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Rusiyanın  
Kuril adalarında 
suverenliyi 
müzakirə  
mövzusu deyil

3,8 milyard 
manatlıq sənaye 
məhsulu

İlham ƏLİYEV: 
“Xalq – iqtidar 
birliyi hər bir 
ölkənin inkişafı 
üçün əsas 
şərtdir”

Səfərbərlik və Hərbi 
Xidmətə Çağırış 
üzrə Dövlət Xidməti 
qarşıya qoyulan 
vəzifələri yüksək 
keyfiyyətlə yerinə 
yetirməyə qadirdir

 � Fevralın 13-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyev Beyləqan rayonuna səfərə gəlib. 

Dövlətimizin başçısı xalqımı-
zın ümummilli lideri Heydər Əliyevin 
Beyləqan şəhərinin mərkəzində ucaldıl-

mış abidəsini ziyarət edərək önünə gül 
dəstəsi qoydu. 

Beyləqan Rayon İcra Hakimiyyətinin 

başçısı Asif Ağayev rayonda görülən 
işlər haqqında dövlətimizin başçısına 
məlumat verdi. 

Prezident İlham Əliyev müvafiq tapşı-
rıqlarını verdi.

AZƏRTAC

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Beyləqan rayonuna səfəri 

Beyləqan rayonunun Dünyamalılar kəndində yeni ümumtəhsil 
məktəbi binasının tikintisi ilə bağlı tədbirlər haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusi-

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

1. Beyləqan rayonunun Dünyama-
lılar kəndində 624 şagird yerlik yeni 
ümumtəhsil məktəbi binasının tikintisi 
üçün Azərbaycan Respublikasının 2019-
cu il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
ehtiyat fondundan Azərbaycan Respubli-
kasının Təhsil Nazirliyinə ilkin olaraq 2,0 
(iki) milyon manat ayrılsın.

2. Azərbaycan Respublikası-
nın Maliyyə Nazirliyi bu Sərəncamın 
1-ci hissəsində göstərilən məbləğdə 
maliyyələşməni təmin etsin.

3. Azərbaycan Respublikasının 
İqtisadiyyat Nazirliyi Azərbaycan Res-
publikasının 2020-ci il dövlət büdcəsi 
layihəsində dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu 
xərclərinin bölgüsündə bu Sərəncamın 
1-ci hissəsində göstərilən ümumtəhsil 
məktəbi binasının tikintisinin başa çatdı-
rılması 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, 13 fevral 2019-cu il

Beyləqan şəhərində abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi və əhalinin 
mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi 

inkişafı dövlət proqramlarının icrası nəticəsində Beyləqanda 
mühüm tədbirlər həyata keçirilmiş, Olimpiya İdman Kompleksi, 
Gənclər Mərkəzi, Şahmat Məktəbi, Bayraq Muzeyi, Tarix-Di-
yarşünaslıq Muzeyi, Bayraq Meydanı, əlil və şəhid ailələri üçün 
ümumilikdə 78 mənzilli 2 yaşayış binası inşa edilmiş, Mərkəzi 
Rayon Xəstəxanasının, Mədəniyyət Sarayının binaları və 3000 
yerlik Mərkəzi Stadion əsaslı təmir olunmuş, 16 ümumtəhsil 
məktəbi istifadəyə verilmişdir. Bundan başqa, Beyləqan şəhərinin 
içməli su təchizatı sistemi yenidən qurulmuş, 2x25 MVA-lıq 
“Beyləqan-1” elektrik yarımstansiyası istismara verilmiş, yol-
nəqliyyat infrastrukturu yaxşılaşdırılmış, iri istehsal və emal 
müəssisələri yaradılmış, 14 mindən çox yeni iş yeri açılmış, 
genişmiqyaslı abadlıq-quruculuq işləri görülmüşdür.

 Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu 
maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, Beyləqanda abadlıq-
quruculuq işlərinin davam etdirilməsi və istismar müddəti başa 
çatmış ikimərtəbəli 8 mənzilli binada və 1970-ci illərdə inşa edil-
miş köhnə yataqxana binasında yaşayan sakinlərin mənzil-məişət 

şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədilə qərara alıram:
1.  Beyləqan şəhərində istismar müddəti başa çatmış 

çoxmənzilli binaların sakinlərinin mənzil-məişət şəraitini yaxşılaş-
dırmaq və abadlıq-quruculuq işlərini davam etdirmək məqsədilə 
Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsində 
nəzərdə tutulmuş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat 
fondundan Beyləqan Rayon İcra Hakimiyyətinə 3,0 (üç) milyon 
manat, o cümlədən istismar müddəti başa çatmış çoxmənzilli 
binaların sakinlərinin mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması 
üçün 36 mənzilli yaşayış binasının tikintisinə görə 2,0 (iki) milyon 
manat, abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsinə görə 1,0 
(bir) milyon manat ayrılsın.

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

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 13 fevral 2019-cu il

Ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət Prezident İlham Əliyev Mingəçevir-Stansiya 
Mingəçevir-Bəhrəmtəpə-Beyləqan  

avtomobil yolunun açılışında iştirak edib

 � Fevralın 
13-də Azərbaycan 
Respublikasının 
Prezidenti İlham 
Əliyev Beyləqan 
rayonuna səfəri 
çərçivəsində 
Mingəçevir-Stansiya 
Mingəçevir-
Bəhrəmtəpə-Beyləqan 
avtomobil yolunun 
açılışında iştirak edib. 

AZƏRTAC xəbər verir 
ki, Azərbaycan Avtomobil 
Yolları Dövlət Agentliyinin 
İdarə Heyətinin sədri Saleh 
Məmmədov dövlətimizin başçı-
sına yolun göstəriciləri barədə 
məlumat verdi.

Regionların sosial-iq-
tisadi inkişafı dövlət proq-
ramlarına uyğun olaraq son 
illərdə yol infrastrukturunun 
müasirləşdirilməsi istiqamətində 
məqsədyönlü tədbirlər həyata 
keçirilir. Avtomobil yollarının 
tikintisi və yenidən qurulması 
işlərinin həcmi ildən-ilə artır. 
Hazırda respublikanın yol 
infrastrukturunun yenidən 
qurulması və təkmilləşdirilməsi 

ilə bağlı beynəlxalq maliyyə qu-
rumlarının əsaslı vəsait qoyuluşları 
ilə yanaşı, dövlət büdcəsi vəsaiti 
hesabına da irimiqyaslı layihələr 
uğurla icra olunur. Prezident İlham 
Əliyevin sərəncam və göstərişlərinə 
əsasən, indi əsas diqqət regionlar-
da kənd və qəsəbələri birləşdirən, 
həmçinin yaşayış məntəqələrinin 
daxili yollarının təmirinə və yenidən 
qurulmasına yönəldilib. Bu tədbirlər, 
ilk növbədə, Azərbaycan iqtisadiy-
yatının gücünü göstərməklə yanaşı, 
vətəndaşların rifahının yaxşılaşdırıl-
masına yönələn layihələrin davamlı 
olduğunu nümayiş etdirir. Belə 
layihələrdən biri də Mingəçevir-
Stansiya Mingəçevir-Bəhrəmtəpə-
Beyləqan avtomobil yolunun 
tikintisidir.

(ardı 2-ci səhifədə)
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Prezident İlham Əliyev Mingəçevir-Stansiya Mingəçevir-

Bəhrəmtəpə-Beyləqan avtomobil yolunun açılışında iştirak edib

(əvvəli 1-ci səhifədə)

Məlumat verildi ki, bu yol 26 min 
nəfər əhalinin yaşadığı 7 yaşayış 
məntəqəsini birləşdirir. Mingəçevir-
Stansiya Mingəçevir-Bəhrəmtəpə-

Beyləqan avtomobil yolunun tikintisinə 
dövlət büdcəsinin investisiya 
xərclərindən 14,6 milyon manat ayrılıb. 
Uzunluğu 20,5 kilometr olan yolun 
hərəkət hissəsinin eni 6-14 metrdir. 

İki və dörd hərəkət zolaqlı yol yüksək 
keyfiyyətlə tikilib. Yol boyunca üç av-
tobus dayanacağı, suötürücü borular, 
78 yol nişanı və göstərici lövhələr 
quraşdırılıb. Uzunluğu 73 min metr 

olan yol-cizgi xətləri çəkilib, dörd körpü 
əsaslı təmir edilib.

Prezident İlham Əliyevə Beyləqan 
rayonunun Kəbirli-Eyvazalılar-Birinci 
Aşıqlı-Əlinəzərli avtomobil yolunun 

yenidən qurulması layihəsi barədə də 
məlumat verildi. Bildirildi ki, dördüncü 
texniki dərəcəli yolun ümumi uzunluğu 
39,4 kilometrdir. İki hərəkət zolaqlı yo-
lun hərəkət hissəsinin eni altı metrdir. 

İyirmi iki min nəfər əhalinin ya-
şadığı səkkiz yaşayış məntəqəsini 
birləşdirən yolun təmiri yük və sərnişin 
daşınmasının daha da yaxşılaşdırılma-
sına imkan verəcək. 

Dövlətimizin başçısı Mingəçevir-

Stansiya Mingəçevir-Bəhrəmtəpə-
Beyləqan avtomobil yolunun rəmzi 
açılışını bildirən lenti kəsdi. 

Ölkəmizdə yol infrastrukturunun 
yenilənməsi və müasirləşdirilməsi 

istiqamətində aparılan işlərin ardı-
cıl və keyfiyyətlə davam etdirilməsi 
Azərbaycanın iqtisadi inkişafının 
göstəricilərindən biridir. Bu işlər, eyni 
zamanda, davamlı tərəqqinin əsas 
amillərindəndir. Son illər Prezident 
İlham Əliyevin birbaşa tapşırıq və 
sərəncamlarına əsasən yolların müasir 
səviyyədə yenilənməsi işinə xüsusi 
diqqət göstərilir. Mühüm məqamlardan 
biri də odur ki, bu layihələr qısa 

müddətdə və yüksək keyfiyyətlə icra 
olunur. 

Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.

AZƏRTAC

Beyləqan Olimpiya İdman Kompleksi istifadəyə verilib

 � Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyev fevralın 13-də Beyləqan Olimpiya İdman 
Kompleksinin açılışında iştirak edib. 

Dövlətimizin başçısı komp-
leksin rəmzi açılışını bildirən lenti 
kəsdi, burada yaradılan şəraitlə 
tanış oldu. 

Gənclər və idman naziri Azad 
Rəhimov Beyləqan Olimpiya 
İdman Kompleksində yaradı-
lan şərait barədə Azərbaycan 
Prezidentinə ətraflı məlumat verdi. 

Bildirildi ki, kompleksin 
tikintisinə 2018-ci ildə başla-
nılıb. Prezident İlham Əliyevin 
sərəncamları ilə Olimpiya İdman 
Kompleksinin tikintisinin davam 
etdirilməsinə ümumilikdə 17,5 mil-
yon manat vəsait ayrılıb. Yüksək 

keyfiyyətlə aparılan tikinti işləri 
bu ilin fevralında başa çatdırılıb. 
Kompleks müasirliyi ilə diqqəti 
cəlb edir. Bu, ölkəmizdə istifadəyə 
verilən sayca 45-ci Olimpiya İd-
man Kompleksidir. Ümumi ərazisi 
2,6 hektar olan idman qurğusunda 
bütün zəruri infrastruktur yaradılıb. 

Diqqətə çatdırıldı ki, 820 
tamaşaçı yeri olan universal 
idman salonunda idmanın müxtəlif 
növləri üzrə yarışlar təşkil etmək 
mümkündür. Belə komplekslərin 
yaradılması Azərbaycanın idman 
ölkəsi kimi nüfuzunu yüksəltməklə 
yanaşı, regionlarda yaşayan 

gənclərin idmana həvəsinin 
artırılması, onların potensialının 
üzə çıxarılması və ümumilikdə 
idmanın kütləviliyinin təmin 
edilməsində mühüm rol oynayır. 
Beyləqan Olimpiya İdman Komp-
leksinin stolüstü tennis, bilyard, 
Şərq döyüş və trenajor zallarında  
idmançılar üçün hərtərəfli şərait 
yaradılıb. Məşqçilərin otaqları da 
məhsuldar fəaliyyət üçün hər cür 
imkana malikdir. Boks zalında 
məşqlərin keçirilməsi və yarışların 
təşkili üçün mükəmməl şərait var. 
İdmançılara həkim nəzarəti də 
yüksək səviyyədə təşkil olunub. 
Güləş zalı Beynəlxalq Güləş Fe-
derasiyasının standartlarına uyğun 
tikilib. Güləşçilərin məşqlərinin 
yüksək səviyyədə keçirilməsi üçün 

ən xırda incəliklər belə nəzərə 
alınıb. Buradakı üzgüçülük hovuzu 
ən müasir standartlara cavab 
verir. Hovuzun uzunluğu 25 metr, 
eni isə 12,5 metrdir. Ölkəmizdə 
yeniyetmə və gənclərin idmanın 
üzgüçülük növünə də marağı 
ildən-ilə artır. Bu zalda üzgüçü-
lük yarışlarını 162 nəfər izləyə 
biləcək. 

Kompleksin əhəmiyyətini 
artıran cəhətlərdən biri də burada 
müasir mehmanxananın yaradıl-
masıdır. Əlli yerlik mehmanxanada  
idmançıların qalması və istirahəti 
üçün hər cür imkan var. Meh-
manxanada birnəfərlik, ikinəfərlik, 
üçnəfərlik, VIP otaqlar və 50 yerlik 
konfrans zalı mövcuddur. 

Qeyd edildi ki, Beyləqan 

Olimpiya İdman Kompleksinə daxil 
olan restoran və mətbəxdə də 
xidmətin müasir səviyyədə təşkili 
üçün hər cür şərait yaradılıb.

Beyləqan Olimpiya İdman 
Kompleksi ilə tanışlıqdan sonra 
Prezident İlham Əliyev idman-
çılarla və rayon ictimaiyyətinin 
nümayəndələri ilə görüşdü.

Görüşdə çıxış edən 
dövlətimizin başçısı İlham 
ƏLİYEV dedi:

– Bu gün Beyləqan rayonun-
da çox əlamətdar bir gündür. 
Beyləqanda Olimpiya İdman 
Kompleksi açılır. Bu münasibətlə 
sizi ürəkdən təbrik edirəm. Çox 
gözəl idman mərkəzidir. Bura-
da idmanla məşğul olmaq üçün 
bütün şərait var. Bu mərkəzin həm 
xarici görünüşü, həm də daxili 
tərtibatı çox gözəldir. Məşq zalları, 
cüdo, güləş, boks üzrə xüsusi 
məşq zalları, üzgüçülük hovuzu, 
böyük idman salonu, stadion. 
Eyni zamanda, bu mərkəzdə 50 
nəfərlik otel də yerləşir. Beləliklə, 
Beyləqana gələn qonaqlar burada 
rahat qala bilərlər. 

Bu mərkəzin yaradılması bizim 
idman siyasətimizin təzahürüdür, 
onu göstərir ki, doğrudan da 
Azərbaycan idman dövlətidir. 
Biz çalışırıq bütün bölgələrdə, 
hər bir rayonda müasir idman 
kompleksləri tikilsin ki, gənclər, 
uşaqlar, yeniyetmələr idmanla 
məşğul olsunlar. Bu şəraiti biz ya-
radırıq. Deyə bilərəm ki, bu Olim-
piya İdman Kompleksi ən yüksək 
dünya standartlarına cavab verir. 
Burada bizim gənc idmançılarımız 
məşq edəcəklər, yarışacaqlar 
və beləliklə, ölkəmizin idman 
şöhrətini yüksəklərə qaldıracaqlar. 

Bütün bölgələrdə bu 
istiqamətdə işlər gedir. Bu 
il əlavə iki Olimpiya İdman 
mərkəzinin açılışı gözlənilir. Yəni, 
Azərbaycan dövləti bu istiqamətdə 
öz siyasətini aparır. Bunun 
nəticəsində bizim idmançılarımız 
beynəlxalq yarışlarda, dünya, 
Avropa çempionatlarında, Olimpi-
ya Oyunlarında yüksək nəticələr 
qazanırlar. Hər bir Azərbaycan 

vətəndaşı fəxr edir ki, idmançıla-
rımız bu gün dünya miqyasında 
ən yüksək zirvədədirlər. Bunu 
Olimpiya Oyunları da göstərir. 
Keçən Yay Olimpiya Oyunların-
da medalların sayına görə bizim 
komandamız dünya miqyasında 
14-cü yerdə idi. Bu, tarixi bir 
qələbədir. Çünki biz bir çox inkişaf 
etmiş ölkələri qabaqlamışıq. Dün-
ya və Avropa çempionatlarında da 
bizim idmançılarımız ən yüksək 
nəticələr göstərərək bayrağımızı 
zirvələrə qaldırırlar. 

Əlbəttə ki, idmanla məşğul 
olmaq üçün şərait olmalıdır. Bu 
şərait yaradılır. Bakı şəhərində 
ən mötəbər idman yarışları 
keçirilir - Avropa Oyunları, İs-
lam Həmrəyliyi Oyunları, dünya 
çempionatları. Bölgələrdə bu 
şərait yaradılır ki, idmançılar, 
gənclər idmanla məşğul olsunlar. 
Əminəm ki, rayon sakinləri də bu 
imkanlardan istifadə edəcəklər. 
Çünki hər bir vətəndaş idmanla 
məşğul olsa, daha sağlam olar. 
Çünki idman sağlamlığın rəmzidir. 
İdmançılar həm fiziki, həm də 
mənəvi cəhətdən sağlam olurlar. 
Bizim idmançılarımız yarışlarda 
da, məişətdə də yüksək nümunə 
göstərirlər. Biz idmançılarımızla 
haqlı olaraq fəxr edirik. Bizim 
görkəmli idmançılarımız, Olimpiya 
çempionlarımız, dünya çempion-
larımız,- onlardan biri bu gün bura-
da iştirak edir,- bizim fəxrimizdir. 
Onlar gənclər üçün gözəl nümunə 
göstərirlər. Gənclər vətənpərvər, 
peşəkar, fiziki cəhətdən güclü 
olmalıdırlar. 

Mən görürəm, Beyləqan 
idmançılarının medalları kifayət 
qədər çoxdur. Siz bu medal-
ları yarışlarda qazanmısınız. 
Beyləqanda çox güclü güləş 
məktəbi vardır. Bu ənənələr 
yaşayır, yaşayacaq. Əminəm 
ki, bundan sonra da Beyləqan 
ölkəmiz üçün gözəl idmançılar 
yetişdirəcəkdir. Biz isə çalışacağıq 
ki, bundan sonra da idmanın inki-
şafı ilə bağlı lazımi addımları ataq. 
Çünki idman Azərbaycanda dövlət 
siyasətidir. Bunu demək olar ki, 

bütün beynəlxalq idman qurumları 
qeyd edir, yüksək qiymətləndirir 
və məhz buna görə Azərbaycanda 
çox böyük beynəlxalq yarışlar 
keçirilir. 

Beyləqan rayonunun inki-
şafına daim diqqət göstərilir, 
bu istiqamətdə işlər görülür, 
infrastruktur layihələri, sosial 
layihələr icra edilir. Misal üçün, 
indi Beyləqan rayonunda qaz-
laşdırmanın səviyyəsi 97 faizdir. 
Yaxın zamanlarda bu, 100 faizə 
çatacaq. Nəzərə alsaq ki, bir neçə 
il bundan əvvəl qaz təchizatı çox 
aşağı səviyyədə idi, bu, çox böyük 
göstəricidir. Bu gün fəaliyyətə 
başlayacaq yeni yarımstansiya 
Beyləqan rayonunun elektrik ener-
jisi  ilə təminatını böyük dərəcədə 
yaxşılaşdıracaq və bu sahədə də 
heç bir problem olmayacaq. 

Bu gün biz yeni yolun açılı-
şını qeyd etdik. Gələcəkdə bu 
istiqamətdə işlər aparılacaq ki, kənd 
yollarının təmiri, bərpası, tikintisi 
daha da geniş vüsət alsın. Bu günə 
qədər bir neçə layihə icra edilmişdir. 
Bunlar daha da geniş miqyasda icra 
edilməlidir. 2016-cı ildə Beyləqan 
şəhərinin içməli su problemi öz 
həllini tapdı. İndi isə kanalizasiya 
sisteminin yenidən qurulması, 
təmizləyici qurğuların quraşdırılma-
sı prosesi gedir. Yəni, bütün əsas 
infrastruktur layihələri icra edilir. 

Sahibkarlığa dəstək göstərilir, 
güzəştli şərtlərlə kreditlər verilir. 
Beyləqanda üç aqropark yaradı-
lıbdır. Vətəndaşlar orada çalışırlar, 
işləyirlər. Kənd təsərrüfatı müasir 
səviyyədə inkişaf etdirilir. Mənim 
göstərişimlə Azərbaycanın rayon-
larında ödənişli ictimai işlər yaradı-
lıb. Bu il ən azı 30 min ictimai iş 
yaradılacaq. Həm Bakıda, böyük 
şəhərlərdə, bütün rayonlarda, o 
cümlədən Beyləqan rayonunda 
yüzlərlə ödənişli ictimai iş yara-
dılıb ki, hələlik iş tapa bilməyən 
vətəndaşlar bu işlərə cəlb olun-
sunlar və maaş alsınlar. 

Yəni, rayonun inkişafı ilə bağlı 
ardıcıl siyasət aparılır. Əlbəttə ki, 
sosial infrastruktur da burada çox 
böyük əhəmiyyət daşıyır. Bilirsiniz 
ki, Beyləqanda 140 çarpayılıq 
mərkəzi rayon xəstəxanası, bir 
çox məktəblər tikilmişdir. İndi 
mənə dedilər ki, Dünyamalılar 
kəndində yerləşən məktəb uyğun-
laşdırılmış binadadır. O məktəbin 
tikintisi ilə bağlı göstəriş veriləcək. 
Gözəl Olimpiya Kompleksi yaradı-
lıb, digər sosial obyektlər, Gənclər 
Mərkəzi fəaliyyət göstərir. Yəni, bir 
sözlə, rayonun inkişafı kompleks 
xarakter daşıyır və əminəm ki, 
Beyləqan rayonu bundan sonra 
da yüksək nəticələr göstərəcək 
və vətəndaşlar burada qurub 
yaradacaq, ümumi işimizə töhfə 
verəcəklər. 

Mən sizi bu gözəl hadisə 
münasibətilə təbrik etmək 
istəyirəm. İdmançılara yeni uğur-
lar, yeni qələbələr arzulayıram. 
Sağ olun.

(ardı 3-cü səhifədə)
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Beyləqan Olimpiya İdman Kompleksi istifadəyə verilib

(əvvəli 2-ci səhifədə)

Beyləqanlı idmançılar adın-
dan Prezident İlham Əliyevə 
minnətdarlığını bildirən karate 
üzrə dünya çempionu Sahib 
NƏSİBOV dedi: 

– Möhtərəm cənab Prezident, 
mən də Sizi Beyləqanın gənc id-
mançıları adından salamlayıram, 
rayonumuza xoş gəlmisiniz. Siz 
həmişə gənclərimizə, idmançıla-
rımıza dəstək olmusunuz. Bunun 
uğurlu nəticəsidir ki, Azərbaycan 
idmançıları beynəlxalq yarış-
larda dövlətimizin bayrağını 
yüksək zirvələrə qaldırırlar. 
Artıq Azərbaycan dünyada 
idman ölkəsi kimi tanınır. Cənab 
Prezident, Sizi əmin edirəm 
ki, bu gözəl kompleksi bizə 
hədiyyə etdiyiniz üçün biz var 
gücümüzlə, İnşallah, Olimpiya 
Oyunlarında, dünya və Avropa 
çempionatlarında öz sözümüzü 
deyəcəyik. Cənab Prezident, 

Beyləqan idmançıları adından 
Sizə minnətdarlığımı bildirirəm 
ki, bizə belə gözəl kompleks 
hədiyyə etdiniz. Çox sevinirik. 
İnanın ki, sevincimizin həddi-
hüdudu yoxdur. Allah Sizə yar ol-
sun. Çox sağ olun, minnətdarıq.

Prezident İlham Əliyev: Sağ 
olun. 

*  *  *
Yunan-Roma güləşi üzrə 

Əməkdar məşqçi Kamil 
FƏRZƏLİYEV dedi: 

– Möhtərəm cənab Prezident, 
Sizə minnətdarlığımızı bildiririk. 
Mən yunan-Roma güləşi üzrə 
Əməkdar məşqçiyəm. Böyük bir 
kompleksi bizə hədiyyə etdiyiniz 
üçün Sizə minnətdarlığımızı 
bildiririk. Bu kompleksdə dünya 
və Avropa çempionlarımız var, 
əminəm ki, İnşallah, Olimpiya 
çempionumuz da olacaq. Sizə 
bir daha minnətdarlığımızı bildiri-

rik. Allah Sizi qorusun. 
Prezident İlham ƏLİYEV: 

Sağ olun. Ümid edirik ki, Olimpi-
ya Oyunlarında yaxşı nəticələr 
göstəriləcək. 

Kamil FƏRZƏLİYEV: Allahın 
köməyi ilə. Mən Eldənizin adını 
çəkmək istərdim, fəxrimizdir. 

Prezident İlham ƏLİYEV: 
Bəli, gözəl idmançıdır. 

Kamil FƏRZƏLİYEV: 
Nailiyyətlər qazanmış digər 

idmançılarımız da var. Bir daha 
Sizə minnətdarlığımızı bildiririk. 

Prezident İlham ƏLİYEV: 
Sağ olun. 

Daha sonra yunan-Roma 
güləşi üzrə dünya çempio-
nu Eldəniz ƏZİZOV idman-
çılara göstərdiyi qayğıya 

görə dövlətimizin başçısına 
minnətdarlıq etdi.

*  *  *
Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.
Qeyd edək ki, kompleksin 

müasir standartlara cavab 
verən futbol meydançasında 
keçiriləcək yarışları tribunalar-
dan 1900-ə qədər tamaşaçı 
izləyə biləcək. Burada mini futbol 
meydançaları da idmançıların 
ixtiyarına verilib. Kompleks, 
həmçinin qaz, su-kanalizasiya, 
elektrik, rabitə xətləri ilə təchiz 
olunub. Həyətdə geniş abadlıq-
quruculuq işləri görülüb, yaşıl-
lıqlar salınıb, istirahət guşələri 
yaradılıb.

AZƏRTAC

 � Fevralın 13-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyev əsaslı şəkildə yenidən qurulan Beyləqan Tarix-Diyarşünaslıq 
Muzeyinin açılışında iştirak edib.

Dövlətimizin başçısı muzeyin rəmzi 
açılışını bildirən lenti kəsdi. 

Yenidənqurmadan sonra muzeydə 
yaradılan şəraitlə tanışlıq zamanı 
dövlətimizin başçısına məlumat verildi 
ki, bu mədəniyyət ocağı 1981-ci ildə 
yaradılıb. Muzeyin əvvəlki binası uzun 
illər istismar olunduğundan fiziki aşın-
maya məruz qalmışdı. Bundan başqa, 
muzeyin ekspozisiyası SSRİ dövrünün 
tərtibatı əsasında qurulmuşdu. Ötən 
il yenidən inşa edilən ikimərtəbəli 
binanın ümumi sahəsi 1050 kvadrat-
metrdir. Muzeydə ekspozisiya zalı, iki 
xidməti otaq, bir fond otağı, 60 yerlik 
konfrans zalı, 12 yerlik dəyirmi masa 
zalı, bir texniki otaq var. Muzeydə həm 
ölkəmizin, həm də Beyləqanın tarixini 
əks etdirən eksponatlar toplanıb. Bu 
eksponatlar turistlərdə böyük maraq 
doğuracaq, onların ölkəmizin tarixi 
ilə daha yaxından tanış olmalarına 
hərtərəfli imkan yaradacaq.  

Bildirildi ki, burada 6087 adda eks-

ponat mövcuddur. Muzeyin fondunda 
və kolleksiyasında ən qədim eksponat 
son tunc, ilk dəmir dövrü və eramızdan 
əvvəl X-VII əsrlərə aiddir. Ekspozisiya 
zalında Beyləqanın qədim dövrdən 
bu günə qədər olan siyasi və ictimai 
tarixi, maddi-mədəniyyət nümunələri, 
mədəni-iqtisadi həyatı, ümummilli lider 
Heydər Əliyevin və Prezident İlham 
Əliyevin Beyləqan rayonuna səfərlərini 
əks etdirən fotolar və məlumatlar nü-
mayiş etdirilir. 

Şanlı tariximizin gənclərə dərindən 
öyrədilməsi və gələcək nəsillərə çat-
dırılması baxımından belə muzeylərin 
müstəsna əhəmiyyəti var. Bu cür 
muzeylər həm də Azərbaycan tarixinin 
zənginliyini nümayiş etdirir. Bu ba-
xımdan son dövrlərdə Azərbaycanda 
yeni muzeylərin inşası, mövcudlarının 
isə əsaslı şəkildə yenidən qurulması 
işi geniş vüsət alıb. Belə layihələrin 
icrası ölkəmizin tarixinin müxtəlif 
dövrlərini araşdırmaq üçün müstəsna 

əhəmiyyətə malikdir. 
Sonra Prezident İlham Əliyev mu-

zeyin yerləşdiyi parkda istirahət edən 
rayon sakinləri ilə görüşdü. 

Rayon sakinləri dövlətimizin başçı-
sını hərarətlə qarşıladılar. 

Prezident İlham Əliyev sakinlərlə 
söhbət etdi.

Sakinlər: Cənab Prezident, Sizin 
gəlişiniz bizi sevindirir. Xoş gəlmisiniz. 
Allah Sizi qorusun. 

Prezident İlham Əliyev: Çox sağ 
olun.

Yaşlı qadın sakin: Xoş gəlmisən, 
mənim balam, başına dönüm. Bizdən 
Mehriban xanıma da çoxlu salam apar. 
Beyləqan torpağına xoş gəlmisən. 
Səndən çox-çox razıyıq. Allah o bir oğ-
lunu min budaq eləsin. Azərbaycanın 
fəxri, Heydər oğlu, Beyləqan Sənin 
arxandadır. Beyləqan rayonu Sizinlə 
fəxr edir. Azərbaycanın fəxrisiniz. 

Prezident İlham Əliyev: Çox sağ 
olun, təşəkkür edirəm.

Rafiq Hacıyev: Hamıdan üzr 
istəyirəm, bağışlayın, oğlum Beyləqan 
rayonunda seçki məntəqəsinin fəal 
işçisidir, indi xəstədir, əməliyyat olun-
malıdır.

Prezident İlham Əliyev: Mən 
kömək edərəm, ad-familiyasını yazın.

Rafiq Hacıyev: Allah razı olsun. 
Hacıyev Tural Rafiq oğlu.

Sakin: O gün olsun ki, tezliklə biz 
Dağlıq Qarabağda belə bir yığıncaq 
keçirək. Allah Sizi qorusun.

Prezident İlham Əliyev: Çox sağ 
olun. Mən Beyləqana altıncı dəfədir 

ki, gəlirəm və hər bir səfərdə gözəl 
açılışlar, gözəl tədbirlər olur. Bu gün 
də belədir. Misal üçün bu gün böyük 
idman mərkəzinin açılışını etdik. Bura-
da idmanla məşğul olmaq üçün gözəl 
şərait yaradılıb. Yeni yarımstansiya 
işə düşür, yeni yolun açılışını etdik. 
Beyləqan rayonunun ümumi inkişafı ilə 
bağlı ardıcıl tədbirlər görülür. Qazlaş-

dırma bir müddətdən sonra 100 faizə 
çatacaq, indi 97 faizdir. Şəhərin içməli 
su layihəsi icra olunub. 

Yaşlı qadın sakin: Çox sağ ol, ay 
mənim əziz balam. Səni bizə bəxş 
edən o kişiyə Allah rəhmət eləsin. 
Azərbaycanın gözəl oğlu, siyasətdə 
ən öndə duran balamız. Çox sağ ol. 
Sənin gəlişinə bütün nənələr qurban. 

Hər bir qüvvətli kişinin arxasında bir 
cəngavər qadın durur. Allah səni də, 
sənin arxanda dayanan Mehriban 
xanımı da qorusun. Hər ikinizə uğurlar 
arzulayıram. 

Prezident İlham Əliyev: Çox sağ 
olun. Mən Sizi ürəkdən salamlayıram 
və Sizə xidmət etməyə gəlmişəm. 

Sakinlər: Sağ olun. Abad yolla-
rımız, qazımız, işığımız var, cənab 
Prezident. Allah Sizi də, Mehriban 
xanımı da qorusun. Beyləqan qadınları 
adından minnətdarlığımızı bildiririk.

Prezident İlham Əliyev: Sağ olun, 
soruşmaq istəyirəm, Beyləqan rayonu-
nun inkişafı, vətəndaşların rifahını yax-
şılaşdırmaq üçün əlavə nə lazımdır?

Kişi sakin: Dünyamalılar kəndində 
yeni məktəbin tikilməsinə ehtiyac var, 
cənab Prezident. 

Prezident İlham Əliyev: Bu il onu 
da həll edəcəyik. Məktəb tikiləcək. 
Mən artıq bunu dedim, bir daha demək 
istəyirəm, Dünyamalılar kəndində 
yeni məktəb tikiləcək, çünki həmin 

məktəbin vəziyyəti o qədər də yax-
şı deyil. Yataqxanalarda yaşayan 
vətəndaşlar üçün 36 mənzilli yeni bina 
tikiləcək. Növbəti mərhələdə yeni kənd 
yolları da salınacaq.

(ardı 4-cü səhifədə)

Beyləqanda əsaslı şəkildə yenidən qurulan Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinin açılışı olub



14 fevral 2019-cu il, cümə axşamı4
(əvvəli 3-cü səhifədə)

Sakinlər: İnşallah, çox sağ olun. Al-
lah Sizdən razı olsun. Qazımız, işığımız, 
suyumuz, yolumuz var, cənab Prezident.

Prezident İlham Əliyev: Beyləqanda 
3 aqropark fəaliyyət göstərir və orada 
məhsuldarlıq yaxşıdır, pambıqçılığın 
ənənələri bərpa olunur. Ulu Öndərin 
vaxtında burada çox bol pambıq yığılırdı, 
yavaş-yavaş o hədəfə yaxınlaşırıq.

Kişi sakin: Cənab Prezident, o vaxt 
Beyləqan 100 min tona yaxınlaşmışdı. 
Əlli min ton üzüm, 87 min ton pambıq 
Beyləqanın axırıncı göstəricisi idi.

Prezident İlham Əliyev: Keçən il 
təqribən 22 min ton pambıq tədarük edil-
mişdir. Ancaq əlbəttə ki, biz o səviyyəyə 
çatmamışıq, tədricən buna da, İnşallah, 
çatarıq. Məşğulluqla bağlı da göstəriş 
vermişəm, yüzlərlə yeni ödənişli ictimai 
iş açılsın ki, hələlik iş tapa bilməyən 
vətəndaşlar ictimai işlərlə məşğul olsun-
lar. 

Kişi sakin: Cənab Prezident, çox 
sağ olun. Siz minimum əməkhaqqını 130 
manatdan 180 manata qaldırdınız. Pen-
siyamızı qaldırdınız. Həmçinin qaçqın və 
məcburi köçkünlərin, hərbçilərin mənzil-
məişət şəraitləri yaxşılaşdırıldı. Kənd 
ilə şəhər arasında fərq aradan qalxır. 
Bu gün bütün Azərbaycan gördüyünüz 
böyük işlərə görə Sizə minnətdardır. 
Cənab Prezident, mən gənc ailəyəm, 
özüm Beyləqan Rayon Mədəniyyət 
Mərkəzində işləyirəm, müğənniyəm. 
Artıma görə ailəmiz çox şad oldu. Çox 
sağ olun, Allah Sizə ömür versin. 

El bilir ki, tükənməyən  
  sərvətin vardır, 

Sinən üstü ağ pambıqlı  
  gen tarlalardır,

Buruqların göy Xəzərdə  
  qatar-qatardır, 

Yurdum, yuvam məskənimsən  
  Azərbaycanım, 

Anam doğma Vətənimsən   
  Azərbaycanım.

Kişi sakin: Vətəndaşlarla bir yerdə 
olmağınız, onlara arxalanmağınız, on-
larla təmasda olmağınız, özünüzün de-
diyiniz kimi, onların arzu və təkliflərinə, 
istəklərinə vaxtında cavab verməyiniz 
bizi sevindirir. Siz həmişə verdiyiniz sözə 
əməl edirsiniz. Allah Sizi qorusun. 

Prezident İlham Əliyev: Mən verdi-
yim sözlərə həmişə əməl etmişəm. 

Qadın sakin: Siz xalqın arxasında-

sınız, xalq Sizin arxanızdadır. Nənələr, 
analar gecə-gündüz dua edirlər ki, qara 
qüvvələr Sizdən uzaq olsun. 

Prezident İlham Əliyev: Mən 
həmişə bu dəstəyə arxalanmışam, mənə 
güc verən Sizin mənə olan inamınızdır. 

Kişi sakin: Yaxın vaxtlarda bayrağı-
mız Xankəndində dalğalansın. Amin.

Prezident İlham Əliyev: İnşallah!
Qadın sakin: Cənab Prezident, imka-

nım yoxdur, evim uçub, mənə kömək edin. 
Prezident İlham Əliyev: Ev niyə 

uçub? Bu, bina evidir, yoxsa...?
Qadın sakin: Köhnə hökumət evidir, 

35-37-ci illərdə tikilib. Başına dönüm, 
Allah köməyin olsun, Allah canını sağ 
eləsin. Allah Sizi başımızın üstündən 
əskik etməsin. 

Prezident İlham Əliyev: Biz onu həll 
edəcəyik, 36 mənzilli ev tikiləcək, bu gün 
Sərəncam imzalanacaq, oradan sizə də 
ev veriləcək. İcra başçısına da tapşırı-
ram ki, nəzarət etsin.

Qadın sakin: Çox sağ ol, cənab 
Prezident. 

*  *  *

Sonra Prezident İlham Əliyev parkda 
yaradılan şəraitlə tanış oldu.

AZƏRTAC

Beyləqanda əsaslı şəkildə yenidən qurulan Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinin açılışı olub

Yenidən qurulan “Beyləqan-1” yarımstansiyası rayonun 
elektrik enerjisi ilə təminatında mühüm rol oynayacaq

 � Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyev fevralın 13-də Beyləqan rayonunda yenidən 
qurulan 110/35/10 kV-luq “Beyləqan-1” yarımstansiyasının 
açılışında iştirak edib.

Prezident İlham Əliyevin 
rəhbərliyi ilə son illərdə elekt-
roenergetika sahəsində mü-

hüm işlər görülüb, bu sektorda 
mövcud çatışmazlıqların aradan 
qaldırılması, yeni yarımstansiya-

ların tikintisi diqqət mərkəzində 
saxlanılıb. Bu sırada Beyləqan 
rayonunda energetika sis-
teminin yenidən qurulması, 
əhalinin fasiləsiz elektrik ener-
jisi ilə təchiz edilməsi prioritet 
məsələlərdən olub. İntensiv 
tikinti, yenidənqurma və bərpa 

işləri nəticəsində rayonun 
kəndlərinin və ətraf ərazilərin 
elektrik təchizatının yaxşılaşdırıl-
ması, həmçinin kənd təsərrüfatı 
obyektlərinin elektrik enerjisinə 
artan tələbatının ödənilməsi 
üçün geniş imkanlar yaranıb. 
Bu illərdə rayonda xeyli hava 

xətləri çəkilib, kəndlərin elektrik 
şəbəkəsi özünüdaşıyan izolyasi-
yalı naqillərlə əvəzlənib. Hazırda 
bu işlər digər kəndlərdə davam 
etdirilir. Bununla mövcud elekt-
rik şəbəkəsinin qoyuluş gücü 
artıb, texniki itkilər kəskin şəkildə 
azalıb. 

Prezident İlham Əliyev ya-
rımstansiyanı işə saldı. 

“Azərişıq” ASC-nin sədri 
səlahiyyətlərini icra edən Vüqar 
Əhmədov dövlətimizin başçısı-
na məlumat verdi ki, Beyləqan 
Elektrik Şəbəkəsində 22 min 480 
abonent mövcuddur. Onlar-

dan 20 min 728-i əhali, 1752-
si qeyri-əhali kateqoriyasına 
aiddir. Rayonun elektrik enerjisi 
ilə təminatının və etibarlılığın 
artırılması məqsədilə istismar-
da olan avadanlığın texniki 
parametrlərini itirmiş və dispet-
çer əməliyyat çevrilmələrinin 
aparılması mümkün olmayan 
mövcud 110/35/10 kV-luq 
“Beyləqan-1” yarımstansiya-
sı tam yenidən qurulub, hər 
biri 25 MVA gücünə malik iki 
transformator quraşdırılaraq, 
15 MVA yeni güc yaradılıb. 
Yarımstansiyada 35 kV-luq 
hava xəttinin tikintisi və şəbəkə 
ilə əlaqələndirilməsi, Beyləqan 
və Ağcabədi rayonlarının 35 
kV-luq dairəvi elektrik təchizat 
sxemlərinin yaradılması bu 
rayonlarda elektrik enerjisinin 
dayanıqlılığına və etibarlılığına, 
110 kV-luq üç qovşaq yarıms-
tansiyasının əlaqələndirilməsinə, 
eyni zamanda, yüklərin bir 
mənbədən digər mənbə üzərinə 
keçirilməsinə xidmət edəcək. 
Yenidən qurulmuş yarımstansiya 
vasitəsilə Beyləqan şəhərində, 
Mayak və Yuxarı Aran 
qəsəbələrində yaşayan 28 min 
nəfər əhalinin, eyni zamanda, 
şəhərdəki ictimai, sosial-mədəni, 
idman, səhiyyə obyektlərinin 
elektrik enerjisi ilə təchizatı 
həyata keçirilir. Həmçinin rayon 
ərazisində olan əkinçilik, pam-
bıqçılıq və digər təsərrüfatların 
enerji təminatı tam ödəniləcək.

Bildirildi ki, “Beyləqan-1” 
yarımstansiyasında müasir 
tipli idarəetmə mərkəzi, 35-10 
kv-luq qapalı paylayıcı qurğular 
məsafədən dispetçer idarəetmə 
sisteminə (SCADA) qoşulub. Ya-
rımstansiyanın inzibati binasında 
işçilər üçün iş otaqları, yardımçı 
və texniki otaqlar yaradılıb, ərazi 
abadlaşdırılıb, yaşıllıqlar salınıb.
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Beyləqan rayonu ərazisində yeni inşa edilmiş  
hərbi hissədə yaradılan şəraitlə tanışlıq

 � Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, 
Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham 
Əliyev fevralın 13-də Müdafiə Nazirliyinin 
Beyləqan rayonu ərazisində yeni inşa edilmiş 
“N” saylı hərbi hissəsində yaradılan şəraitlə tanış 
olub. 

Müdafiə naziri, general-
polkovnik Zakir Həsənov 
və Silahlı Qüvvələrin Baş 
Qərargah rəisi, general-pol-
kovnik Nəcməddin Sadıkov 
Prezident, Ali Baş Koman-
dan İlham Əliyevə raport 
verdilər. 

Azərbaycanın iqtisadi 
inkişafı Silahlı Qüvvələrin də 
müasir standartlara ca-
vab verən peşəkar orduya 
çevrilməsində mühüm rol 
oynayıb. Təbii ki, güclü or-
dunun yaradılması həm də 

güclü hərbi-sənaye komp-
leksinin mövcudluğu ilə 
şərtlənir. Bu məsələyə vax-
tında lazımi diqqət göstərən 
Prezident İlham Əliyevin 
rəhbərliyi ilə 2005-ci ildə 
ölkədə müdafiə sənayesinin 
əsasının qoyulması və bu 
sahədə istehsalyönümlü 
müəssisələrin fəaliyyətə 
başlaması Azərbaycan Or-
dusunun maddi-texniki ba-
zasını daha da gücləndirib. 
2019-cu ildə Prezident 
İlham Əliyevin Müdafiə 
Sənayesi Nazirliyinin 
əsasında “Azərsilah” ASC-
nin yaradılması ilə bağlı im-
zaladığı Fərman da Silahlı 
Qüvvələrin müasir tələblərə 
cavab verən müdafiə 
təyinatlı məhsullarla təmin 
olunmasında əhəmiyyətli 
rol oynayacaq. Ölkədə 
hərbi xərclərin artırıl-
ması hərbçilərin sosial 
vəziyyətinin əhəmiyyətli 
dərəcədə yaxşılaşmasına 
səbəb olub. Son illərdə 
hərbi qulluqçuların sosial 
müdafiəsinin gücləndirilməsi 
sahəsində sistemli tədbirlər 
görülüb. Hərbi qulluqçu-
ların rütbə və vəzifə ma-
aşları artırılıb, onlar üçün 
paytaxtda və bölgələrdə 
xidməti yaşayış binaları 
tikilib. İndi Azərbaycan 
Silahlı Qüvvələri dünyanın 
ən güclü 50 ordusu sıra-
sındadır. Bunu beynəlxalq 
hərbi tədqiqat mərkəzlərinin 
hesabatları da təsdiqləyir. 

Bu nəticəyə isə hərbi po-
tensialın gücləndirilməsi, 
qoşun birləşmələrinin döyüş 
hazırlığının müasir standart-
lar səviyyəsində qurulması 
sayəsində nail olunub. 
İndiyə qədər ordunun döyüş 
qabiliyyətinin daha da artı-
rılması, əməliyyat işləri üzrə 
hazırlığın gücləndirilməsi, 
idarəetmənin 
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı 
birlik və birləşmələrin xeyli 
sayda komanda-qərargah 
təlimi keçirilib. Bu təlimlərə 

Silahlı Qüvvələrin müxtəlif 
qoşun birləşmələri cəlb 
olunub. Ordumuzun gücünü 
son illərdə keçirilən hərbi 
paradlarda nümayiş etdirilən 
canlı qüvvə və hərbi texni-
kadan da görmək olur. 

Dövlətimizin başçısına 
məlumat verildi ki, 13 hektar 
ərazidə yerləşən hərbi 
hissənin inşasına 2017-ci 
ildən başlanılıb. Artıq tikin-
tinin birinci mərhələsi başa 
çatdırılıb. Hazırda ikinci 
mərhələ üzrə işlər davam 
etdirilir. Hərbi şəhərcikdə in-
zibati, xidməti, yaşayış, tex-
niki binalar inşa olunub, qur-
ğular yerləşdirilib. Ərazidə 
şəxsi heyətin uzunmüddətli 
yerləşdirilməsi məqsədilə 
yataq, məişət və xidməti 
sahələrdən ibarət əsgər ya-
taqxanaları tikilib. Ailəli hərbi 
qulluqçuların yerləşdirilməsi 
üçün birmərtəbəli dörd 
xidməti yaşayış binasında 
32-si üçotaqlı, 16-sı ikiotaqlı 
olmaqla, 48 mənzilin tikintisi 
davam etdirilir. Təntənəli 
mərasimlər, qoşunların sıra 
təlimləri, düzülüşlər, şəxsi 
heyətin sıra baxışı, döyüş 
və fiziki hazırlıq, eləcə də 
digər tədbirlərin keçirilməsi 
üçün sıra meydanı da 
salınıb. 

Prezident, Ali Baş 
Komandan İlham Əliyev 
burada silahlanmaya yeni 
qəbul edilən hərbi texnika 
ilə tanış oldu. Yaylım atəşli 
reaktiv sistem SMERÇ 

kompleksi reaktiv mərmilər 
atmaqla nüvə hücum 
vasitələrinə, cəmləşmə 
rayonlarında, marşda və 
döyüş düzülüşündə tank, 
motoatıcı, artilleriya və 
raket bölmələrinə, enmə 
meydançalarında helikopter 
bölmələrinə, mövqelərdə 
raket və hava hücumun-
dan müdafiə bölmələrinə, 
idarəetmə məntəqələrinə 
tələfat vermək üçün təyin 
olunub. 122 millimetrlik 
yaylım atəşli reaktiv sistem 

BM-21 cəmləşmə rayon-
larında düşmənin canlı 
qüvvəsini və döyüş texni-
kasını, atəş mövqeyində 
artilleriya və minaatan 
batareyalarını məhv etmək 
və susdurmaq, düşmənin 
istehkam, dayaq məntəqəsi 
və müqavimət mərkəzlərini 
dağıtmaq üçün təyin edilib. 
220 millimetrlik TOS-1A 
ağır odatan sistemi T-90 
tankının şassisi üzərində 
quraşdırılan reaktiv qurğu-
dur. O, idarə olunmayan 

reaktiv mərmilərin daşın-
ması, saxlanması, hədəfə 
tuşlanması və düşmənin 
tağım dayaq məntəqəsi 
tipli ərazi hədəflərini, həmlə 
edən bölük, artilleriya və 
minaatan batareyalarının 
atəş mövqelərini, marşda 
olan avtomobil kalonlarının 
məhv edilməsi üçün təyin 
olunub. 152 millimetrlik 
2A36 topu düşmənin taktiki 
raket vasitələrini, uzaqvu-
ran artilleriya bölmələrini 
məhv etmək və susdurmaq, 

düşmənin canlı qüvvəsini, 
atəş vasitələrini, marş 
zamanı döyüş texnikaları-
nı, cəmləşmə rayonlarını, 
müdafiə məntəqələrini 
məhv etmək və susdurmaq, 
düşmənin arxa cəbhəsini 
və idarəetmə məntəqələrini 
tələfata uğratmaq üçün 
təyin edilib. 130 millimetrlik 
M46 topu düşmənin artil-
leriyasını, minaatanlarını, 
cəmləşmə rayonlarında 
yerləşən texnikasını və 
canlı qüvvəsini, arxa xidmət 
məntəqələrini və ordunun 
idarəetmə bölmələrini 
məhv etmək, səhra və 
uzunmüddətli müdafiə 
qurğularını dağıtmaq üçün 
təyin olunub. 120 millimetrlik 
“Nizə” minaatanı düşmənin 
yüksəkliklərdə, yamaclarda, 
təpələrin arxasında yerləşən 
canlı qüvvəsini, döyüş 
texnikasını məhv etmək 
və motoatıcı bölmələrin 
atəş dəstəyini təmin etmək 
üçün nəzərdə tutulub. Bu 
kompleks lazertuşlayıcı 
və avtomatik idarəetmə 
sistemi ilə yüksək dəqiqliklə 
qısa zamanda hədəfləri 
məhv etməyə qadirdir. 
“Nizə” döyüş maşını yol-
suzluq şəraitində yüksək 
manevr imkanlarına malik 
olub, heyətin qorunmasını 
və təhlükəsizliyini təmin 
edir. Tankəleyhinə idarə 
olunan raket kompleksi 
“Xrizantema-S” sutkanın 
istənilən vaxtında, hava 

şəraitindən asılı olmayaraq 
hərəkət edən və etməyən 
yerüstü və hava hədəflərini 
məhv etmək üçün nəzərdə 
tutulub. Tank əleyhinə raket 
kompleksi “SPİKE-LR” 
düşmənin 200 metrdən 4 
min metrədək məsafədə 
hərəkət edən və hərəkətsiz 
tank və zirehli texnika-
larını, canlı qüvvələrini 
məhv etmək üçün təyin 
olunub. Kompleks yüngül 
çöl müdafiə qurğuları-
na, binalara, alçaqdan 
uçan helikopterlərə də 
dəqiq atəş açmaq im-
kanı yaradır. Həmçinin 
kompleksdən kəşfiyyat 
xarakterli əməliyyatlarda 
da istifadə etmək mümkün-

dür. “SPİKE-ER” qurğusu 
isə döyüş maşını üzərində 
quraşdırılan, müxtəlif relyef 
şəraitinə uyğunlaşan, 400 
metrdən 8 min metrədək, 
gündüz, gecə və məhdud 
görmə şəraitlərində düşmən 
tanklarını, PDM, zirehli tex-
nikalarını, aşağı yüksəklikdə 
uçan hava hədəflərini məhv 
etmək üçün raket buraxı-
cı sistemdir. “Orbiter-2B” 
pilotsuz uçuş aparatı döyüş 
əməliyyatlarında tətbiq 
etmək, hava kəşfiyyatını 
aparmaq, eləcə də istənilən 
şəraitdə hədəfgöstərmə və 
artilleriya atəşinə xidmət 
etmək üçün təyin olunub. 
Universal radiolokasiya 
kompleksi düşmənin atəş 
açan taktiki raketlərinin, 
reaktiv qurğularının, hau-
bitsaları və minaatanlarının 
kəşfiyyatını aparmağa və 
öz artilleriya bölmələrimizin 
atışına xidmət etmək üçün 
təyin edilib. “R-010SC” 
komanda-qərargah ma-
şını əməliyyat idarəetmə 
səviyyələrində tətbiq 
olunmaqla, hərəkətdə və 
dayanacaqda qərargah 
zabitlərinin idarəetməsini 
təmin etmək üçün nəzərdə 
tutulub. “R-010SC” 
radioidarəetmə məntəqəsi 
isə analoq və rəqəmsal 
açıq, məxfi, sinxron tezlik 
dəyişən, həmçinin bütün 
növ məlumatların kompü-
ter vasitəsilə ötürülməsi 
və qəbulu üçün nəzərdə 
tutulub.

Şəxsi heyətə ixtisaslı 
tibbi yardımın göstərilməsi 
məqsədilə ərazidə xüsusi 
tibbi avadanlıqla təchiz edil-
miş tibb məntəqəsi, qarovul 
məntəqəsi, yemək zalın-
dan, yeməkbişirmə, ərzaq 
və təsərrüfat otaqlarından, 

ərzaq və soyuducu anbar-
lardan ibarət yeməkxana 
binası inşa olunub. Ərazidə 
gündəlik 720 kiloqram 
paltar yumaq, qurutmaq və 
ütüləmək imkanına malik 
hamamxana-camaşırxa-
na-qazanxana kompleksi 
yaradılıb. Hərbi hissədə av-
tomobil və xüsusi texnikanın 
yerləşdirilməsi üçün park da 
salınıb. 

Prezident İlham Əliyev 
daha sonra yeməkxanada 
yaradılan şəraitlə maraq-
landı, hərbi hissənin şəxsi 
heyəti ilə birlikdə nahar etdi. 

Bütün bunlar göstərir ki, 
orduda aparılan islahatlar 
öz bəhrəsini verir. Döyüş 
hazırlığının yüksək tələblərə 

cavab verən səviyyəyə 
çatdırılmasını prioritet vəzifə 
kimi müəyyənləşdirən 
Prezident İlham Əliyev 
təmas xəttində yerləşən 
bölgələrimizə mütəmadi 
səfərlər edir. Ali Baş Ko-
mandanın əsgərlərimizlə ke-
çirdiyi görüşlər onları Vətəni 
qorumağa, işğal altındakı 
torpaqlarımız uğrunda 
hər an savaşa qalxmağa 
ruhlandırır. Bununla da 
güclü ordu potensialımız 
bizi əsas məqsədimizə, 
işğal  edilən torpaqlarımı-
zın azad olunmasına daha 
da yaxınlaşdırır. Bunun 
nəticəsidir ki, qəhrəman 
hərbçilərimizin uğurlu 
əks-hücum əməliyyatı 
nəticəsində Füzuli, Cəbrayıl 
və Ağdərə rayonlarının 
işğal altındakı ərazilərinin 2 
min hektardan çox hissəsi 
2016-cı ildə azad olunub. 
Füzuli rayonu istiqamətində 
yerləşən və geniş ərazini 
nəzarətdə saxlamağa imkan 
verən strateji əhəmiyyətli 
Lələtəpə yüksəkliyi ələ 
keçirilib. Naxçıvan Muxtar 
Respublikası Şərur rayo-
nunun Ermənistan silahlı 
birləşmələrinin işğalı altında 
olan Günnüt kəndinin 26 
ildən sonra ordumuzun 
nəzarəti altına keçməsi 
nəticəsində Xunut dağı və 
Ağbulaq yüksəkliyi, Qızılqa-
ya dağı və Mehridağ işğal-
dan azad edilib, ümumilikdə 
11 min hektara yaxın ərazi 
nəzarət altına alınıb. Bu da 
göstərir ki, peşəkar ordu-
su olan xalqın müstəqilliyi 
əbədidir və bu ordunun 
gücünün əsasında xalqına, 
dövlətinə sədaqət və Vətən 
sevgisi durur.
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Altay Əmir oğlu Hacıyev 
Azərbaycan incəsənətinə 

ağır itki üz vermişdir. Müasir 
Azərbaycan təsviri sənətinin 
tanınmış nümayəndəsi, 
Xalq rəssamı, Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 
fərdi təqaüdçüsü Altay Hacı-
yev 2019-cu il fevral ayının 
12-də ömrünün 88-ci ilində 
vəfat etmişdir. 

Altay Əmir oğlu Hacıyev 
1931-ci il aprelin 2-də Bakı 
şəhərində anadan olmuş-
dur. O, 1951-ci ildə Əzim 
Əzimzadə adına Azərbaycan 
dövlət rəssamlıq məktəbini 
bitirdikdən sonra bir müddət 
respublika nəşriyyatlarında 
kitabların bədii tərtibatı üzrə 
rəssam işləmiş, 1954–1959-
cu illərdə isə Kiyev Dövlət 
Rəssamlıq İnstitutunun 
qrafika fakültəsində təhsil 
almışdır. 

1959-cu ildən etibarən 
beynəlxalq və respublika 
əhəmiyyətli sərgilərin işti-
rakçısı olan Altay Hacıyev 
1960-cı ildə SSRİ Rəssamlar 
İttifaqının üzvlüyünə qəbul 
edilmişdir. O, 1962–1967-
ci illərdə Azərbaycan SSR 
Nazirlər Soveti yanında 
Dövlət Mətbuat Komitəsinin 
baş rəssamı vəzifəsində 
çalışmışdır.

Altay Hacıyev dəzgah və 
kitab qrafikası rəssamı kimi 
Azərbaycan rəngkarlığının 

inkişafında səmərəli 
xidmətlər göstərmiş və 
milli təsviri sənətin inki-
şafına töhfələr vermiş 
sənətkarlardandır. Müxtəlif 
janr və mövzularda çoxsay-
lı əsərləri ilə geniş şöhrət 
qazanmış rəssamın fırça-
sının məhsulu olan tablolar 
həmişə özünün yaddaqalan 
kompozisiya həlli, işlənmə 
üslubu və rəng zənginliyi 
ilə səciyyələnmişdir. 
Tarixi-mədəni irsə və milli 
dəyərlərə ehtiram sənətkarın 
yaradıcılığının leytmotivini 
təşkil etmişdir. 

Dünya rəssamlıq 
ənənələrini lazımınca 
mənimsəmiş Altay Hacıyev 
uzun illər kitab qrafikası, 
tərtibatı və illüstrasiyası 

sahəsində uğurla fəaliyyət 
göstərmişdir. Kitablara 
çəkdiyi rəngli illüstrasiyalar 
sənət nümunələri olaraq 
rəssamın Azərbaycanın 
zəngin xalq yaradıcılığı 
xəzinəsinə dərin bələdliyini 
özündə təcəssüm etdi-
rir. Onun yaratdığı silsilə 
lövhələrdə insan əməyinin 
əzəməti, zəhmətə inamın 
təntənəsi və gələcəyə ümid 
rənglərin ən incə çalarların-
da ifadəsini tapmışdır. 

Altay Hacıyev 
Azərbaycan xalqının yetir-
diyi görkəmli şəxsiyyətlərin 
unudulmaz obrazlarını məhz 
qədim miniatür sənətimizə, 
ədəbi-mədəni fikir tariximizə 
və çoxəsrlik ənənələrimizə 
bağlılığı sayəsində tam 
dolğunluğu ilə canlandırma-
ğa müvəffəq olmuşdur. Bu 
əsərlər böyük bədii-estetik 
təsir qüvvəsinə malik olub, 
vətənə məhəbbət duyğusu 
təlqin edir və gənc nəslin 
vətənpərvərlik ruhunda 

tərbiyəsində əhəmiyyətli rol 
oynayır. 

Altay Hacıyevin 
ölkəmizin hüdudlarından 
uzaqlarda da sənətsevərlər 
tərəfindən rəğbətlə qarşı-
lanmış qrafika əsərlərinin 
mühüm bir qismi xarici 
ölkələrdəki mötəbər muzey 
və qalereyalarda nümayiş 
etdirilir, nüfuzlu şəxsi kollek-
siyalarda saxlanılır. 

Altay Hacıyevin 
yaradıcılığı yüksək 
qiymətləndirilmişdir. O, 
1982-ci ildə Əməkdar 
rəssam, 2002-ci ildə Xalq 
rəssamı fəxri adlarına layiq 
görülmüşdür. Altay Hacıyev 
2004-cü ildən Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 
fərdi təqaüdçüsü idi. 

Tanınmış rəssam, 
səmimi insan Altay Əmir 
oğlu Hacıyevin işıqlı xatirəsi 
onu tanıyanların qəlbində 
daim yaşayacaqdır.

Allah rəhmət eləsin!

İlham ƏLİYEV, Mehriban ƏLİYEVA,
Novruz MƏMMƏDOV, Oqtay ƏSƏDOV,
Ramiz MEHDİYEV, Əli ƏHMƏDOV,
Eldar ƏZİZOV, Fərəh ƏLİYEVA,
Əbülfəs QARAYEV, Tahir SALAHOV,
Fərhad XƏLİLOV, Ömər ELDAROV, 
Cəmil MÜFİDZADƏ, Arif HÜSEYNOV.

Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə 
Dövlət Xidməti qarşıya qoyulan vəzifələri 

yüksək keyfiyyətlə yerinə yetirməyə qadirdir

 � Fevralın 13-ü Azərbaycan Respublikası Səfərbərlik və 
Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin (SHXÇDX) yaranması 
günüdür. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu 
münasibətlə Səfərbərlik və Hərbi 
Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin 
rəhbərliyi və şəxsi heyəti Fəxri xiyaba-
na gələrək xalqımızın ümummilli lideri, 
müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin 
memarı və qurucusu Heydər Əliyevin 
xatirəsini dərin ehtiramla yad edib, 
məzarı önünə gül dəstələri qoyub.

Görkəmli oftalmoloq-alim, akademik 
Zərifə xanım Əliyevanın da xatirəsi anı-
lıb, məzarı üzərinə tər güllər düzülüb.

Sonra Xidmətin əməkdaşları 
Şəhidlər xiyabanında Azərbaycanın 
müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrun-
da mübarizədə canlarından keçmiş 
qəhrəman Vətən övladlarının xatirəsini 
anaraq məzarları üzərinə tər çiçəklər 
düzüb, “Əbədi məşəl” abidəsinin önünə 
əklil qoyublar.

Daha sonra Xidmətin aparatında 
qurumun yaradılmasının 7 illiyinə həsr 
olunan təntənəli mərasim keçirilib.

Əvvəlcə dövlət himni səsləndirilib.
Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış 

üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi, general-ley-
tenant Arzu Rəhimov qurumun yaran-
ması, inkişafı və fəaliyyəti barədə geniş 
məruzə ilə çıxış edərək şəxsi heyətə 
təbriklərini çatdırıb. Bildirib ki, bu gün 
doğma Azərbaycanımız hər birimizin 
gözü qarşısında sürətlə və hərtərəfli 
inkişaf edir. Bu inkişaf prosesinin şahidi 
olmaq, onu izləmək çox qürurvericidir. 
Ulu öndər Heydər Əliyevin müəyyən 
etdiyi strategiyaya uyğun olaraq 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, 
Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı 
 İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə müasir inkişaf 
dövründə ölkəmizin tərəqqisi və davamlı 
inkişafı istiqamətində genişmiqyaslı işlər 
müvəffəqiyyətlə davam etdirilir.

Xidmət rəisi qeyd edib ki, ölkəmizdə 
aparılan islahatların tərkib hissəsi olaraq 
Prezident İlham Əliyevin 2012-ci il 13 
fevral tarixli Fərmanı ilə Səfərbərlik 
və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət 
Xidməti yaradılıb. Ötən yeddi ildə istər 

idarəetmənin təkmilləşdirilməsi, istər 
qanunvericilik, istərsə də onun tətbiqi 
ilə bağlı bir sıra ciddi addımlar atılıb. 
Çağırış və səfərbərlik resurslarını 
tənzimləyən mükəmməl mexanizmin ya-
radılması istiqamətində zəruri tədbirlər 
görülüb. SHXÇDX müstəqil mərkəzi 
icra hakimiyyəti orqanı kimi Silahlı 
Qüvvələrlə cəmiyyət arasında bir növ 
körpü rolunu oynayır və yeddi ildir ki, bu 
vəzifələri müvəffəqiyyətlə icra etməklə 
dövlətin və vətəndaşların xidmətindədir. 

Vurğulanıb ki, Ali Baş Komanda-
nın nəzarəti altında Silahlı Qüvvələrin 
təkmilləşdirilməsi prosesində SHXÇDX 
də daim diqqət mərkəzindədir. 
Xidmətin qarşısına vətəndaşların 
hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsi, müddətli 
həqiqi hərbi xidmətə çağırışaqədərki 
hazırlığı, həqiqi hərbi xidmətə çağırışı, 
ehtiyatda xidmət keçməsi, səfərbərlik 
hazırlığı və səfərbərlik üzrə çağırışı, 
xüsusi hərbi ixtisaslar üzrə hazırlığı, 
Silahlı Qüvvələrimizin sülh dövründə 
çağırışçılarla, səfərbərlik zamanı və 
müharibə dövründə hərbi vəzifəlilərlə 
və hərbi-nəqliyyat vasitələri ilə, eləcə 
də mülki heyət vəzifələrində işləmək 
üçün vətəndaşlarla komplektləşdirilməsi 
istiqamətində dövlət siyasətinin həyata 
keçirilməsi kimi mühüm vəzifələr qo-
yulub. Dövlətimizin başçısının həyata 
keçirdiyi islahatlar, qəbul etdiyi qərarlar 
Xidmətin şəxsi heyətini bu vəzifələrin 
icrası üçün daima səfərbər olmağa 
çağırır. 

A.Rəhimov diqqətə çatdırıb ki, 
indiki dövrdə hər bir azərbaycanlı 
orduda xidmət etməyi özünün ən böyük 
vətənpərvərlik borcu hesab edir. Çünki 
hər bir çağırışçı, ehtiyatda olan hərbi 
qulluqçu əmindir ki, Azərbaycan Pre-
zidentinin ordu quruculuğu sahəsində 
apardığı siyasətin əsasını Ermənistanın 
Azərbaycana təcavüzü nəticəsində 
işğal olunmuş ərazilərin azad edilməsi, 
qaçqın və məcburi köçkünlərin öz 
torpaqlarına qayıtmaları təşkil edir. 

Dövlətimizin başçısı dəfələrlə bildirib ki, 
əgər biz məqsədimizə sülh yolu ilə nail 
ola bilməsək, onda hansı yolla olursa-
olsun, düşmən tapdağı altında qalan 
ərazilərimizi azad edəcəyik.

General-leytenant Arzu Rəhimov 
göstərilən yüksək etimadı doğrultmaq, 
qarşıda duran vəzifələri layiqincə 
yerinə yetirmək üçün Xidmətin şəxsi 
heyətinin bundan sonra da səylərini 
əsirgəməyəcəyini bildirib.

Xidmət rəisi əlavə edib ki, ötən 
dövrdə Xidmətin “Vahid elektron infor-
masiya sistemi” və elektron xidmətlərin 
göstərilməsi, ölkəmizdə vətəndaşların 
həqiqi hərbi xidmətə çağırış sistemi 
əsaslı şəkildə təkmilləşdirilib. Çağı-
rışçıların hərbi uçotunun dəqiq və 
düzgün aparılmasına nəzarət artırılıb, 
şəffaflığın təmin edilməsi, vətəndaşlarla 
maneəsiz və birbaşa əlaqənin qurul-
ması məqsədilə Xidmətin internet saytı 
üzərindən elektron xidmətlərin həyata 
keçirilməsi ilə yanaşı, sosial şəbəkə 
hesabları yaradılıb. SHXÇDX-nin  rəsmi 
internet saytı bu il iki dildə (Azərbaycan 
və ingilis dillərində) yenidən müasir 
standartlara uyğun olaraq hazırlanıb və 
istifadəyə verilib. 

Mərasimdə iştirak edən qonaqlar 
adından çıxış edən ehtiyatda olan 
general-mayor Məmmədhüseyn Sarıyev 
və digər natiqlər Xidmətin şəxsi heyətini 
ildönümü münasibətilə təbrik edib və 
xoş arzularını çatdırıblar.

Tədbirdə Xidmətin bir qrup hərbi 
qulluqçusunun təltif edilməsi haqqında 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 
Sərəncamı, həmçinin SHXÇDX rəisinin 
imzaladığı əmrlər elan olunduqdan 
sonra xidmətdə fərqlənənlərə dövlət 
təltifləri, həmçinin hərbi rütbələr və fəxri 
fərmanlar təqdim olunub.

Mərasimdə, həmçinin Xidmətlə 
əməkdaşlıq edən vətəndaş cəmiyyəti 
institutlarının, veteranların, şəhid 
ailələrinin nümayəndələrinə təltiflər və 
hədiyyələr təqdim edilib.

Xidmətin yaradılmasının 7-ci ildö-
nümü münasibətilə qurumun yerli idarə, 
şöbə və bölmələri tərəfindən respubli-
kamızın rayonlarında da tədbirlər təşkil 
olunub.

Dövlət Sərhəd Xidməti Mətbuat Mərkəzinin məlumatı
 � Azərbaycan 

Respublikasının Dövlət 
Sərhəd Xidməti ilə Pakistan 
İslam Respublikasının Silahlı 
Qüvvələri arasında qarşılıqlı 
faydalı əməkdaşlıq çərçivə-
sində Pakistan tərəfinin dəvəti 
ilə Azərbaycan Respublikasının 
Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sahil 
Mühafizəsinin rəisi general-
leytenant Əfqan Nağıyevin 
başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti 
8-12 fevral 2019-cu il tarixlərdə 
Pakistan İslam Res-publikasının 
Karaçi şəhərində keçirilən 
“AMAN-2019” çoxmillətli hərbi 
dəniz təlimlərində müşahidəçi 
qismində iştirak etmişdir.  

9 fevral tarixində Pakistan Hərbi 
Dəniz Qüvvələri, Pakistan Milli dəniz 
işləri İnstitutu, Dəniz siyasəti üzrə milli 
araşdırma mərkəzinin dəstəyi ilə 8-ci 
Beynəlxalq dəniz konfransı öz işinə 
başlamışdır. 

Konfrans çərçivəsində Pakistan 
Hərbi Dəniz qüvvələrinin bazasında 
yerləşən şəhidlər abidəsinin önünə 
əklil qoyma mərasimi keçirilmişdir. 
Xarici ölkələri təmsil edən nümayəndə 
heyətləri adından general-leyte-
nant Əfqan Nağıyev fəxri qarovulun 

müşayiəti ilə abidə önünə əklil qoymuş-
dur. 

Beynəlxalq dəniz konfransın işində 
Pakistan İslam Respublikasının Prezi-
denti cənab Arif Alvi, Pakistan Hərbi 
Dəniz qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi 
admiral Zəfər Mahmud Abbasi, digər 
rəsmi şəxslər iştirak etmişlər. 

Səfər çərçivəsində Pakistan Hərbi 
Dəniz qüvvələrinin Baş Qərargah 
rəisi admiral Zəfər Mahmud Abbasi ilə 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət 
Sərhəd Xidmətinin Sahil Mühafizəsinin 
rəisi general-leytenant Əfqan Nağıyevin 
təkbətək görüşü keçirilmişdir.  

Görüşdə Azərbaycan Respublikası-
nın Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi ge-
neral-polkovnik Elçin Quliyevin Pakistan 
İslam Respublikasına rəsmi səfəri za-
manı əldə olunmuş razılaşmalardan irəli 
gələn məsələlər müzakirə olunmuşdur.

Hasilat sənayesində benefisiar sahiblik məlumatlarının  
açıqlanması üzrə Yol Xəritəsinin tətbiqi layihəsi müzakirə edilib

 � Fevralın 13-də Bakıda Hasilat Sənayesində Şəffaflıq 
(HSŞ) üzrə Komissiya, Asiya İnkişaf Bankı və “Azərbaycanın 
hasilat sənayesində benefisiar sahiblik məlumatlarının 
açıqlanması üzrə Yol Xəritəsinin tətbiqinə dəstək” layihəsini 
icra edən yerli və xarici məsləhətçilərin birgə təşkilatçılığı ilə 
layihə üzrə ilk plenar iclas keçirilib.

AZƏRTAC xəbər verir ki, Hasilat 
Sənayesində Şəffaflıq üzrə Komis-
siyanın sədri, Dövlət Neft Fondunun 
(ARDNF) icraçı direktoru Şahmar 
Mövsümov Azərbaycanın Mədən 
Hasilatı üzrə Şəffaflıq Təşəbbüsünə 
(MHŞT) qoşulduğu müddətdə bir çox 
ilklərə imza atan ölkələrdən olduğunu 
deyib. Bildirib ki, Azərbaycan hasilat 
sənayesində ən yüksək şəffaflığı 
təşviq edən, beynəlxalq təşəbbüsləri 
dəstəkləyən və 2003-cü ildə MHŞT-
yə ilk qoşulan, 2005-ci ildə dünyada 
MHŞT üzrə hesabatı ilk çap edən 
və 2009-cu ildə Tamhüquqlu üzv 
statusunu əldə etmiş ilk ölkə olub: 
“İlk gündən Azərbaycan hökuməti 

MHŞT-nin prinsip və standartlarına 
bütünlüklə əməl edib və Təşəbbüsün 
uğurlu tətbiqi üçün əlverişli mühiti 
yaratmaq istiqamətində bütün zəruri 
addımları atıb. Ölkəmiz Təşəbbüsün 
daha uğurlu tətbiqi məqsədilə MHŞT 
sahəsində çoxtərəfli səyləri bir araya 
gətirməklə hər bir MHŞT hesabatın-
da yeniliklərin tətbiqinə və inkişafa 
nail olub. Ümumilikdə 2003-2015-ci 
illər ərzində Azərbaycan 20 MHŞT 
hesabatı açıqlayıb. Lakin 2017-ci ilin 
martında Azərbaycanın MHŞT üzrə 
fəaliyyəti ədalətsiz şəkildə dayandı-
rılıb, ölkəmiz MHŞT-ni rəsmi şəkildə 
tərk edib”.

Ş.Mövsümov qeyd edib ki, bu 

prosesin davamlılığını təmin etmək 
məqsədilə 2017-ci ilin aprelində 
Prezident İlham Əliyevin “Hasilat 
sənayesində şəffaflığın və hesabatlılı-
ğın artırılması ilə bağlı əlavə tədbirlər 
haqqında” Fərmanı ilə Azərbaycanda 
Hasilat Sənayesində Şəffaflıq üzrə 
Komissiya yaradılıb. Komissiyanın 
yaradılması bir daha Azərbaycanın 
hasilat sənayesində şəffaflıq və 
hesabatlılıq üzrə beynəlxalq səyləri 
dəstəklədiyini, müvafiq standartla-
rın tətbiqini uğurla davam etdirmək 
əzmində olduğunu göstərir. 

Asiya İnkişaf Bankının Bakı 
ofisinin rəhbəri Nəriman Mannap-
bekov isə Azərbaycanın MHŞT-dəki 
fəaliyyəti və bu Təşəbbüsdən çıxması 
prosesindən danışıb: “Azərbaycanda 
Hasilat Sənayesində Şəffaflıq üzrə 
Komissiyanın yaradılmasının mühüm 
əhəmiyyəti var. Bank ölkədə hasilat 
sənayesində şəffaflığın artmasına 
dəstək göstərməyə davam edəcək. 
Bunun üçün məşhur konsaltinq 

şirkətləri cəlb olunmaqla bu sahədə 
qabaqcıl dünya təcrübəsinin tətbiqinə 
başlanılıb”.

Sonra layihə üzrə sorğunun 
nəticələri açıqlanıb, müzakirələr 
aparılıb. 

İclasın panel sessiyalarında 
hasilat sənayesində benefisiar 
sahiblik məlumatlarının açıq-
lanmasının əhəmiyyəti, hasilat 
sənayesində benefisiar sahiblik ter-
minin əsas elementləri, Azərbaycan 
qanunvericiliyində qeyd edilən termi-
nin mövcud və təklif edilən təriflərinin 
mümkün variantları, layihənin həyata 
keçirilməsində beynəlxalq təcrübənin 
tətbiqi və bir sıra digər məsələlər 
müzakirə olunub.

İclasda hökumət üzvləri, 
beynəlxalq təşkilatların, diplo-
matik nümayəndəliklərin, hasilat 
sənayesində fəaliyyət göstərən xarici 
və yerli şirkətlərin nümayəndələri, 
vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri iştirak 
edib.

Arizona Senatında Azərbaycanla 
bağlı təqdimat keçirilib

 � ABŞ-ın Arizona Ştat Senatının plenar 
iclasında Azərbaycanla bağlı təqdimat keçirilib. 
Təqdimatda Azərbaycanın Los-Ancelesdəki baş 
konsulu Nəsimi Ağayev iştirak edib. 

Baş konsulluqdan 
AZƏRTAC-a verilən 
məlumata görə, iclasda çıxış 
edən senator Ceyven Mes-
nard senatorlara Azərbaycan 
haqqında məlumat verib. O, 
Azərbaycana səfəri zamanı 
ölkəmizdə şahidi olduğu 
iqtisadi inkişaf, dinlərarası 
harmoniya, multikulturalizm 
və tolerantlıq ənənələrinin, 
müxtəlif dini və etnik mənşəli 
insanların sülh və əmin-
amanlıq şəraitində birgə 
yaşamasının onda xoş 
təəssüratlar yaratdığını 
diqqətə çatdırıb. Daha sonra 
C.Mesnard Azərbaycanın 
Los-Ancelesdəki baş kon-
sulu N.Ağayevi senatorlara 
təqdim edib.

Arizona ştatına işçi səfəri 
çərçivəsində N.Ağayev, 
həmçinin Senatın sədri 
Karen Fan, Nümayəndələr 
Palatasının spikeri Rassel 
Bouers və bir sıra digər 
üzvlərlə görüşlər keçirib. 
Görüşlərdə baş konsul 
Azərbaycanın müstəqillik 
tarixi, yerləşdiyi mürəkkəb 
coğrafi məkan, iqtisadi 
inkişafı, ölkəmizdə mövcud 
olan multikulturalizm və 
tolerantlıq ənənələri haq-
qında ətraflı məlumat verib. 
Ermənistanın ölkəmizə qarşı 
həyata keçirdiyi işğalçılıq 
və etnik təmizləmə siyasəti 
barədə danışan baş konsul 
qanunvericiləri münaqişənin 
nizamlanması prosesinin 

hazırkı durumu barədə 
məlumatlandırıb.

Qeyd edək ki, 2013-cü 
ildən bəri Arizona Ştat Senatı 
və Nümayəndələr Palatası 
tərəfindən Azərbaycanın 
ərazi bütövlüyünü 
dəstəkləyən, Ermənistanın 
Azərbaycana qarşı işğalçılıq 
siyasətini və Xocalı soyqı-
rımını pisləyən, ölkəmizin 
strateji önəmini və multikul-
turalizm ənənələrini təqdir 
edən bir çox qətnamə və 
bəyannamələr qəbul edilib.

Arizonaya səfəri 
müddətində baş konsul 
N.Ağayev ABŞ-ın ən nüfuz-
lu yəhudi təşkilatlarından 
olan Amerika İsrail İctimai 
Əlaqələr Komitəsinin (AI-
PAC) dəvəti ilə təşkilatın illik 
toplantısına qatılaraq Arizo-
nadan olan ABŞ senatorları 
və konqresmenləri ilə də 
görüşüb.
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“Xalq – iqtidar birliyi hər bir 
ölkənin inkişafı üçün əsas şərtdir”

Azərbaycanın müstəqillik yaşı çox 
deyil. Amma gənc müstəqil dövlət 
olmasına baxmayaraq, ölkəmiz ötən 
müddət ərzində sosial-iqtisadi inki-
şafda möhtəşəm sıçrayışa nail olmuş 
və əldə etdiyi yüksək göstəricilərlə 
güclü dövlət statusunu qazan-
mağı bacarmışdır. Bununla belə, 
bəzi məkrli qüvvələr xarici media 
məkanında Azərbaycan həqiqətlərini 
təhrif etməyə çalışır və dünya 
ictimaiyyətinə ölkəmiz haqqında real-
lığı əks etdirməyən materiallar çatdır-
mağa can atırlar. Məhz bu reallıqdan 
çıxış edərək Prezident İlham Əliyev 
Azərbaycan həqiqətlərini özündə əks 
etdirən məlumatların xarici auditoriya-
ya çatdırılması prosesində yerli mass-
medianın da fəal olmasının vacibliyini 
vurğulamış və ölkəmizin imicinə qara 
yaxmağa çalışan qüvvələrə qarşı 
4-cü hakimiyyətin səfərbər olmasının 
zəruriliyini bildirmişdir. 

Ölkə başçısının xarici KİV-lərə 
verdiyi çoxsaylı müsahibələr də onun 
Azərbaycan həqiqətlərinin beynəlxalq 
aləmdə eşidilməsində necə maraqlı 
olduğunu təsdiqləyir. Real TV-yə 
müsahibəsində bu məqama xüsu-
si toxunan Prezident İlham Əliyev 
bir daha bildirmişdir ki, bu gün 
Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya 
çatdırmaq xüsusi əhəmiyyət daşı-
yan bir məsələdir. Hazırda dünyada 
informasiya mübarizəsinin getdiyini 
açıqlayan ölkə başçısı əlavə etmişdir 
ki, Azərbaycana qarşı bir sıra hallarda 
çox əsassız ittihamlar irəli sürülür, 
qərəzli, saxta məlumatlar dərc edilir. 
“Bunun məqsədi ölkəmizin imicinə 
zərbə vurmaq, ölkəmizi inkişaf, 
müstəqillik yolundan döndərmək və 
Azərbaycanı geridə qalmış ölkə kimi 
təqdim etməkdir”, – deyən Prezident 
İlham Əliyev xüsusilə vurğulamışdır 
ki, xarici media vasitəsilə Azərbaycan 
həqiqətlərinin çatdırılması xüsusi 
əhəmiyyət daşıyır. 

Bu, bir həqiqətdir ki, yerli me-
dia məkanı dövlət qayğısı ilə 
əhatələnmişdir. Mətbuatın fəaliyyət 
göstərməsi üçün zəruri qanunve-
ricilik bazası yaradılmış və ölkənin 
ictimai-siyasi həyatının əngəlsiz 
işıqlandırılması üçün mass-mediaya 
geniş imkanlar verilmişdir. Bütün 
bunlar, əlbəttə ki, Prezident İlham 
Əliyevin mətbuata və ümumiyyətlə, 
jurnalist fəaliyyətinə verdiyi yüksək 
dəyərdən qaynaqlanır. Ölkə başçısı 
müsahibəsində Azərbaycan mediası-
na həmişə böyük dəstək göstərdiyini 
bir daha vurğulamışdır. Azərbaycan 
mediasının bu gün ölkəmizin 
həyatında önəmli rol oynamasından 
şad olduğunu diqqətə çatdıran Pre-
zident İlham Əliyevin “Deyə bilərəm 
ki, mən də öz işimdə mediadan 
gələn xəbərlərə istinad edirəm, bəzi 
hallarda mediadan bir çox məsələləri 
öyrənirəm, dərhal reaksiya verirəm”, 
– sözləri bir daha onu göstərir ki, ölkə 
başçısı yerli medianın fəaliyyətini 
diqqətlə izləyir, onun cəmiyyətimizin 
həyatı ilə bağlı ictimaiyyətə çatdırdığı 
məlumatları yüksək dəyərləndirir. 
Prezident İlham Əliyev müsahibədə 
gələcəkdə Azərbaycan mediasının 
ölkəmizin həyatında bundan da böyük 
rol oynayacağını və mətbuata açıq ol-
duğunu açıqlaması ondan xəbər verir 
ki, ölkə başçısı yerli mass-medianın 

gələcəyinə inamla baxır. 
Son illər Azərbaycanda hər 

bir vətəndaşın sosial-iqtisadi 
həyatına birbaşa təsir göstərən 
inqilabi dəyişikliklərdən söhbət açılır, 
müzakirələr aparılır. Həqiqətən də, 
vətəndaşın rifah halını daha da 
yaxşılaşdıran və məmur-dövlət 
münasibətlərini keyfiyyətcə daha 
konstruktiv müstəviyə daşıyan 
çoxşaxəli islahatlar siyasəti geniş 
vüsətlə davam edir. Dövlət başçımız 
Real TV-yə müsahibəsində islahatla-
rın müntəzəm olaraq həyata keçirildi-
yini xatırlatmaqla yanaşı, bildirmişdir 
ki, islahatların əsasını ulu öndər 
Heydər Əliyev 1993-cü ildə qoymuş-
dur və məhz həmin ildən etibarən 
Azərbaycanda sabitlik və inkişaf döv-
rü başlamışdır. Ən böyük siyasi isla-
hatların məhz Heydər Əliyevin adı ilə 
bağlı olduğunu xatırladan ölkə baş-
çısı bildirmişdir ki, senzuranın ləğv 
edilməsi ulu öndər tərəfindən aparılan 
çox ciddi islahat idi. Bundan başqa, 
Azərbaycana sərmayə qoyuluşunun, 
xarici sərmayə qoyuluşunun cəlb 
edilməsi işində də çox böyük islahat-
lar aparıldığını vurğulayan Prezident 
İlham Əliyev bu gün də ümummilli 
lider Heydər Əliyevin qoyduğu yolla 
getdiklərini nəzərə çatdırmışdır. 

Ötən il keçirilmiş Prezident 
seçkilərinə islahatlar proqramı ilə 
getdiyini və xalqın ona böyük etimad 
göstərdiyini vurğulayan ölkə başçısı 
keçən ilin ikinci yarısından başla-
yaraq islahatların dəqiqləşdirilməsi, 
müəyyən edilməsi və ardıcıllığı 
haqqında çox geniş işlər aparıldığı-
nı və bu ilin əvvəlindən yeni isla-
hatlara start verildiyini də diqqətə 
çatdırmışdır. Prezident 2003-cü 
ildə start verilmiş islahatların yeni 
mərhələsində regionların sosial-iq-
tisadi inkişafı dövlət proqramlarının 
qəbul edilməsinin əhəmiyyətini 
xatırlatmış və bunların Azərbaycanın 
müxtəlif istiqamətlər üzrə inkişaf 
strategiyasının müəyyəndirilməsinə 
və qısa müddət ərzində çox güclü 
infrastruktur bazasının yaradılmasına 
imkan verdiyini açıqlamışdır. Məhz 
həmin dövlət proqramlarının uğurla 
həyata keçirilməsinin nəticəsidir ki, 
bu gün Azərbaycan elektrik enejisi 
və təbii qazla təchizat məsələsində 
çox yüksək nəticələr əldə etmişdir. 
Prezident İlham Əliyevin dediyi kimi, 
iqtisadi sahədə aparılmış islahatlar, 
ölkə iqtisadiyyatının şaxələndirilməsi 
ilə bağlı islahatlar yeni reallıqları 
ortaya qoydu.

Prezident İlham Əliyev 
müsahibədə yeni islahatların 
hədəflərini də açıqlamışdır. Qarşıda 
yeni vəzifələrin, yeni çağırışların 
dayandığını açıqlayan dövlət başçısı 

demişdir ki, 2019-cu ildən başlayan 
islahatların əsas hədəfi Azərbaycanı 
müasir, inkişaf edən və gələcəkdə 
inkişaf etmiş ölkəyə çevirməkdir. 
Ölkədə mövcud olan nöqsanların 
aradan qaldırılmasının, vətəndaşları 
narahat edən problemlərin tamamilə 
gündəlikdən çıxarılmasının, insanla-
rın rifah halının yaxşılaşdırılmasının, 
daha güclü, qüdrətli dövlət qurulması-
nın başlıca məqsəd olduğunu bildirən 
Prezident İlham Əliyev bu istiqamətdə 
məqsədyönlü, hərtərəfli siyasət aparı-
ıldığını da diqqətə çatdırmışdır. 

Dövlət başçısı güclü sosial 
siyasətin hökumətin gündəliyində 
bundan sonra da ən vacib, ən ümdə 
məsələlərdən biri olaraq qalacağını 
xüsusilə vurğulamışdır. Azərbaycan 
dövlətinin siyasətinin mərkəzində 
ölkə vətəndaşının dayandığını nəzərə 
çatdıran Prezident İlham Əliyev 
bildirmişdir ki, imkanlarımız artdıq-
ca, ilk növbədə, bu gün hələ də ağır 
vəziyyətdə, çətin şəraitdə yaşayan 
insanların yaşayış səviyyəsi yaxşı-
laşdırılır. “Son illər bu istiqamətdə 
çox böyük işlər görülmüşdür. Baxın, 
köçkünlər üçün 100-dən çox şəhərcik 
tikilmişdir. Yəni, mən bilmirəm, 
hansı başqa ölkədə buna rast 
gəlinir. Mən bilirəm ki, bu məsələ ilə 
məşğul olan beynəlxalq təşkilatlar 
həmişə Azərbaycanı nümunə kimi 
göstərirlər”, – deyən ölkə başçısı 
əlavə etmişdir ki, şəhid ailələrinə, 
Qarabağ müharibəsi əlillərinə 6500-
dən çox mənzil verilmişdir. Prezident 
İlham Əliyev şəhid vərəsələrinə 11 
min manat məbləğində birdəfəlik 
maddi yardım verilməsinin dünya 
praktikasında analoqsuz bir yanaşma 
olduğunu da diqqətə çatdırmışdır.

Prezident İlham Əliyev 
müsahibədə dövlət-vətəndaş 
münasibətlərinə də toxunmuşdur. 
Dövlət – vətəndaş münasibətlərinin 
sağlam zəmində qurulduğunu 
bildirən ölkə başçısı əlavə etmişdir 
ki, Azərbaycan vətəndaşı ən ağır 
vəziyyətdə dövlətin onun yanında ola-
cağını bilir. Dövlət isə tam əmindir ki, 
vətəndaş hər zaman dövlətin arxasın-
da olacaq. “Bütün çətin anlarda dövlət 
vətəndaşın yanındadır. Təbii fəlakət 
baş verdiyi zaman dövlət vətəndaşın 
yanındadır”, – deyən Prezident İlham 
Əliyev bu yaxınlarda Şamaxıda baş 
vermiş zəlzələ zamanı dövlət qu-
rumlarının onun tapşırığı ilə dəstək 
göstərdiklərini xatırlatmışdır. 

Ölkə başçısı bütün təbii 
fəlakətlərdə dövlətin vətəndaşın ya-
nında olduğunu bildirmiş və belə ya-
naşmanın digər ölkələrdə müşahidə 
edilmədiyini nəzərə çatdırmışdır. 
Məlumdur ki, digər ölkələrdə təbii 
fəlakətlər zamanı böyük maddi ziyana 

düşmüş vətəndaşa ancaq sığorta 
şirkətləri yardım göstərirlər. Lakin bu 
yardım belə qısa zaman kəsiyində 
həyata keçirilmir. Öncə dəymiş ziya-
nın məğləbi dəqiqləşdirilir və sonra 
hüquqi prosedurlar başa çatdıqdan 
sonra vətəndaşa çatacaq yardım 
yönləndirilir. Halbuki Azərbaycanda 
dövlət dərhal vətəndaşın harayı-
na çatır və zəruri yardım tədbirləri 
həyata keçirir. Prezident İlham Əliyev 
Real TV-yə müsahibəsində “Hansı 
başqa ölkədə bunlar var?! Bunu 
deməklə mən öyünmək istəmirəm, 
sadəcə olaraq, həqiqətləri demək 
istəyirəm”, – deyərək dövlətin 
vətəndaşların dar günündə yanında 
olduğunu bir daha nəzərə çatdırmış-
dır. 

Dövlət-vətəndaş münasibətlərinin 
keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm 
qoyduğunu təsdiqləyən faktlardan biri 
də “ASAN xidmət”in xalq tərəfindən 
yüksək qiymətləndirilməsidir. Dünya-
da Azərbaycan brendi kimi tanınan 
“ASAN xidmət” sayəsində bu gün 
insanlarımız demək olar ki, bütün hü-
quqi sənədlərini asanlıqla həll edirlər. 
Real TV-yə müsahibəsində Prezident 
İlham Əliyev “ASAN xidmət”i ictimai 
xidmətlər sahəsində böyük bir inqilab 
adlandıraraq, əlavə etmişdir ki, bu, 
sadəcə olaraq, vətəndaşlara gözəl, 
rahat xidmət mərkəzi deyil, həm 
də böyük dərəcədə dəyişikliklərə 
gətirib çıxardı. “ASAN xidmət" mənim 
təşəbbüsümlə yaradıldı. Ancaq onu 
da bildirməliyəm ki, orada çalışan 
gənclər "ASAN xidmət"i çox bö-
yük dərəcədə inkişaf etdirdilər, 
zənginləşdirdilər, yeni, kreativ ide-
yaları ilə "ASAN xidmət"i, doğrudan 
da, nadir bir ictimai xidmət mərkəzinə 
çevirdilər”, – deyən dövlət başçısı 
əlavə etmişdir ki, "ASAN xidmət" 
çox geniş və müsbət bir təşəbbüsün 
təzahürüdür. Məmur – vətəndaş 
münasibətlərində də inqilab olduğunu 
bildirən ölkə başçısı məlumat ver-
mişdir ki, bu il 5 yeni "ASAN xidmət" 
mərkəzi açılacaq. Prezident İlham 
Əliyev "ASAN xidmət" mərkəzlərində 
xidmətlərin sayının 200-dən çox ol-
masını qürurverici bir məsələ olduğu-
nu da diqqətə çatdırmışdır.

Beləliklə, yerli televiziya kanalına 
verdiyi müsahibədə Prezident İlham 
Əliyev bir sıra mühüm məsələlərə 
diqqət ayırmış, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsi barədə rəsmi Bakının 
mövqeyini bir daha ictimaiyyətə açıq-
lamışdır. Dövlət başçısı Azərbaycanın 
ərazi bütövlüyünün bərpasının ən 
ali məqsəd olduğunu bildirmiş və bu 
istiqamətdə fəal və milli maraqlara 
söykənən siyasətin aparıldığını və 
bundan sonra da aparılacağını vurğu-
lamışdır. Bununla yanaşı, Azərbaycan 
lideri vətəndaşının yanında olduğunu 
bir daha qeyd etmiş və ölkəmizin 
daha da çiçəklənməsinə, güclü və 
müasir dövlətə çevrilməsinə şərait 
yaradan hərtərəfli islahatların da-
vam etdiriləcəyinə və milli maraqlara 
uyğun xarici siyasətin bundan sonra 
da həyata keçiriləcəyinə əminliyini 
açıqlamışdır.

Səbuhi MƏMMƏDOV,  
“Xalq qəzeti”

İlham ƏLİYEV:

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 
Real TV-yə müsahibəsində ölkənin ictimai-siyasi həyatına dair 
konseptual xarakterli məlumatlar vermiş, ölkə vətəndaşına aydın 
və birmənalı mesajlar göndərmişdir. Ölkə başçısı yerli televiziya 
kanalı vasitəsilə bir daha bəyan etmişdir ki, dövlət həmişə 
olduğu kimi, indi də vətəndaşının yanındadır və Azərbaycanın 
daha da çiçəklənməsinə, güclü, eyni zamanda, müasir dövlətə 
çevrilməsinə şərait yaradan hərtərəfli islahatlar davam etdiriləcək, 
milli maraqlara uyğun xarici siyasət bundan sonra da həyata 
keçiriləcək.

“Azərbaycan Ordusu dünyada  
güclü ordular sırasındadır”

 � Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyevin Real televiziyasına verdiyi 
geniş müsahibə ölkəmizin daxili həyatı ilə 
bağlı, demək olar ki, bütün məsələlərin üzərinə 
işıq saldı. Mən bu yaxınlarda ordu sıralarında 
xidmətini başa vurmuş zabit kimi, Ali Baş 
Komandanın rəhbərliyi ilə Milli Ordumuzun 
güclənməsi, yeni-yeni uğurlar qazanması 
istiqamətində görülmüş işlər haqqında fikirlərimi 
bildirmək istəyirəm. 

Əlbəttə, ordumuzun ən 
müasir silahlarla təchizatı, 
maddi-texniki bazasının 
gücləndirilməsi əsasən 
iqtisadi inkişafla bağlıdır. 
Cənab Prezidentin daimi 
diqqət və qayğısı sayəsində 
Azərbaycanın bu sahədə 
yaxşı nailiyyətlər əldə 
etməsinin nəticəsidir ki, 
son 15 ildə ordumuzun, 
əsgər və zabitlərimizin 
döyüş qabiliyyətinin artdığı 
göz qabağındadır. Bunu 
Real TV-yə müsahibəsində 
Prezident İlham Əliyev 
bildirdi: “Biz güclü iqtisadi 
potensial yaradaraq güclü 
ordu da yaratmışıq. Bu gün 
Azərbaycan Ordusu dünyada 
güclü ordular sırasındadır. 
Bizim döyüş qabiliyyətimiz, 

imkanlarımız artır. Biz 
ordumuzu ən müasir texnika 
ilə təchiz edirik”. 

Təbii ki, maddi-texniki 
bazası və döyüş qabiliyyəti 
yüksək olan ordunun 
qələbələri də çox olur. Bu 
mənada ordumuzun 2016-cı 
ilin aprelində Cəbrayıl-Füzuli 
istiqamətində düşmənə 
sarsıdıcı zərbələr vurması 
təsadüfi sayıla bilməz. Cəmi 
dörd gün ərzində davam 

etmiş və ordumuzun ciddi 
qələbələri ilə nəticələnmiş 
bu döyüşlər bizim gücümüzü 
göstərdi. Ən əlverişsiz hərbi 
mövqelərdən əks-hücum 
əməliyyatı apararaq ordumuz 
strateji yüksəklikləri tutdu. 
Torpaqlarımızın böyük 
bir qismi işğalçılardan 
azad olundu, Lələtəpəyə 
Azərbaycan bayrağı sancıldı. 

Prezident İlham Əliyev 
müsahibəsində böyük qürur 
hissi ilə bildirdi ki, Aprel 
döyüşləri Ermənistanın 
uzun illər ərzində yaratmağa 
çalışdığı mifi tamamilə 
darmadağın etdi. “Ermənilər 
elə bir rəy formalaşdırmağa 
çalışırdılar ki, guya onların 
ordusu güclüdür və 
yenilməzdir. Azərbaycan 
əsgəri, zabiti göstərdi ki, 
kimin ordusu güclüdür, kimin 
ordusu yenilməzdir”.

İnanırıq ki, Ali Baş 
Komandanımız İlham 
Əliyevin uğurlu siyasəti 
ordumuzu daha böyük 
qələbələrə aparacaq. 

Əbülfət QASIMOV,  
ehtiyatda olan  

polkovnik-leytenant

Azərbaycan dövləti öz 
prinsipial mövqeyinə sadiqdir

Respublikamızın rəhbəri dəfələrlə 
bəyan edib ki, Ermənistan – Azərbaycan, 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli işində 
biz prinsipial mövqeyimizdə qalırıq: “Bizim 
mövqeyimiz haqq-ədalət mövqeyidir. Bizim 
mövqeyimiz beynəlxalq hüququn norma və 
prinsiplərinə tam uyğundur. Dağlıq Qa-
rabağ tarixi, əzəli Azərbaycan torpağıdır. 
Bütün dünya ölkəmizin ərazi bütövlüyünü 
tanıyır. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsi yalnız ölkəmizin 
ərazi bütövlüyü çərçivəsində öz həllini 
tapmalıdır. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 
qətnamələri tam icra edilməlidir, işğalçı 
qüvvələr qeyd-şərtsiz bizim torpaqlarımız-
dan çıxarılmalıdır”.

Prezident İlham Əliyev fevralın 
 12-də Real televiziyasına verdiyi ge-
niş müsahibəsində də bu məsələyə bir 
daha münasibət bildirdi. Ölkə başçısı 
Ermənistanın yeni hökumətinin birin-
ci mərhələdə çox ziddiyyətli bəyanatlar 
verdiyini diqqətə çatdırdı. “Azərbaycanın 
Ermənistanla yox, qondarma “Dağlıq Qara-
bağ Respublikası” ilə danışıqlar aparmalı-
dır” – fikrinə münasibət bildərən Prezident 
İlham Əliyev qəti olaraq söylədi ki, biz, 

bu ziddiyyətli və anlaşılmaz bəyanatları 
dərhal rədd etdik. O cümlədən vasitəçilər 
də, əlbəttə ki, belə bir mövqe ilə razılaşa 
bilməzdilər. 

Prezident diqqətə çatdırdı ki, bu gün 
danışıqlar Ermənistan və Azərbaycan 
xarici işlər nazirləri arasında aparılır. Xarici 
siyasət idarələrinin rəhbərlərinin artıq 
bir neçə dəfə görüşdüyünü vurğulayan 
ölkə rəhbəri bu danışıqların nəticəsinin 
olacağına ümid etdiyini bildirdi və da-
nışıqların aparılmasını müsbət hal kimi 
qiymətləndirdi. Dövlət başçısı vurğuladı 
ki, Ermənistanın yeni rəhbərliyinin ilk 
mərhələdə bəyan etdiyi prinsiplər tamamilə 
qəbuledilməzdir. 

Prezident xatırlatdı ki, Azərbaycanın 
ərazi bütövlüyünün bərpası bizim əsas 
vəzifəmizdir. Azərbaycan vətəndaşları 
bunu bilməlidirlər ki, bu, hər bir vətəndaşın 
əsas vəzifəsidir, dövlətin əsas vəzifəsidir. 
Biz bu istiqamət üzrə öz siyasətimizi bun-
dan sonra da aparacağıq.

Havva MƏMMƏDOVA,  
tarix elmləri doktoru, professor

 � Ermənistan – Azərbaycan, Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinin danışıqlar yolu ilə 
nizamlanması dövlət başçımızın rəhbərliyi ilə 
həyata keçirilən xarici siyasətin prioritetini 
təşkil edir. Prezident İlham Əliyev bütün 
xarici səfərlərində, nüfuzlu beynəlxalq 
təşkilatların tədbirlərində, həmçinin dövlət 
və hökumət başçıları ilə keçirdiyi görüşlərdə 
münaqişənin nizamlanmasında Azərbaycanın 
öz prinsipial mövqeyində qalaraq danışıqlar 
prosesinə sadiqliyini diqqətə çatdırır. Ərazi 
bütövlüyümüzün təmin edilməsi xarici 
siyasətimizin prioritetini təşkil edir.

“İnanırıq ki, zərərçəkmiş sakinlər  
əvvəlki rahat həyatlarına qovuşacaqlar”

Saray Eyvazova, 
Salman Mümtaz küçəsi 33 
ünvanında yaşayan sakin:

– Prezidentin hadisə 
ilə şəxsən maraqlanması, 
Şamaxıya gəlməsi, bizimlə 
görüşməsi insanlarda xeyli 
toxtaxlıq yaradıb. Məni ən 
çox təsirləndirən dövlət 
başçısının sakinlərlə böyük 
hörmətlə görüşməsi oldu. 
Mən inanıram ki, əlaqədar 
qurumlar və rayon icra 
hakimiyyəti Prezidentin 
tapşırıq və tövsiyələrini 
yerinə yetirəcəklər. Amma 
Prezident İlham Əliyevin 
bura səfəri və şəxsən bizi 
ziyarət etməsi hamını çox 
sevindirdi. 

Hacıbaba Şıxıyev, rayon 
ağsaqqalı:

– Zəlzələ baş verən gün bütün 
Şamaxı, demək olar ki, ayaq üstə 
idi. Doğrusu, bura seysmik zona 
olduğundan, rayonda nəsillər 
dəyişsə də, tarixən dəfələrlə güclü 
zəlzələlərin, təbii fəlakətlərin xofu 
hələ də qalmaqdadır. Ona görə 
də əhali narahat idi. Həm də bəzi 

sakinlərin evləri dağılıb, yararsız 
vəziyyətə düşüb. Bu baxımdan, 
dövlətin Şamaxı, İsmayıllı və 
Ağsu bölgələrində zərərçəkmiş 
sakinlərə qayğısı, Prezidentin 
Şamaxıya səfəri bütün insanların 
sevincinə səbəb olub. Dövlət 
başçısı evləri dağılmış sakinlərlə 
görüşdü. Həm Fövqəladə Hallar 
Nazirliyinin, həm də Şamaxı Rayon 
İcra Hakimiyyətinin rəhbərliyinə 

tapşırıqlar verdi. Onlar da, 
rəhbərimizin tapşırıqlarını canla-
başla yerinə yetirirlər. Prezidentin 
Şamaxıya – hadisə yerinə gələrək 
sakinlərə baş çəkməsi, insanlarla 
səmimi görüşməsi, bir ağsaqqal 
kimi, məni çox sevindirdi. Biz ona 

inanırıq və güvənirik. 
Musa Musayev, 

Şəhriyar qəsəbə 
bələdiyyəsinin sədri:

– Zəlzələ nəticəsində 
ən çox zərər görən 
yerlərdən biri də Şəhriyar 
qəsəbəsidir. Burada 
təbii fəlakət səbəbindən 
yaranmış dağıntılar artıq 
dövlətimiz tərəfindən 
aradan qaldırılır. Prezident 
İlham Əliyevin bölgəmizə 
səfər etməsi, əhalinin 
vəziyyəti ilə şəxsən 
maraqlanması, onlara 
dəstək olması Şamaxı 
ictimaiyyətini sevindirib. 
Şəhriyar qəsəbəsində 

evlərin təmir olunması ilə bağlı 
işlər görülür. Hazırda qəsəbədə 
komissiya işləyir. Qəsəbədən 
yüzə yaxın müraciət daxil olub. 
36 evə baxış keçirilib. 4 ev tam 
qəzalı vəziyyətdədir. İnanırıq ki, 
zərərçəkmiş sakinlər əvvəlki rahat 
həyatlarına qovuşacaqlar. 

Anar TURAN,  
“Xalq qəzeti”

Fevralın 5-də episentri İsmayıllıda olmaqla, Şamaxı və 
Ağsu rayonlarında zəlzələnin baş verməsi əhali arasında 
həyəcanlı anlar yaşatdı. Zəlzələnin episentrindən kifayət 
qədər aralı olmasına baxmayaraq, Bakı şəhərində və 
respublikanın müxtəlif rayonlarında da insanlar təbii 
fəlakəti hiss etdilər. Fevralın 7-də Prezident İlham 
Əliyevi öz yanlarında görməsi Şamaxı sakinlərini  hədsiz 
sevindirdi. Bu barədə onlar fikirlərini bildirdilər:

Azərbaycan Prezidentinin son 15 ildəki si-
yasi fəaliyyətinin istənilən istiqamətinə nəzər 
salarkən, orada insan amilini görürük. Elə bir 
gün olmur ki, dövlət başçımız vətəndaşların 
rifahının daha da yaxşılaşdırılması üçün hansısa 
addımı atmasın. 

Nazirlər Kabinetinin 2018-ci ilin sosial-iqtisadi inkişafı-
nın yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş 
iclasında cənab Prezident bu məsələni xüsusilə qabardaraq 
demişdir ki, təkcə keçən il 118 min daimi iş yeri yaradılmışdır. 
Fikrimizcə, Avropanın əksər ölkələrində işsizliyin sürətlə artdığı 
bir zamanda bizdə bu qədər yeni iş yerinin yaradılması dövlət 
başçısının iradəsinin göstəricisidir. Hər il əməkhaqqı, pensiya 
və müavinətlərin, tələbə təqaüdlərinin artırılması da məhz 
dövlətin ölkə vətəndaşlarına göstərdiyi qayğının nəticəsidir. 

Fevralın geridə qalan günlərində isə Prezidentin daim ölkə 
vətəndaşlarının yanında olduğunu sübut edən daha iki addı-
mının şahidi olduq. Birinci addım dövlət başçımızın zəlzələdən 
zərər çəkən şamaxılıların görüşünə getməsi, ikinci addım 
isə, “Minimum aylıq əməkhaqqının artırılması haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 25 dekabr 
tarixli sərəncamında dəyişiklik edilməsi barədə idi. 

Sənədə əsasən, minimum aylıq əməkhaqqının məbləği 
2019-cu il martın 1-dən 180 manat müəyyən edilir. Qeyd edək ki, 
bundan əvvəl Azərbaycanda minimum əməkhaqqının məbləği 
130 manat təşkil edirdi. Başqa bir faktı da yada salaq. Belə ki, 
2019-cu il üçün yaşayış minimumu ölkə üzrə 180 manat, əmək 
qabiliyyətli əhali üçün 191 manat, pensiyaçılar üçün 149 manat, 
uşaqlar üçün 160 manat məbləğində müəyyən edilib. 

Telman HACIYEV,  
fəlsəfə elmləri doktoru, professor

Elə bir gün olmur ki, dövlət 
başçısı vətəndaşların rifahının 
daha da yaxşılaşdırılması üçün 

hansısa addım atmasın
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Yeni Azərbaycan Partiyasının 

qərargahında qeyri-hökumət təşkilatlarının 
nümayəndələri ilə görüş keçirilib

 � Yeni Azərbaycan 
Partiyasının qərargahında 
qeyri-hökumət təşkilatlarının 
nümayəndələri ilə görüş keçirilib.

Tədbirdə Yeni Azərbaycan Par-
tiyasının Sədr müavini - icra katibi 
Əli Əhmədov, YAP icra katibinin 
müavinləri - Milli Məclisin İctimai 
birliklər və dini qurumlar komitəsinin 
sədri Siyavuş Novruzov, Dini Qurum-
larla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri 
Mübariz Qurbanlı, Milli Məclisin sədr 
müavini, İnsan hüquqları komitəsinin 
sədri Bahar Muradova, QHT-lərə 
Dövlət Dəstəyi Şurasının sədri Azay 
Quliyev və QHT təmsilçiləri iştirak 
ediblər.

AZƏRTAC xəbər verir ki, tədbirdə 
sosial mediada təhqirlərin və digər 
bu kimi xoşagəlməz halların qarşı-
sının alınması yollarının tapılması 
istiqamətində müzakirələr aparılıb.

QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurası-

nın sədri Azay Quliyev çıxış edərək 
bildirib ki, sosial şəbəkələr vasitəsilə 
milli-mənəvi dəyərlərimiz mənəvi ter-
rora məruz qalır: “Sosial şəbəkələrdə 
dövlət, hakimiyyət orqanlarını gözdən 
salmağa çalışırlar. Bunu düşünülmüş 
siyasi məqsədlərlə edirlər. Sosial 
şəbəkələrdə söyüş adi hala çevrilib. 

Müzakirələr aparmalıyıq və elə bir yol 
tapmalıyıq ki, insanlar söyüşə məruz 
qalmasın”.

Digər çıxışçılar da sosial şəbəkənin 
yaratdığı mənfi təzahürlərdən danışıb 
və bu istiqamətdə maarifləndirmə 
işinin gücləndirilməsinin vacibliyini 
vurğulayıblar.

 � Fevralın 13-də Ədliyyə Nazirliyinin geniş 
kollegiya iclası keçirilib.

Ədliyyə Nazirliyinin 
mətbuat xidmətindən 
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, kol-
legiyada ədliyyə orqanlarının 
Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyevin 
Nazirlər Kabinetinin 2018-ci 
ilin yekunlarına dair iclasın-
da verdiyi tapşırıqlardan, 
həmçinin dövlət orqanlarının 
strukturunun optimallaşdı-
rılması və idarə edilməsinin 
təkmilləşdirilməsinə dair 
2019-cu il 17 yanvar tarix-
li Fərmanından və digər 
göstərişlərindən irəli gələn 
vəzifələri müzakirə olunub.

  Ədliyyə naziri Fikrət 
Məmmədov ümummilli lider 
Heydər Əliyevin müəyyən 
etdiyi hərtərəfli inkişaf 
strategiyasının Prezident 
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 
uğurla həyata keçirildiyini, 
Azərbaycanın 2018-ci ildə 
sürətli tərəqqisinin, sabit-
liyinin və təhlükəsizliyinin 
təmin edildiyini, qarşıya 
qoyulan bütün strateji inkişaf 
hədəflərinə nail olunduğunu 
vurğulayıb.

Qeyd olunub ki, aparı-
lan genişmiqyaslı islahat-
lara uyğun olaraq dövlət 
orqanlarının fəaliyyətinin 
müasirləşdirilməsi, büdcə 
vəsaitlərinə qənaət edilməklə 
idarəetmənin təmin edilməsi 
üzrə ardıcıl tədbirlər görülür. 
Azərbaycan ədliyyəsi də isla-
hatlar aparılmaqla təkmilləşir, 
vətəndaşlara daha operativ, 
rahat və şəffaf xidmətlərin 
göstərilməsi, əlçatanlığın 
asanlaşdırılması məqsədilə 
müasir texnologiyaların 
və innovasiyaların tətbiqi 
genişləndirilir.

Kollegiyada ötən il ədliyyə 
orqanları tərəfindən görül-
müş işlər əyani təqdimat 
keçirilməklə ətraflı təhlil edi-
lib. Məlumat verilib ki, qanun-
vericilik sahəsində bilavasitə 
nazirlik tərəfindən 2018-ci 
ildə əvvəlki illə müqayisədə 
30 faiz çox - 1800-ə yaxın 
normativ hüquqi akt layihəsi 
hazırlanıb, 3300-dən çox akt 
hüquqi ekspertizadan keçi-
rilib. Əhali üçün daim açıq 
olan Hüquqi Aktların Dövlət 
Reyestrinin elektron saytı-
na (www.huquqiaktlar.gov.
az) və milli qanunvericiliyin 
elektron bazasına (www.e-
qanun.az) ümumilikdə 
6200-ə yaxın sənəd daxil 
edilib və il ərzində həmin 
informasiya resurslarına 
başçəkmələrin sayı 65 faiz 
artaraq 1,3 milyonu ötüb. 
Şəffaflığın artırılması, açıq 
hökumət prinsiplərinin təşviqi 
məqsədilə nazirlik tərəfindən 
aparılan 10 internet saytın 
interaktiv rejimdə fəaliyyəti 
təmin olunub, vətəndaşlara 
göstərilən 30-dan çox elekt-

ron xidmətlərdən istifadənin 
sayı artaraq 5 milyonu ötüb.

Dövlətimizin başçısının 
vətəndaşların müraciətlərinə 
qayğı və həssaslıqla yana-
şılması ilə bağlı tapşırıq-
ları diqqətdə saxlanılaraq 
12800-ə yaxın vətəndaş 
nazirlikdə, bölgələrdə və 
“virtual qəbul” məntəqələri 
vasitəsilə qəbul edilib, qaldırı-
lan məsələlərlə bağlı zəruri 
tədbirlər görülüb. Əhalinin 
daha çox təmasda olduğu 
notariat ofislərində əvvəlki 
illə müqayisədə təxminən 
14 faiz çox – 4,4 milyon-

dan artıq notariat hərəkəti 
rəsmiləşdirilib, həmçinin 
vətəndaşlıq vəziyyəti aktları-
nın dövlət qeydiyyatı ilə bağlı 
317 minə yaxın əməliyyat 
aparılıb və bu əməliyyatlarla 
bağlı 51 milyon manata 
yaxın dövlət rüsumu və digər 
ödənişlər alınıb. Daşınmaz 
əmlakla əlaqədar müqavilələr 
üzrə notariuslar tərəfindən 
təxminən 50 milyon manata 
yaxın vergi dövlət büdcəsinə 
köçürülüb ki, bu da əvvəlki 
illə müqayisədə 26 faiz çox-
dur. Eyni zamanda “ASAN 
xidmət" mərkəzlərində 
fəaliyyət göstərən ədliyyə 
qurumları tərəfindən 
rəsmiləşdirilən əməliyyatlar 
2018-ci ildə bu mərkəzlərdə 
verilmiş hazır sənədlərin 48 
faizini təşkil edib.

Dövlətimizin başçısının 
qanunvericilik təşəbbüsü ilə 
2018-ci il noyabrın 15-də 
“Notariat haqqında” Qanuna 
edilmiş əsaslı dəyişikliklər 
bu sahədə fəaliyyətin 
müasirləşdirilməsinə, ən 
yeni texnologiyaların və 
innovasiyaların tətbiqinə 
imkan yaradıb. Vətəndaşlara 
səyyar və məsafədən notariat 
xidmətlərinin göstərilməsi 
məqsədilə xüsusi notariat 
çantası, elektron ədliyyə köş-
kü, dünya təcrübəsində rast 
gəlinməyən və Azərbaycan 
məhsulu olan, notariat ofisləri 
və hərəkətləri ilə bağlı zəruri 
məlumatları vahid mənbədən 
əldə etməyə imkan verən 
mobil notariat proqramı hazır-
lanıb. Tətbiq olunan bu inno-
vasiyalar ötən ilin sonunda 
Bakı şəhəri Binəqədi Rayon 
Məhkəməsinin yeni binasının 
açılışı zamanı dövlətimizin 
başçısına nümayiş etdirilib. 
Qeyd olunub ki, vətəndaş 
cəmiyyətinin inkişafında mü-
hüm rol oynayan və nazirlik 
tərəfindən dövlət qeydiyyatı-
na alınmış qeyri-kommersiya 
təşkilatlarının ölkədə ümumi 
sayı 4350-ə, KİV-lərin sayı 
isə 5250-yə çatıb.

Nazirliyin mühüm 
fəaliyyət istiqamətlərindən 
olan məhkəmə qərarlarının 
icrası sahəsində iş həcmi 

əhəmiyyətli dərəcədə artaraq 
2018-ci ildə icra sənədlərinin 
sayı 873 minə çatıb, on-
lardan 460 minə yaxınının 
icrası təmin olunub, qalan 
işlərin icrası üzrə tədbirlər 
davam etdirilir. Görülən 
tədbirlər nəticəsində hüquqi 
və fiziki şəxslərə əvvəlki illə 
müqayisədə 2 dəfədən artıq 
– 1 milyard 150 milyon ma-
natdan çox vəsait ödətdirilib. 
Məhkəmə qərarlarının 
icrasından qərəzli boyun 
qaçıran 4640 nəfər inzibati 
məsuliyyətə cəlb olunub, 446 
şəxs barəsində cinayət işi 
başlanılıb. 

Dövlətimizin başçı-
sının cəza siyasətinin 

humanistləşdirilməsinə dair 
Sərəncamına uyğun olaraq 
Cinayət Məcəlləsinə edil-
miş dəyişikliklərlə əlaqədar 
məhkəmələr tərəfindən 6000-
ə yaxın məhkum haqqında 
sənədlərə baxılması təmin 
edilib, 4200-dən çox şəxs 
cəzadan tamamilə azad 
olunub və ya cəza müddətləri 
azaldılıb.

Nazirlik tərəfindən ədalət 
mühakiməsi əleyhinə, 
o cümlədən məhkəmə 
qərarlarının icra olunmaması 
və digər cinayətlərlə bağlı 
673 iş üzrə ibtidai istintaq 
tamamlanıb, bu zaman fiziki 
və hüquqi şəxslərə vurul-
muş 2 milyon manata qədər 
ziyan istintaqın gedişində 
ödətdirilib. 

Məhkəmə ekspertiza-
sı mərkəzinə il ərzində 41 
ekspert ixtisası üzrə 36 minə 
yaxın iş daxil olub, bu zaman 
ekspertlər 805 mindən çox 
suala cavab verməklə qaldı-
rılmış məsələlərin 99,7 faizini 
həll ediblər.

Dövlət gənclər siyasətinə 
uyğun olaraq yeni nəsil kadr 
korpusunun formalaşdırıl-
ması üzrə tədbirlər davam 
etdirilib, açıq müsabiqələr 
nəticəsində əksəriyyətini 
gənclər təşkil edən 267 nəfər 
ədliyyə orqanlarına qulluğa 
qəbul olunub, bütövlükdə isə 
ötən il ərzində 576 vakant 
ştat vahidi komplektləşdirilib. 
Eyni zamanda, dövlət 
başçısının təşəbbüsü ilə 
yaradılmış könüllülər institu-
tunun təşviqinə xüsusi diqqət 
yetirilib, bu sahədə müvafiq 
ali təhsil müəssisələri və 
tələbə-gənclər təşkilatları, 
eləcə də Vətəndaşlara 
Xidmət və Sosial İnnovasi-
yalar üzrə Dövlət Agentliyi ilə 
səmərəli əlaqələr qurulub və 
1200-ə yaxın könüllü ədliyyə 
və məhkəmə fəaliyyətinə cəlb 
olunub, onların bir qismi üçün 
Ədliyyə Akademiyasında 
xüsusi təlimlər keçirilib.

Kollegiyada, həmçinin 
bildirilib ki, 2018-ci ildə 
nazirliyin beynəlxalq 
hüquq əməkdaşlığının 
genişləndirilməsi üzrə 

tədbirlər görülüb, Türkiyə, Be-
larus, Serbiya və Əlcəzairin 
ədliyyə nazirləri ölkəmizə 
səfərlər edib, hüquqi sahədə 
mühüm sənədlər imzalanıb, 
habelə nümayəndə heyətimiz 
Avstriya, Xorvatiya və Malay-
ziyada mötəbər beynəlxalq 
tədbirlərdə iştirak edib. 

Kollegiya iclasına dəvət 
olunmuş QHT nümayəndələri 
çıxış edərək ədliyyə 
fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi 
üzrə görülən tədbirləri 
yaxından izlədiklərini, bu 
sahədə nailiyyətlərin və 
tətbiq olunan innovasiyaların 
cəmiyyətdə daha geniş təbliğ 
olunmasının əhəmiyyətini 
qeyd edib, Ədliyyə Nazirliyi 

tərəfindən şəffaflığa, ictimai 
iştirakçılığa hər zaman xüsusi 
önəm verilərək vətəndaş 
cəmiyyəti nümayəndələrinin 
ədliyyənin ayrı-ayrı fəaliyyət 
istiqamətlərinə cəlb olunma-
sını və qarşılıqlı fəaliyyətin 
səmərəliliyinin artırılmasını 
vurğulayıblar.

İclasda görülmüş işlərlə 
yanaşı, ədliyyə fəaliyyətində 
mövcud nöqsan və çatış-
mazlıqlar müzakirə edilib, 
işin dövlətimizin başçısı-
nın tələbləri səviyyəsində 
müasirləşdirilməsi, innovativ 
metodlar tətbiq edilməklə 
səmərəli təşkili, o cümlədən 
rəqəmsal idarəçiliyin 
tətbiqi, qanunvericiliyin 
təkmilləşdirilməsi, strukturun 
optimallaşdırılması ilə bağlı 
və digər konkret tapşırıqlar 
verilib.

Eyni zamanda, 
dövlətimizin başçısının 
2018-ci il 18 dekabr tarixli 
Sərəncamı ilə təsdiq olunmuş 
“Azərbaycan ədliyyəsinin 
inkişafına dair 2019-
2023-cü illər üçün Dövlət 
Proqramı”nın icrası ilə bağı 
nazirliyin üzərinə mühüm 
vəzifələrin düşdüyü qeyd 
edilərək, ədliyyənin gələcək 
inkişafında “yol xəritəsi” olan 
bu mühüm sənədin vaxtında 
və mütəşəkkil icrasının vacib-
liyi vurğulanıb. 

Azərbaycan Prezi-
dentinin məmur-vətəndaş 
münasibətlərinin sağlam 
zəmində qurulması, insanlara 
layiqli xidmət göstərilməsi, 
korrupsiyanın və digər 
neqativ halların qarşısı-
nın alınması, şəffaflığın 
və dürüstlüyün tam təmin 
olunması barədə tələbləri 
xüsusilə diqqətə çatdırılaraq 
etik davranış qaydalarına 
dönmədən əməl olunması, 
vətəndaş məmnunluğunun 
yüksəldilməsi ilə bağlı və 
digər konkret göstərişlər 
verilib.

Sonda ədliyyə fəaliyyətini 
tənzimləyən bəzi normativ 
hüquqi akt layihələrinə baxı-
lıb, bir sıra qeyri-kommersiya 
hüquqi şəxslər dövlət qeydiy-
yatına alınıb.

Dövlət Dumasında “Rusiya ilə Azərbaycan arasında 
mədəniyyət körpüləri mədəniyyətlərarası dialoqun 

əsasıdır” mövzusunda dəyirmi masa keçirilib

 � Fevralın 13-də Rusiya Dövlət Dumasında 
“Rusiya ilə Azərbaycan arasında mədəniyyət 
körpüləri mədəniyyətlərarası dialoqun əsasıdır” 
mövzusunda dəyirmi masa keçirilib.

Azərbaycan-Rusiya 
parlamentlərarası əlaqələr 
üzrə işçi qrupun həmsədri 
Dmitri Savelyevin apar-
dığı dəyirmi masada 
Dövlət Dumasının de-
putatları, Azərbaycan və 
Rusiya ictimaiyyətinin 
nümayəndələri iştirak ediblər. 

Dövlət Dumasının 
MDB, Avrasiya inteqrasi-
yası və xaricdə yaşayan 
həmvətənlərlə iş üzrə 
komitəsinin sədri Leonid 
Kalaşnikov çıxışında bildirib 
ki, Rusiya ilə Azərbaycan 
arasında strateji tərəfdaşlıq 
əlaqələri uğurla inkişaf edir. 
Hazırkı dəyirmi masanın 
mövzusu da olduqca aktual-
dır, çünki humanitar sahədə 
əlaqələr digər sahələrdə, o 
cümlədən iqtisadi və siyasi 
sahələrdə əməkdaşlıqdan 
heç də az əhəmiyyət kəsb 
etmir. Azərbaycanda rus 
dilinə və mədəniyyətinə 
qayğıdan danışan deputat 
vurğulayıb ki, Azərbaycan 
məktəblərində təkcə ötən 
il 2800 şagird rus dili və 
ədəbiyyatı üzrə olimpi-

adalarda iştirak edib. 
“Azərbaycanda həqiqətən, 
rus dilinin qorunub saxlan-
ması üçün çox iş görülür, 
bu baxımdan Azərbaycan 
nümunə gətirilməli və bu 
barədə Rusiya KİV-ləri də 
informasiyalar yaymalıdırlar”, 
- deyə L.Kalaşnikov vurğula-
yıb. O qeyd edib ki, dəyirmi 
masada irəli sürüləcək təklif 
və rəylər Dövlət Dumasının 
komitə iclaslarında müzakirə 
olunacaq və nəzərə alına-
caqdır. 

Azərbaycanın Rusiya-
dakı səfiri Polad Bülbüloğlu 
iki ölkə arasında mədəni 
əlaqələrin yüksək səviyyədə 
inkişaf etdiyini vurğula-
yıb. Səfir qeyd edib ki, 
müxtəlif ikitərəfli tədbirlərin 
təşkilatçıları həm də bu 
görüşlərdə hansı mövzu-
lara toxunulduğuna diqqət 
yetirməlidirlər. P.Bülbüloğlu 
dəyirmi masanın iştirak-
çılarına uğurlar arzulayıb 
və belə görüşlərin ikitərəfli 
münasibətlərin daha yüksək 
səviyyəyə qalxmasında mü-
hüm rolunu diqqətə çatdırıb.  

Azərbaycan-Rusiya 
parlamentlərarası əlaqələr 
üzrə işçi qrupun həmsədri 
Dmitri Savelyev bildirib 
ki, Rusiya və Azərbaycan 
xalqlarının ümumi tarixi-
nin əlaqələrimizin daha 
da möhkəmlənməsində 
rolu böyükdür. Mədəni 
əməkdaşlığın xalqlarımız 
arasında əlaqələrin inkişafın-
da əhəmiyyətindən danışan 
deputat bildirib ki, sivilizasi-
yaların qovşağında yerləşən 
Azərbaycan hər zaman 
əməkdaşlıq və qarşılıqlı 
anlaşma müstəvisi olub. Milli 
mədəniyyətini arxaikləşdirmiş 
bəzi xalqlardan fərqli olaraq, 
Azərbaycan özgürlüyünü 
qoruyub saxlaya bilib. O 
deyib: “Nizami, Nəsimi poe-
ziyası bütün dünyada tanınır, 
dünyanın bir çox ölkələrində 
Azərbaycan incəsənəti 
sevilir və dəyərləndirilir”. 
D.Savelyev Azərbaycanda 
tolerantlıq və multikulturalizm 
ənənələrindən söhbət açaraq 
deyib: “Bakının mərkəzində 
erməni apostol kilsəsi var. 
Azərbaycan torpaqlarının 
bir hissəsinin işğal altında 
olmasına baxmayaraq, bu 
kilsə dövlət tərəfindən bərpa 
olunub və qorunur. Yalnız 
güclü, bütün dünyaya  həqiqi 

multikulturalizm ixrac edən 
bir dövlət belə edə bilər”.  

Milli Məclisin depu-
tatı, Azərbaycan-Rusiya 
parlamentlərarası əlaqələr 
üzrə işçi qrupun həmsədri 
Əli Hüseynli Azərbaycan 
və Rusiya prezidentləri 
İlham Əliyev və Vladimir 
Putin arasında dostluq 
münasibətlərinin ölkələrimiz 
arasında əlaqələrin in-
kişafında xüsusi rolunu 
vurğulayıb. O qeyd edib 
ki, bu gün Azərbaycan və 
Rusiya xalqları həm də 
mədəniyyət xadimlərinin 
səyləri sahəsində daha çox 
yaxınlaşır. O deyib: “Bu 
məsələdə diasporlarımızın 
rolunu xüsusi qeyd etmək 
istərdim. Milli Məclisdə rus 
icması təmsil olunur. Biz 
fəxr edirik ki, Cənubi Qaf-
qazın ən böyük rus icması 
məhz Azərbaycandadır”. 
Milli Məclisin deputatı birgə 
tədbirlərin, o cümlədən 
Bakı Beynəlxalq Humanitar 
Forumunun da əhəmiyyətini 
vurğulayıb. 

Dəyirmi masada Dövlət 
Duması ailə, qadın və uşaq 
məsələləri komitəsinin sədr 
müavini Oksana Puşki-
na,  Rusiya MDB, Xaricdə 
Yaşayan Həmvətənlər və 
Beynəlxalq Humanitar 
Əməkdaşlıq üzrə Federal 
Agentliyinin rəhbəri Ele-
onora Mitrofanova, moda 
tarixçisi Aleksandr Vasilyev, 
Azərbaycan Mədəniyyət 
Nazirliyinin əməkdaşı Yaşar 
Hüseynli,  Bakı Xoreoqrafiya 
Akademiyasının prorektoru 
Sevda Sadıxbəyli, Bakı Slav-
yan Universitetinin profes-
soru Zemfira Rüstəmova və 
başqaları çıxış ediblər.  

Fəridə ABDULLAYEVA, 
AZƏRTAC-ın xüsusi 

müxbiri

Moskva

Ədliyyə fəaliyyəti dövlət başçısının 
tapşırıqlarına uyğun təkmilləşir

Qətər və Livanın KİV əməkdaşları Qusarın görməli yerləri ilə tanış olublar
 � İslam 

Əməkdaşlıq Təşkilatına 
(İƏT) üzv Dövlətlərin 
Jurnalistləri 
Assosiasiyasının dəstəyi 
ilə Azərbaycana gələn 
Qətər və Livanın bir sıra 
KİV əməkdaşları fevralın 
13-də Qusar rayonunda 
olublar. 

AZƏRTAC-ın bölgə 
müxbiri xəbər verir ki, 
İƏT Jurnalistləri Asso-
siasiyasının sədri Fazil 
Abbasovun, Qətərin “Qalf 
Tayms”, “Al-Arab”, “Lusa-
il”, “Al-Raya”, “Peninsu-
la”, “Al-Şarq”, həmçinin 
Livanın “Cümhuriyyə”, 
“Media Deyli Star” və 
“Cedarnyus” qəzetlərinin 
nümayəndələrinin Qusara 
səfəri şəhərin girəcəyində, 

ən yüksək yerdə inşa olunan 
Dövlət Bayrağı Meydanın-
dan başlayıb. Burada dəniz 
səviyyəsindən 689 metr 
yüksəklikdə yerləşən mey-
danda 65 metr hündürlükdə 
üçrəngli Azərbaycan bayrağı 

dalğalanır.
Qonaqlar yüksəklikdən 

Qusar şəhərinin panora-
mını seyr edib, xatirə şəkli 
çəkdiriblər.

Qətər və Livanın 

KİV əməkdaşları Qusar 
şəhərindəki Heydər Əliyev 
Mərkəzi və rəsm qalereyası 
ilə tanış olublar.

Rayon icra hakimiyyətində 
keçirilən görüşdə Qusarın 

son dövrlərdə keçdiyi inkişaf 
yolundan danışılıb.

İcra hakimiyyətinin başçısı 
Şair Alxasov Qusarın tarixi, 
turizm imkanları, burada 
yaşayan azsaylı xalqlar, 

rayondakı tolerantlıq mühiti 
haqqında ətraflı məlumat 
verib.

Qonaqlar Qusar 
Mədəniyyət Sarayında azsay-
lı xalqların folkloru əsasında 

hazırlanmış proqramı 
izləyiblər.

Daha sonra xarici 
jurnalistlər Qusarda yerləşən 
“Şahdağ” Turizm Mərkəzində 
də olublar. Onlara buradakı 

otellər, turistlərə göstərilən 
xidmətlərin növləri və 
qiymətləri barədə ətraflı 
məlumat verilib.

KİV əməkdaşlarının 
diqqətinə çatdırılıb ki, “Şah-
dağ” Turizm Mərkəzi 2012-ci 
ildə istifadəyə verilib. Mərkəz 
Azərbaycanda, eləcə də 
Qafqaz regionunda ən böyük 
dağ-xizək kurortudur. Turizm 
mərkəzi qış həm də yay 
mövsümündə turistləri qəbul 
edir. Hazırda “Şahdağ” Tu-
rizm Mərkəzinin regional və 
daha irimiqyaslı təbliğatının 
aparılması, tanıdılması və 
buraya xarici turistlərin cəlb 
olunması məqsədilə bir sıra 
beynəlxalq turizm şirkətləri 
ilə işgüzar əlaqələr qurulur. 
Bunun nəticəsidir ki, hər il bu 
məkana xarici ölkələrdən on 
minlərlə turist gəlir.



Səfir bildirib ki, söhbət həm 
 yerüstü nəqliyyatdan, həm də met-
rodan gedir. M.Ekert əlavə edib ki, 
bir sıra Çexiya şirkətləri azərbaycanlı 

tərəfdaşları ilə birgə istehsalın təşkili 
imkanlarını nəzərdən keçirməyə 
hazırdır: “Bu cür nümunələr az 
deyil. “Tatra” yük avtomobillərinin 

Gəncə  avtomobil  zavodunda 
 istehsalını,  “Moravia  Steel” 
şirkətinin “Şimal-Cənub” 
nəqliyyat dəhlizinin Azərbaycan 
hissəsinin yenidən qurulmasın-
da iştirakını xatırlatmaq olar”.

Səfirin sözlərinə görə, 
iki ölkə arasında müdafiə 
sahəsində birgə layihələr, 
Azərbaycanın Çexiya istehsalı 
olan L-39 təlim təyyarələri do-
nanmasının modernləşdirilməsi 

layihəsi mövcuddur.

“Xalq qəzeti”

Sərgidə İqtisadiy-
yat Nazirliyinin dəstəyi, 
Azərbaycanda İxracın və 
İnvestisiyaların Təşviqi 
Fondunun (AZPROMO) 
təşkilatçılığı ilə meyvə və 
tərəvəz istehsalı sahəsində 
fəaliyyət göstərən 14 
Azərbaycan şirkəti öz 
məhsullarını “Made in 

 Azerbaijan” vahid ölkə 
stendində təqdim edib. Xüsu-
si zövq və dizaynla hazır-
lanmış “Made in Azerbaijan” 
vahid ölkə stendi sərgiyə 
gələnlər tərəfindən maraqla 
qarşılanıb.

İqtisadiyyat Nazirliyindən 
verilən məlumatda deyi-
lir ki, sərgi çərçivəsində 

Azərbaycan məhsullarının ix-
racına dair müzakirələr apa-
rılıb, ilkin razılaşmalar əldə 
olunub. “Gilan FMCG” şirkəti 
Almaniyaya pomidor ixracına 
dair müqavilə imzalayıb.

“Mars FK” İngiltərəyə 
nar ixracına, “Balxurma” 
şirkəti qurudulmuş xurmanın 
Almaniyaya, “D Fruits” şirkəti 
isə istehsal etdiyi məhsulların 
Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə 
ixracına dair ilkin razılıq əldə 
ediblər.

“Binə Agro” şirkəti isə 
məhsullarının Rusiyaya və 
Sudana ixracına, Hollandiya 
şirkətləri ilə Azərbaycanda 
birgə məhsul istehsalına dair 
danışıqlar aparıb.

 Samirə ƏLIYEVA, 
“Xalq qəzeti”

İkitərəfli dialoq 
davam etdirilməlidir

 � Rusiyanın xarici işlər naziri 
Sergey Lavrov və ABŞ dövlət katibi Mayk 
Pompeo arasında telefon danışığı olub.

Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin 
yaydığı məlumata görə, rəsmilər Suriya, Əfqanıstan və 
Koreya yarımadası barədə müzakirələr aparıblar.

Tərəflər BMT Təhlükəsizlik Şurasının Suriya 
məsələsinin həlli ilə bağlı qəbul etdiyi 2254 nömrəli 
qətnamə barədə ikitərəfli dialoqun davam etdirilməsinin 
əhəmiyyətli olduğunu vurğulayıblar. 

 Lavrov ABŞ-ın Rusiyaya qarşı yeni sanksiya-
lar tətbiq etmək niyyəti ilə bağlı bildirib ki, bu addım 
münasibətləri daha da gərginləşdirəcək. Rusiyalı 
nazir ABŞ-ı Venesuelanın daxili işlərinə güc yolu ilə 
müdaxilədən çəkinməyə çağırıb. 

 “Xalq qəzeti”

Trendin məlumatına görə, bunu Ermənistan parlamentinin 
sabiq deputatı, “Konstitusiya hüququ” Birliyinin sədri Ayk 
Babuhanyan deyib.

O bildirib ki, “narıncı” çevrilişdən sonra hakimiyyətə 
həm şüurlu, həm də şüursuz səviyyədə antirusiya mövqeli 
insanlar gəliblər: “Bu gün həmin insanlar hakimiyyətdədir və 
biz bunun ilk nəticəsini görürük. Biz Kollektiv Təhlükəsizlik 
Müqaviləsi Təşkilatının nüfuzuna və işinə zərbə vurulduğunu, 
həmçinin Qazaxıstan və Belarusla münasibətlərdə enişi görü-
rük. Düşünürəm ki, bütün bunlar münasibətlərə və təşkilatın 
özünə zərər vurmaq məqsədi güdür”.

Ekspert qeyd edib ki, N.Paşinyanın hakimiyyətdə olduğu 
dövrdə iqtisadi əlaqələr də zərər görüb: “Aydındır ki, bu in-
sanlar ölkəyə, xalqa görə məsuliyyət daşımağa hazır deyillər”.

A.Babuhanyan vurğulayıb ki, N.Paşinyanın bəyanatları 
boş sözlərdən ibarətdir və heç bir əsası yoxdur.

Məhsul ixracı genişlənir
Azərbaycanın meyvə və 

tərəvəz məhsulları 6-8 fevral 
tarixlərində Almaniyanın Ber-
lin şəhərində keçirilən “Fruit 
Logistica 2019” beynəlxalq 
meyvə və tərəvəz sərgisində 
nümayiş olunub.

Dövlət Statistika 
Komitəsindən aldığımız 
məlumatda bildirilir ki, 
sənaye məhsulunun 72,5 
faizi mədənçıxarma sek-
torunda, 22,0 faizi emal 
sektorunda, 4,8 faizi elektrik 
enerjisi, qaz və buxar is-
tehsalı, bölüşdürülməsi və 
təchizatı sektorunda, 0,7 faizi 
isə su təchizatı, tullantıların 
təmizlənməsi və emalı sekto-
runda istehsal olunmuşdur.

Mədənçıxarma sekto-
runda neft hasilatı 0,8 faiz 
azalmış, əmtəəlik qaz hasilatı 
isə 26,4 faiz artmışdır.

Emal sektorunda avtomo-
bil, qoşqu və yarımqoşqula-
rın istehsalı 2,9 dəfə, mebel 
istehsalı 2,3 dəfə, maşın və 
avadanlıqların istehsalı 2,1 

dəfə, kağız və karton istehsalı 
75,2 faiz, rezin və plastik kütlə 
məmulatlarının istehsalı 63,3 
faiz, ağacın emalı və ağac-
dan məmulatların istehsalı 

58,7 faiz, toxuculuq sənayesi 
məhsullarının istehsalı 56,9 
faiz, içkilərin istehsalı 48,9 
faiz, kompüter, elektron və 
optik məhsulların istehsalı 

37,1 faiz, kimya sənayesi 
məhsullarının istehsalı 35,4 
faiz, elektrik avadanlıqlarının 
istehsalı 25,9 faiz, maşın və 
avadanlıqların quraşdırılma-
sı və təmiri işləri 15,0 faiz, 
sair nəqliyyat vasitələrinin 
istehsalı 11,9 faiz, tikinti ma-
teriallarının istehsalı 6,8 faiz, 
dəri və dəri məmulatlarının, 
ayaqqabıların istehsalı 
1,5 faiz artmış, poliqrafiya 

məhsullarının istehsalı 0,8 
faiz, metallurgiya sənayesi 
məhsullarının istehsalı 16,1 
faiz, geyim istehsalı 32,3 faiz, 
tütün məmulatlarının istehsalı 
isə 33,5 faiz azalmışdır.

Elektrik enerjisi, 
qaz və buxar istehsalı, 
bölüşdürülməsi və təchizatı 
sektorunda istehsalın həcmi 
0,5 faiz, su təchizatı, tul-
lantıların təmizlənməsi və 
emalı sektorunda isə 8,1 faiz 
artmışdır.
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Sərgi Türkmənistan 
Toxuculuq Sənayesi Na-
zirliyinin və Azərbaycan 
Xalça Muzeyinin dəstəyi, 
Mədəniyyət Nazirliyi və 
Türkmənistanın Bakıdakı 
Səfirliyinin təşkilatçılığı ilə 
keçiriləcək.

Mədəniyyət 
Nazirliyindən aldığımız 
məlumatda bildirilir ki, 
sərgidə xalis yundan 
toxunmuş əl işi olan 
müxtəlif rəngli və müxtəlif 
naxışlı xovlu xalçalar 
təqdim ediləcək. Türkmən 
xalçalarının bənzərsiz 
gözəlliyi və uzunömürlülüyü 
onların əsas fərqləndirici 
xüsusiyyətidir. Türkmənlərin 
çoxəsrlik tarixə malik olan 
xalçaçılıq sənəti mükəmməl 
səviyyəyə çatıb. Türkmən 
xalçalarındakı naxışlar 
türkmən xalqının yaranma 
tarixini, onun fəlsəfəsini və 

dünyagörüşünü əks etdirir.
Sərgidə Türkmənistanda 

istehsal edilən geniş çeşidli 
toxuculuq məhsulları da 
nümayiş etdiriləcək. Sərgiyə 
gələnlər Türkmənistanın 
yüksək keyfiyyətli toxuculuq 
məhsulları – müxtəlif parça 
növlərindən yataq dəstləri, 
trikotaj məmulatları, cins 
parçadan hazırlanmış 

nümunələr, milli kete-
ni, gülməxmər və ştapel 
parça növləri ilə tanış ola 
biləcəklər. Burada nümayiş 
etdiriləcək bütün toxuculuq 
məhsulları Türkmənistanda 
istehsal edilən pambıq və 
ipəkdən hazırlanıb. Qeyd 
etmək lazımdır ki, türkmən 
xalçalarına və toxuculuq 
məhsullarına dünya baza-

rında böyük tələbat var.
Sərginin kiçik bir 

hissəsi əl işi olan milli 
zərgərlik məmulatlarına 
ayrılmışdır. Zərgərlik 
məmulatları türkmənlərin 
milli mədəniyyətinin 
mühüm tərkib hissəsidir. 
Xalq sənətkarları 
tərəfindən hazırlanan 
nadir bəzək əşyalarının 
yüzə yaxın növü bütün 
dünyada məşhurdur. 
Bəzək əşyaları kolleksi-
yasının tərkibinə istehsal 

üsulu tarixin dərinliyinə ge-
dib çıxan sancaq, bilərzik, 
sırğa və üzüklər daxildir. 

İçərisində sərgi eks-
ponatlarının da nümayiş 
olunacağı “Ak oy” adlı 
xüsusi olaraq quraşdırılmış 
türkmən alaçığı sərgiyə milli 
kolorit bəxş edəcək.

 “Xalq qəzeti”

 � BP-dən verilən məlumata görə, 2018-ci 
ildə BTC üzrə əməliyyat xərclərinə təqribən 116 
milyon dollar, əsaslı xərclərə isə təqribən 41 
milyon dollar xərclənib.

BTC boru kəməri 2006-
cı ilin iyun ayında istismara 
veriləndən 2018-ci ilin 
sonunadək bu boru kəməri 
vasitəsilə ümumilikdə 417 
milyon tondan artıq (3,12 
milyard bareldən çox) 
xam neft nəql edilib və 

Ceyhanda 4085 tankerə 
yüklənərək dünya bazarları-
na göndərilib.

2018-ci il ərzində isə 
BTC vasitəsilə 34 milyon 
tondan çox (təqribən 255 
milyon barel) xam neft ixrac 
olunub və bu neft Ceyhan-

da 327 tankerə yüklənib.
Hazırda BTC 

boru kəməri əsasən 
Azərbaycandan AÇG neftini 
və “Şahdəniz” kondensatını 
daşıyır. Bundan əlavə, BTC 
vasitəsilə digər xam neft 
və kondensat həcmləri, o 
cümlədən Türkmənistan, 
Rusiya və Qazaxıstan nefti 
nəql olunur.

BTC Ko.-nun 

səhmdarları BP (30,10 
faiz); AzBTC (25,00 faiz); 
Şevron (8,90 faiz); Ekvinor 
(8,71 faiz); TPAO (6,53 
faiz); Eni (5,00 faiz); Total 
(5,00 faiz), İTOÇU (3,40 
faiz); İNPEKS (2,50 faiz), 
EksonMobil (2,50 faiz) və 
ONGC (BTC) Limited (2,36 
faiz) şirkətləridir.

 “Xalq qəzeti”

Şamaxı Rayon İcra Hakimiyyətinin Quşçu kənd 
icra nümayəndəsi Bəşir Bəhramov Trendə bildirib ki, 
vulkan Quşçu kəndində, yaşayış məntəqəsindən 150 
metr kənarda, əkin sahələrinə yaxın ərazidə püskü-
rüb: “Vulkan səhər saat 06 radələrində  püskürdü.

Püskürmə nəticəsində 1000-1500 metr əraziyə palçıq 
yayılıb. Hazırda püskürmə dayansa da, ocaqda qaynamalar 
davam edir. Ərazi nəzarətə götürülüb. Hadisə nəticəsində 
sakinlərə və evlərə ziyan dəyməyib”. Xatırladaq ki, 2018-ci 
ildə də həmin ərazidə palçıq vulkanı püskürmüşdü.

AMEA-nın Geologiya və Geofizika İnstitutunun Palçıq 
vulkanizmi şöbəsinin rəhbəri, geologiya-mineralogiya elmləri 
doktoru, professor Adil Əliyev Trend-ə açıqlamasında qeyd 
edib ki, Şamaxıda Quşçu kəndi yaxınlığında “Quşçu” vulkanı-
nın püskürməsi gözlənilən idi.

Adil Əliyev bildirib ki, fevralın 5-də Şamaxı-Ağsu 
bölgəsində baş vermiş zəlzələdən sonra Şamaxıda 3, Qobus-
tanda 1 palçıq vulkanının aktivləşəcəyi gözlənilirdi.

Güclü zəlzələlərin vulkanların aktivləşməsinə təsir 
göstərdiyini söyləyən alim baş vermiş zəlzələ ilə əlaqədar 
Şamaxıda “Quşçu” ilə yanaşı, “Dəmirçi”, “Qızmeydan”, 
Qobustanda “Şıxzərli” vulkanlarında aktivləşmənin olacağını 
ehtimal edir.

3,8 milyard manatlıq 
sənaye məhsulu

BTC kəməri ilə 
417 milyon tondan çox 

neft nəql olunub

“Quşçu” palçıq 
vulkanı püskürüb 

 Sənaye müəssisələri və bu sahədə fəaliyyət 
göstərən fərdi sahibkarlar tərəfindən 2019-cu 
ilin yanvar ayında 3,8 milyard manatlıq və ya 
2018-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 3,4 
faiz çox sənaye məhsulu istehsal edilmişdir. 
Sənayenin qeyri-neft sektorunda məhsul isteh-
salı 13,8 faiz artmışdır.

Paşinyan 
Ermənistanı 
uçuruma 
aparır

Ermənistanda hakimiyyəti ələ keçirən Nikol 
Paşinyan öz fəaliyyəti və “naməlum qüvvələr”in 
diktəsi ilə təkcə Ermənistan-Rusiya münasibətlərini 
deyil, respublikanın təhlükəsizliyini və dövlətçiliyi 
də zərbə altına qoyur.

BAKIDA 
Türkmənistan 
sərgisi keçiriləcək

Türkmənistan və Azərbaycan arasında mədəni-
humanitar sahədə əməkdaşlığın, iki ölkə arasında 
qarşılıqlı mədəni mübadilənin genişləndirilməsi və 
fəallaşdırılması çərçivəsində, habelə yüksək səviyyədə 
əldə edilmiş razılaşmaların yerinə yetirilməsi məqsədi 
ilə fevralın 15-dən 18-dək Azərbaycan Xalça Muzeyində 
əl işi olan türkmən xalçalarının, Türkmənistan 
 milli zərgərlik məmulatları və toxuculuq sənayesi 
məhsullarının sərgisi keçiriləcək.

Əməkdaşlığın böyük 
perspektivləri var

Çexiya şirkətləri  Bakının  ictimai 
nəqliyyat sisteminin genişləndirilməsində 
iştirak etməyə hazırdır. Bunu mətbuat konf-
ransında Çexiyanın Azərbaycandakı səfiri 
Milan Ekert deyib.

914 fevral 2019-cu il, cümə axşamı



14 fevral 2019-cu il, cümə axşamı10

 � Regionların 2014-2018-ci illərdə sosial-
iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının icrasının 
dördüncü ilinin yekunlarına həsr olunmuş 
konfransda Prezident İlham Əliyevin proqram 
xarakterli çıxışı hər bir azərbaycanlıda olduğu 
kimi məndə də qürur hissi doğurdu. Doğrudan 
da, son 15 ildə regionlarda həyata keçirilən 
quruculuq işləri, qeyri-neft sektoruna diqqətin 
artırılması ölkə iqtisadiyyatının güclənməsinə 
imkan vermişdir. 

Konfransdakı giriş nitqində cənab 
Prezident demişdir: “Son 15 il ərzində 
Azərbaycan iqtisadiyyatı dünya miq-
yasında rekord templərlə inkişaf etmiş, 
ümumi daxili məhsul 3,3 dəfə artmışdır. 
Bir daha demək istəyirəm, bu, dünya 
miqyasında rekord göstəricidir. Sənaye 
istehsalı 2,6 dəfə artmışdır. İxracımız 4,7 
dəfə, valyuta ehtiyatlarımız 24 dəfə artıb 
və bu gün 45 milyard dollar təşkil edir. 
Yəni bu, onu göstərir ki, Azərbaycan 
regionlarına və eyni zamanda, neft-qaz 
sektoruna, Bakı şəhərinin inkişafına bö-
yük vəsait qoyulmasına baxmayaraq, biz 
öz valyuta ehtiyatlarımızı 24 dəfə artıra 
bilmişik.” 

Mən turizm sahəsində çalışıram və 
ölkədə turizmin inkişafına necə böyük 
diqqət yetirildiyini yaxşı bilirəm. Son 
illər turizmin inkişafı ilə bağlı qəbul 
edilən Strateji Yol Xəritəsi bu sahənin 
əsaslı şəkildə yenidən qurulmasına 
böyük imkanlar yaratmışdır. Doğru-
dan da, turizm sahəsində əhəmiyyətli 
nəticələr var. Təsadüfi deyil ki, keçən 
il bu sahədə 6 faiz artım olub və 
ölkəmizə 2 milyon 850 min xarici 
qonaq gəlib. Bunun obyektiv səbəbləri 
var. Təhlükəsizlik, qonaqpərvərlik, tarixi 
abidələrimiz, gözəl iqlimimiz buna əsas 
verir. Ölkəmizdə dəniz turizmi, dağ-
xizək turizmi, müalicəvi turizm bizdə 

çox sürətlə  inkişaf etməkdədir. 
Bir məsələni də qeyd etmək istərdim. 

Son illər turizmə obyekti olan tari-
xi yerlərimizin yenidən qurulmasına 
xüsusi diqqət yetirilir. Dövlət başçısı bu 
məsələyə xüsusi önəm verir. Yanardağda 
aparılacaq yenidənqurma işləri ilə bağlı 
cənab Prezident demişdir: “Yanardağ 
qoruğu yenidən fəaliyyətə başlaya-
caq. Çünki mən keçən il orada olarkən 
acınacaqlı mənzərədən dəhşətə gəldim. 
Mən Yanardağda sovet vaxtında olmu-
şam. O vaxtdan bu günə qədər heç nə 
dəyişilməyib – həmin o dağılmış binalar, 
eybəcər köşklər. Adam baxanda dəhşətə 
gəlir, bura Bakıdır, Azərbaycandır, yoxsa, 
haradır? Sözün düzü, mənim oraya 
yolum düşmürdü. Əlbəttə, mən orada 
olarkən dərhal göstəriş verdim ki, o tarixi 
yer yenidən qurulsun və bu il biz artıq 
buna nail olacağıq. Həm Azərbaycan 
vətəndaşları, həm də turistlər orada 
tam yeni bir mənzərə ilə üzləşəcəklər. 
Orada yeni istirahət zonaları, ictimai 
zonalar, kafe yaradılacaq. Yəni bu yer 
bizim inkişafımıza uyğun şəkildə yenidən 
qurulacaq”.

Söz yox ki, regionlarda turistlərin cəlb 
olunması üçün lazımi şərait yaradılmaq-
dadır. Dövlətimizin regionların inkişafına 
göstərdiyi qayğı və diqqət bölgələrdə 
turizmin inkişafını şərtləndirən həlledici 
amildir.

Bu gün regionlarda yeni yaradılan 
milli parklar, qoruqlar, tarixi abidələrin 
bərpası, yeni inşa edilən hotellər 
bölgələrə turist axınını xeyli artırmışdır. 
Cənab Prezident yeni turizm marşrutla-
rının açılması üçün də xüsusi tədbirlərin 
görüləcəyini bildirmişdir. İsmayıllı rayo-
nunun Basqal kəndində turistlər üçün 
əlverişli şərait yaradılacağını demişdir: 
“Mənim sərəncamımla tarixi Basqal 
kəndini abadlaşdırmaq və turistləri cəlb 
etmək üçün çox böyük layihələrin icra 
olunması məqsədilə xüsusi proqram 
hazırlanır. Çünki Basqal da qədim tarixi 
kənddir, qədim yaşayış yeridir, yaşayış 
məskənidir. Həm Basqalda yaşayan 
vətəndaşlar üçün, həm də turistləri 
oraya cəlb etmək üçün çox gözəl şərait 

yaradılacaq. Digər tarixi şəhərlərlə 
bağlı göstərişlər verilib ki, bu şəhərlərin, 
xüsusilə turistləri daha çox cəlb edən 
şəhərlərin məsələləri öz həllini tapsın. 
Qusar rayonunda yerləşən “Şahdağ” 
xizək kurortunda yeni xizək zolaqları ya-
radılır, ümumiyyətlə, yeni yanaşma tətbiq 
olunur və əminəm ki, bu gözəl kurort 
turistləri daha çox cəlb edəcək”. 

Bizim tarixi kəndlərimiz var. On-
lardan biri Lahıc kəndidir. Şamaxıdan 
Lahıca daha rahat və təhlükəsiz kəsə 
yol çəkildi, Lahıca, həmçinin qaz xətti 
çəkildi, yeni məktəb binası tikildi. Bu, 
bizim çox qiymətli, tarixi məkanımızdır və 
əlbəttə ki, həm turistləri cəlb edir, həm 
də Lahıcda olan özünəməxsus ab-hava 
Azərbaycan dövlətinin nə qədər qədim 
və zəngin dövlət olduğunu göstərir.

Azərbaycanın turizm potensialı çox 
zəngindir. Son illər yaradılan yeni infrast-
ruktur layihələrı bu imkanları daha da 
genişləndirib. Bakı-Tbilisi-Qars, Qəzvin-
Astara dəmir yollarının açılışı, şübhəsiz, 
kütləvi turizmin inkişafına təkan 
verəcəkdir. Strateji Yol Xəritəsinə görə, 
Azərbaycan 2020-ci ilədək bu hədəflərə 
çatmalı və dünyanın aparıcı turizm 
ölkəsinə çevrilməlidir. Ölkəmizin turist 
cəlbediciliyinin artırılması baxımından 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 
2016-cı il 1 iyun tarixində imzaladığı 
“Elektron vizaların verilməsi proseduru-
nun sadələşdirilməsi və “ASAN viza” sis-
teminin yaradılması haqqında” fərmanın 
önəmini xüsusi qeyd etmək lazımdır.

 Regionlarda təbiətin zənginliyi və 
rəngarəngliyi turizmin müxtəlif növlərinin 

inkişafına geniş imkanlar yaradır. Məhz 
regional inkişafa dair dövlət proqramın-
da nəzərdə tutulan tədbirlərdə turizmə 
xüsusi diqqət yetirilir. Prezident bölgələrə 
müntəzəm səfərlər edir. Bu səfərlər 
çərçivəsində dövlət başçısı turizmin 
inkişafı ilə maraqlanır. Bu sahə ilə məşğul 
olan sahibkarlara tövsiyə və tapşırıqlarını 
verir. Artıq bir sıra rayonlarda infrast-
rukturun yaradılması istiqamətində 
müəyyən işlər görülüb. Bu sahədə 
Quba, Xaçmaz, Qusar, Lənkəran, Qax 
rayonlarında həyata keçirilən tədbirlər 
təqdirəlayiqdir. Həmin bölgələrdə əhali 
artıq kənd turizmi ilə məşğul olaraq 
ilin bütün mövsümlərində yerli və xarici 
turistlərə yaşayış, yemək, hətta ekskursi-
ya xidmətləri göstərirlər.

Nabran ölkəmizin turizm 
mərkəzlərindən biridir. Prezident İlham 
Əliyev bir neçə il bundan əvvəl Xaçmaz 
rayonunda səfərdə olarkən Nabrandakı 
turizm imkanlarının vəziyyəti barədə de-
mişdir: “Mən Xaçmazda olarkən Nabrana 
getdim, turizm zonası ilə tanış olduq. 
Əlbəttə ki, müəyyən işlər görülübdür. 

Amma açıq deməliyəm ki, bunlar dünya 
səviyyəsindən hələ çox uzaqdır. Biz əgər 
istəyiriksə Azərbaycanda güclü turizm 
mərkəzi yaradılsın, bütün işləri ən yüksək 
səviyyədə görməliyik”. O vaxtadan sonra 
Nabrandakı turizm obyektləri yenidən 
qurulmuş, turistlərin istirahəti üçün hər 
cür şərait yaradılmışdır. 

Cənab Prezident Nabranda olarkən 
rəhbərlik etdiyim “Atlant” ailəvi turizm 
mərkəzinə də baş çəkmiş, burada yara-
dılan şəraiti yüksək qiymətləndirmişdir. 
Sonralar biz cənab Prezidentin tövsiyə 
və tapşırıqlarına uyğun olaraq , “Atlant”ın 
fəaliyyətini genişləndirdik, turistlərin 
rahatlığı üçün daha yaxşı şərait yaratdıq. 

 Biz turizm sahəsi işçiləri də çalışma-
lıyıq ki, cənab Prezidentin turizmin inki-
şafı ilə bağlı tapşırıqlarını uğurla həyata 
keçirək, Azərbaycanı əsl turizm məkanına 
çevirək.

Tahir QƏDƏŞOV, 
 “Atlant” İstirahət və Əyləncə 

Mərkəzinin baş direktoru

 � Müsahibim Yusif Nəsibov 1946-cı ildə Qazax 
rayonunun Abbasbəyli kəndində, ziyalı ailəsində dünyaya 
göz açıb. Orta məktəbi bitirdikdən sonra Azərbaycan Kənd 
Təsərrüfatı İnstitutuna (indiki Azərbaycan Dövlət Aqrar 
Universiteti) daxil olub. 1969-cu ildə həmin ali məktəbi 
zoobaytar ixtisası üzrə başa vuraraq, Bakı quşçuluq fabrikinə 
təyinat alıb. Burada texnoloq kimi fəaliyyətə başladığı ilk 
gündən işgüzarlığı, ixtisasını hərtərəfli mənimsəməsi, 
kollektivin rəğbətini qazanması, habelə idarəetmə bacarığı 
fabrik rəhbərliyinin diqqətindən yayınmayıb. Buna görə də 
onun az vaxtda şöbə rəisi vəzifəsinə irəli çəkilməsi təsadüfi 
sayılmayıb. 

Həmin dövrdə Abşeron rayonunun 
Müşfiqabad qəsəbəsində 1 və 2 nömrəli 
quşçuluq müəssisələri, həmçinin Yeni 
Bakı broyler fabriki istifadəyə verilir. 
Y.Nəsibov 2 nömrəli fabrikə direktor 
təyin olunur. Burada yüksək iqtisadi 
göstəricilər əldə edilir. Lakin digər struk-
turlarda qarşıya qoyulan vəzifələrin icra-
sında lənglik açıq-aydın özünü göstərir. 
Əlbəttə, bu, narahatlıq doğurmaya 
bilməzdi. Ona görə də vəziyyətdən 
çıxış yolu kimi hər üç quruma rəhbərliyi 
bir əldə cəmləşdirmək, Y.Nəsibovu isə 
nəhəng istehsalat kompleksinə baş 
direktor təyin etmək qərarına gəlirlər.

Yusif Nəsibov nəhəng kompleksin 
sürətli inkişafı üçün, ilk növbədə, elm 
və texnikanın bu sahə ilə bağlı ən son 
nailiyyətlərinin tətbiqinə üstünlük verir. 
Kadr məsələsini diqqət mərkəzində sax-
layır. İşçilərin sosial problemlərinin həllinə 
qayğı ilə yanaşır. Quşçuluq sənayesində 
çalışan fəhlə və qulluqçular üçün 
Müşfiqabad qəsəbəsində yeni yaşayış 
binalarının tikintisinə başlamağa nail olur, 
mənzillərin bölüşdürülməsi zamanı isə 
sosial ədalət prinsipini önə çəkir.

Şübhəsiz ki, bütün bunlar yüksək 
iqtisadi göstəricilərin əldə edilməsini 
şərtləndirdi. Fikrimizin təsdiqi kimi, 
müəyyən rəqəmləri xatırlatmaq istərdik. 
Belə ki, gündəlik ət istehsalı rekord 
həddə--45-50 tona, damazlıq yu-
murta istehsalı isə gündəlik 250-300 
min ədədə çatdırıldı. Nəhəng isteh-
salat kompleksi isə qabaqcıl təcrübə 
məktəbinə çevrildi. Azərbaycan KP 
MK-nın və Azərbaycan SSR Nazirlər 
Sovetinin qabaqcıl idarəetmə metodla-
rının mənimsənilməsinə dair seminar-
larının və digər respublika əhəmiyyətli 
tədbirlərin bu müəssisədə keçirilməsinə 
üstünlük verildi. 

Onu da qeyd edək ki, o zaman 
müəssisədə kadrların yüksək səviyyədə 
yetişdirilməsi ön plana çəkilmişdi. Hər il 
Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutun-
dan gələn müxtəlif ixtisaslar üzrə 40-a 
yaxın gənc mütəxəssis burada geniş 
təcrübə topladıqdan sonra işləmək üçün 
respublikanın müxtəlif bölgələrində 
yerləşən quşçuluq fabriklərinə 
göndərilirdi. 

Müəssisənin bir-birinin ardınca 
üç dəfə Sov.İKP MK, SSRİ Nazirlər 
Soveti və Ümumittifaq Həmkarlar İttifaqı 
Komitəsi Rəyasət Heyətinin, iki dəfə 
isə Azərbaycan KP MK və Azərbaycan 

SSR Nazirlər Sovetinin kecici Qırmızı 
bayrağına layiq görülməsi respublikada 
quşçuluq sənayesinin sürətli inkişafının 
parlaq ifadəsi idi. 

SSRİ-nin süqutundan sonra keç-
miş İttifaqın hər yerində olduğu kimi, 
Azərbaycanda da bir çox istehsal 
müəssisələri fəaliyyətini dayandırdı. 
Quşçuluq fabrikləri də tədricən sıradan 
çıxdı. Belə bir şəraitdə Y.Nəsibovun 
idarəetmə təcrübəsi nəzərə alınaraq, o, 
“Azərmeşə” İstehsalat Birliyi aparatına 
yüksək vəzifəyə dəvət edildi. Lakin Yu-
sif müəllim əmək fəaliyyətini istehsalat-
da davam etdirmək istəyirdi. Ona görə 
də 1989-cu ildə adı çəkilən İstehsalat 
Birliyinin Xırdalan Meşə Meliorasiya 
Stansiyasının nəzdində yaradılan 
kompleks yardımçı kənd təsərrüfatı 
müəssisəsinə rəhbər təyin olundu. Qısa 
müddətdə bu qurumun fəaliyyətinin 
səmərəliliyi hesabına meşə təsərrüfatı 
işçilərinin quş əti və digər quşçuluq 
məhsulları ilə təminatı yaxşılaşdı.

Azərbaycanda özəlləşdirmə prosesi 
başlanandan sonra isə “Azərmeşə” 
İstehsalat Birliyi tərəfindən Y.Nəsibovun 
rəhbərlik etdiyi kompleks yardım-
çı kənd təsərrüfatı müəssisəsi də 
özəlləşdirilməyə təqdim edilir. Elə o 
vaxtdan, yəni 2001-ci ildən etibarən 
onun fəaliyyətində yeni mərhələ--
sahibkarlıq dövrü başlanır. 

Özəlləşdirilmədən sonra müəssisə 
yeni yaradılan əlavə sexlər hesabına 
genişləndirilir, quşçuluq sahəsinə aid 
müasir texnologiyaların tətbiqi diqqət 
mərkəzində saxlanılır.Bütün bunlar isə 
məhsul istehsalında yüksək keyfiyyət 
göstəriciləri ilə nəticələnir. 

Y.Nəsibov fəaliyyəti dövründə 
istehsalın ixtisaslaşmasına daim 
xüsusi diqqət yetirib. Bunun əyani 

nümunəsi olan “gümüşü” quş cinsi 
zəngin təcrübənin, yüksək peşəkarlıqla 
uzun müddət həyata keçirilən zoobay-
tarlıq və digər elmi tutumlu tədbirlərin 
nəticəsində yaradılıb. 

Respublikamızda broyler cinsinə 
aid quşların ana sürülərinin yaradılması 
məsələsi uzun illər idi ki, bu sahə ilə 
məşğul olan müvafiq qurumları ciddi 
narahat edirdi. Çünki böyük həcmdə 
valyuta hesabına broyler cinsli quş-
ların yumurtaları və cücələri xaricdən 
gətirilirdi. Bu isə səmərəli hesab 
edilmirdi. Belə olan təqdirdə hökumət 

tərəfindən damazlıq təsərrüfatlarının 
yaradılması məqsədəuyğun sayıldı. 
Respublikada bu problemin həllini öz 
üzərinə götürənlərdən biri də Y.Nəsibov 
oldu. Onun təşəbbüsü ilə Sahibkarlı-
ğın İnkişaf Fondunun ayırdığı güzəştli 
kredit hesabına Abşeron rayonunun 
Məhəmmədi kəndində müasir tələblərə 
cavab verən broyler cinsinin ana sürü 
sexləri yaradıldı. Böyük Britaniyadan 
damazlıq cücələr gətirilərək 60 min 
başlıq ana sürüsü təşkil edildi. Bunun-
la da ildə 12 milyon ədəd yumurta, 
yaxud 10 milyon baş broyler cücəsinin 
yetişdirilməsinə başlanıldı. 

Yusif Nəsibov söhbət zamanı dedi: 
– Azərbaycanın regionlarının mövcud 
potensialının daha da inkişaf etdirilməsi, 

xüsusilə ixracyönümlü və idxalı əvəz 
edən kənd təsərrüfatı məhsulları isteh-
salının artırılması, yeni istehsal və emal 
sahələrinin yaradılması Prezident İlham 
Əliyev tərəfindən qarşıya qoyulan əsas 
vəzifələrdəndir. Bu istiqamətdə nəzərdə 
tutulan tədbirlərdən biri də quş əti və 
yumurta istehsalının sənaye üsulu ilə 
artırılması, ölkə əhalisinin quşçuluq 
məhsullarına tələbatının bütövlükdə 
yerli istehsal hesabına ödənilməsi 
məqsədilə quşçuluğun kompleks inkişa-
fının təmin edilməsidir. 

Son illər ərzində Sahibkarlığın 
İnkişaf Fondunun xətti ilə quşçuluq 
təsərrüfatlarına böyük həcmdə dövlətin 

güzəştli krediti verilib. Fabriklər dün-
yanın inkişaf etmiş ölkələrinin aparıcı 
şirkətləri tərəfindən müasir texnologi-
yalar əsasında istehsal olunan ava-
danlıqla təchiz edilib. Bütün bunlar isə 
quşçuluq sektorunda sürətli inkişafı 
şərtləndirib. Bir çox yeni müəssisələr 
yarandığı kimi, mövcud olanlar da öz 
istehsal potensialını artırmaq üçün ciddi 
addımlar atıblar.

Y.Nəsibov söhbətinin  sonunda 
ölkəmizdə sahibkarlara dövlət 
tərəfindən güclü dəstək verildiyini də 
bildirdi:

– Azərbaycanda biznes və inves-
tisiya mühitinin yaxşılaşdırılması ilə 
bağlı həyata keçirilən sistemli tədbirlər 
hazırda böyük əhəmiyyət kəsb edir. Son 
illərdə sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı ölkə 
Prezidenti cənab İlham Əliyevin imza-
ladığı mühüm dövlət sənədləri biznes 
mühitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində 
keyfiyyətcə yeni mərhələnin baş-
lanğıcını qoyub. Belə ki, sahibkarlıq 
subyektlərində yoxlamalar 2021-ci ilədək 
dayandırılıb, lisenziya tələb olunan 
fəaliyyət növlərinin sayı aşağı endirilib, 
lisenziyalar müddətsiz müəyyən edilib, 
dövlət rüsumunun məbləği Bakıda 2 
dəfə, regionlarda isə 4 dəfə azaldılıb. 
Lisenziyaların İqtisadiyyat Nazirliyi 
tərəfindən “ASAN xidmət” mərkəzlərində 
verilməsinə və “Elektron lisenziya” porta-
lının yaradılmasına başlanılıb. 

İnvestisiyaların təşviqi və qeyri-neft 
məhsullarının ixracının stimullaşdırılma-
sı ilə bağlı aparılan işlər, şübhəsiz ki, 
sahibkarlığın daha da güclənməsinə və 
xarici investisiyaların cəlb edilməsinə, 
qeyri-neft ixracının artırılmasına səbəb 
olacaq və bununla da həm region-
ların, həm də ümumilikdə qeyri-neft 

sektorunun inkişafını sürətləndirəcək. 
Başqa sözlə, sadalanan tədbirlər son 
nəticədə aqrar sektorda dönüşün 
əldə olunmasına, ixrac potensialının 
artmasına, idxaldan asılılığın azalması-
na, ümumilikdə ərzaq təhlükəsizliyinin 
möhkəmlənməsinə səbəb olacaq. 

Sonda qeyd edək ki, Y.Nəsibovun 
ölkə iqtisadiyyatının inkişafındakı 
səmərəli fəaliyyəti diqqətdən yayınma-
yıb. O, keçmiş sovet dönəmində “Əmək 
igidliyinə görə”, müstəqillik dövründə isə 
“Tərəqqi” medalları ilə təltif olunub. 

Vaqif BAYRAMOV, 
“Xalq qəzeti”

Şabran: qazanılan uğurlar sosial 
rifahın yüksəlməsinə xidmət edir

 � Şabran Rayon 
İcra Hakimiyyətində 
2018-ci ilin sosial-iqtisadi 
inkişafının yekunları və 
2019-cu ildə qarşıda duran 
vəzifələrlə bağlı hesabat 
yığıncağı keçirildi.

Şabran Rayon İcra 
Hakimiyyətinin başçısı Novruz 
Novruzov yığıncaqda geniş 
məruzə ilə çıxış edib bildir-
di ki, 2018-ci ildə müstəqil 
dövlətçiliyimiz üçün müstəsna 
əhəmiyyət daşıyan ən mühüm 
tarixi hadisə xalqımızın ulu öndər 
Heydər Əliyev strategiyasını son 
15 ildə uğurla həyata keçirən 
İlham Əliyevə böyük sevgi, inam 
və etimad nümayiş etdirərək onu 
yenidən Azərbaycan Respub-
likasının Prezidenti seçməsi 
olmuşdur. Bu hadisə bir daha 
göstərdi ki, sıralarında şabranlı-
ların da olduğu Azərbaycan xalqı 
Prezident İlham Əliyevin siyasi 
kursunu qətiyyətlə dəstəkləyir və 
öz xoşbəxt gələcəyini onun siyasi, 
sosial-iqtisadi strategiyasının 
reallaşmasında görür.

N.Novruzov ölkədə qazanılan 
uğurlara qısaca toxunaraq diqqətə 
çatdırdı ki, siyasi maraqlarımızı 
təmin edən iqtisadiyyatımız son 
15 ildə dünya miqyasında rekord 
templərlə inkişaf etmiş, ümumi 
daxili məhsul 3,3 dəfə , sənaye 
istehsalı 2,6 dəfə, ixracımız 4,7 
dəfə, valyuta ehtiyatlarımız isə 
24 dəfə artaraq 45 milyard dollar 
təşkil etmişdir. Bu illər ərzində 
ölkəmizə təxminən 250 milyard 
dollar sərmayə qoyulmuşdur.

Natiq vurğuladı ki, dövlət 
başçısının həyata keçirdiyi uğurlu 
sosial-iqtisadi strategiya Şabran 
rayonunun da sosial-iqtisadi, 
ictimai-siyasi həyatını kökündən 
dəyişmiş, dövlət başçısının diqqət 
və qayğısı sayəsində rayonumuz 
sürətlə inkişaf etməkdə olan bir 
bölgəyə çevrilmişdir. Faktlara 
ötəri nəzər salsaq görərik ki, 
son 15 ildə Şabran rayonunda 
30 məktəb binası tikilmiş, 11-i 
təmir edilmiş, 53 istehsal və 
emal müəssisəsi yaradılmışdır. 
Bu illər ərzində məhsul isteh-
salının həcmi 11,4 dəfə, sənaye 
məhsulları istehsalı 10 dəfə, kənd 
təsərrüfatı məhsulları istehsalı 9,3 

dəfə artmışdır. Əhalinin orta aylıq 
əməkhaqqı 8 dəfə, əhalinin pul 
gəlirləri isə 5,3 dəfə artmışdır. 

Ötən bir ildə 756 iş yeri 
açılmışdır ki, onun da 730-u dai-
midir. Son 15 ildə isə 8 min 955-i 
daimi olmaqla 12 min 527 iş yeri 
açılmışdır. İşləyənlərin orta aylıq 
əməkhaqqı artaraq 319 manat 
olmuş, əhalinin pul gəlirləri isə 
124 milyon manata çatmışdır. 

Məruzədə sahibkarlığın geniş 
inkişaf etdiriməsi istiqamətində 
görülən işlərdən konkret faktlar 
diqqətə çatdırılaraq bildirildi ki, 
rayonda 6 min 286 sahibkar-
lıq subyekti fəaliyyət göstərir. 
2018-ci ildə Sahibkarlıq Fondu 
tərəfindən kənd təsərrüfatı ilə 
məşğul olan 10 sahibkara 100 min 
manat, rayonda fəaliyyət göstərən 
banklar tərəfindən isə 3 min 767 
sahibkar və fermerə 10,7 milyon 
manat kredit verilmişdir. Son 15 
ildə isə 164 nəfər sahibkara 46,9 
milyon manat kredit verilmişdir. 
Nəticə də göz qabağındadır. Son 
iki ildə sahibkarlar tərəfindən 
icrasına başlanılmış müxtəlif 
sahələr üzrə 70,7 milyon manat 
dəyərində 25 investisiya layihəsi 
üzrə işlərin yerinə yetirilməsi 
davam etmişdir.

Hesabat məruzəsində 
qeyd edildi ki, ötən ildə rayon 
ərazisində, ümumilikdə 1,3 
milyon manatlıq tikinti-təmir, 
bərpa işləri görülmüşdür. Əhalini 
daha çox sevindirən isə dövlət 
başçısının göstərdiyi diqqət və 
qayğı sayəsində rayonun yol 
infrastrukturunun yenilənməsidir. 
Ötən il məhz bu qayğı sayəsində 
rayon mərkəzindən 15 kilometr 
məsafədə olan, 6 mindən çox 
əhalinin yaşadığı və 5 yaşayış 
məntəqəsini birləşdirən Şabran-
Əmirxanlı-Qazbabalı yolunun 
əsaslı tikintisi başa çatmışdır. 

Məruzədə 2018-ci ildə kənd 
təsərrüfatı sahəsində əldə edilən 
nəticələr haqqında da geniş 
söhbət açıldı və qeyd edildi ki, 

dənli bitkilər əkilmiş 13 min 
237,3 hektar sahədən 31,2 min 
ton taxıl əldə edilmişdir. Bağçılıq 
təsərrüfatında qazanılan uğurlar 
daha çox diqqət çəkir. Belə ki, 
2018-ci ildə rayonda 8 min 834 
ton meyvə istehsal edilmişdir ki, 
bu da əvvəlki ildən 2091 ton, 10 il 
əvvəlkindən isə 11 dəfə çoxdur. 

N.Novruzov qeyd etdi ki, 
dövlət başçısının tapşırığı və 
təşəbbüsü ilə ölkəmizdə 51 aqro-
park və iri fermer təsərrüfatının 
yaradılması istiqamətində gərgin 
işlər gedir. Onlardan 17-si artıq 
yaradılıb və qısa vaxtda çox 
müsbət bir təcrübə ortaya qoy-
maqdadırlar. Bu aqroparkların 
ikisi – “Şabran Aqrokompleksi” 
və “Çıraqqala Aqroparkı” bizim 
Şabran rayonunda fəaliyyətə baş-
layıb. Əkinçiliyin və taxılçılığın 
inkişafına xidmət edəcək “Çıraq-
qala Aqroparkı”na 3 min 20 hek-
tar, bağçılıq və tərəvəzçiliyin inki-
şafı məqsədilə yaradılmış “Şabran 
Aqrokompleksi”nə isə 1770 
hektar torpaq sahəsi ayrılmışdır. 
Hər iki aqroparkda yüksək templə 
davam edən işlər yaxın vaxtlarda 
bu müəssisələrdə çox müsbət 
nəticələrin əldə edilməsinə böyük 
inam yaradır. 

İcra başçısı çıxışının sonunda 
qeyd etdi ki, bir neçə gün əvvəl 
ölkə Prezidentinin sərəncamı ilə 
regionların sosial-iqtisadi inkişa-
fına dair 2019-2023-cü illəri əhatə 
edən dördüncü Dövlət Proqramı 
təsdiq edilmişdir və bu mühüm 
sənəddə də rayonun sosial-iqti-
sadi həyatı ilə bağlı bir çox vacib 
layihələrin yerinə yetirilməsi 
nəzərdə tutulmuşdur. Bütün 
qüvvələri və imkanları səfər edib 
dövlət başçısının qarşıya qoyduğu 
vəzifə və tapşırıqları uğurla 
yerinə yetirəcəyik. 

Toplantıda iştirak edən 
Azərbaycan Respublikası 
Prezidenti Administrasiyasının 
məsul əməkdaşı Habil 
Əzəmmədov görülən işlər və 
qarşıda duran vəzifələrlə bağlı 
fikirlərini və tövsiyələrini 
bildirərək, Şabran Rayon 
İcra Hakimiyyəti başçısının 
ötənilki fəaliyyətini qənaətbəxş 
qiymətləndirdi. 

Sonda yığıncaq iştirakçıları 
adından Azərbaycan Respubli-
kası Prezidenti İlham Əliyevə 
müraciət qəbul edildi. 

İlqar RÜSTƏMOV, 
“Xalq qəzeti”

Regionlarda turizmin inkişafı 
üçün geniş potensial var

İxracyönümlü məhsullar 
istehsalı prioritet istiqamətdir



Respublika Perinatal Mərkəzi 
2019-cu il üçün tələb olunan malların (iş və xidmətlərin) satınalınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 2 (iki) lot üzrə keçirilir.
Lot – 1. Kommunal xidmətlərin satınalın-

ması.
Lot – 2. Liftlərə texniki xidmət 

göstərilməsinin satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, 

“Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununa uyğun yuxarıda 
göstərilən lotlar üzrə öz tender təkliflərini 
möhürlənmiş, imzalanmış şəkildə ikiqat 
zərflərdə yazılı surətdə təqdim etsinlər.

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıdakı 
meyarlara üstünlük veriləcəkdir: 

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

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender 
iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanla-
ra malik olmalıdırlar. Malların təchizatı, iş və 
xidmətlərin yerinə yetirilməsi cədvəli hər ay 
müəyyən edilmişdir və 2019-cu il dekabrın  
30-na kimi nəzərdə tutulmuşdur.

Tenderin əsas şərtlər toplusu Azərbaycan 
dilində hazırlanmışdır.

Tenderlə əlaqədar məlumat almaq 
istəyənlər əlaqələndirici şəxsə müraciət edə 
bilərlər.

Əlaqələndirici şəxs-S.Musayeva,  
telefon-012-489-51-10.

Ünvan-Bakı, Y.Səfərov küçəsi 12,  
Respublika Perinatal Mərkəzi.

Maraqlananlar lotlar üzrə əsas şərtlər 
toplusunu aşağıdakı məbləğdə iştirak haqqı 
ödədikdən sonra yuxarıdakı ünvandan ala 

bilərlər.
İştirak haqqı lot – 1 100 manat və lot – 2 

50 manatdır.
İştirakçılar iştirak haqqını aşağıdakı hesa-

ba köçürməlidirlər.
ADI- MNDXA – nın 4 saylı Xəzinədarlıq 

İdarəsi
VÖEN- 1401555071
 KOD- 210005
M/h- AZ41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.T BİK- CTREAZ22
H\h- AZ38CTRE00000000000002127908
 Təsnifat kodu- 000876, büdcə səviyyə 

kodu -1
VÖEN- 2001643981
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İştirakçılar tenderdə iştirak etmək üçün 5 

mart 2019-cu il saat 18.00-a qədər aşağıdakı 
sənədləri təqdim etməlidirlər:

- tender prosedurunda iştirak etmək üçün 
yazılı müraciət;

- iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank 
sənədi;

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

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

- iddiaçının son bir illik maliyyə vəziyyəti 
barədə bank arayışı;

- iddiaçının hüquqi statusunu təsdiq 
edən sənədlər – rekvizitlər, qeydiyyat 
şəhadətnaməsinin, nizamnamənin və lisenzi-

yanın surətləri;
- iddiaçının potensial imkanlarının olması 

haqqında texniki məlumat;
- Azərbaycan Respublikasında vergilərə və 

digər icbari ödənişlərə dair öhdəliklərin olub – 
olmaması haqqında arayış.

İddiaçıların tender təklifləri Azərbaycan 
dilində tərtib olunmalıdır.

Tender təklifləri 2 nüsxədə (əsli və surəti) 
tender təklifi dəyərinin 1 faizi həcmində bank 
təminatı ilə birlikdə 15 mart 2019-cu il saat 
16.00-a qədər ikiqat zərfdə bağlanmış və 
möhürlənmiş şəkildə Bakı, Y.Səfərov küçəsi 12 
nömrəli ünvanda yerləşən Respublika Perina-
tal Mərkəzinə təqdim olunmalıdır.

Tender təklifi tender proseduru keçirildiyi 
tarixdən sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə 
olmalıdır. Tender təklifi dəyərinin 1 faizi 
həcmində bank təminatı tender proseduru 
keçirildiyi tarixdən sonra ən azı 60 bank günü 
qüvvədə olmaqla tender təklifi ilə birlikdə 
təqdim olunur. Bank təminatını tender təklifi 
zərfində təqdim etməyən iddiaçının tender 
təklifi etibarsız sayılır və qiymətləndirilməyə 
buraxılmır.

İddiaçıların təklif zərfləri Bakı şəhəri, 
Y.Səfərov küçəsi 12 nömrəli ünvanda yerləşən 
Respublika Perinatal Mərkəzinin mühasi-
batlığında 18 mart 2019-cu il saat 10.00-da 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

B İ L D İ R İ Ş
“Azərkosmos” ASC korporativ videoçarxın 

çəkilişi işlərinin satınalınması üçün kotirovka 
sorğusu keçirir və müvafiq sahədə təcrübəsi olan 
şirkətləri sorğuda iştiraka dəvət edir. Qiymət ko-
tirovkaları qapalı zərfdə imzalanıb möhürlənərək 
Bakı şəhəri, Ü.Hacıbəyli küçəsi 72, M5 nömrəli 
ünvanda yerləşən “Azərkosmos” ASC-yə 
 2019-cu il fevralın 22-dək Bakı vaxtı ilə saat 
18.00-dək təqdim olunmalıdır. Bu müddətdən 

gec təqdim olunan zərflər qəbul edilməyəcəkdir. 
Təklif zərfləri 25 fevral 2019-cu il Bakı vaxtı ilə 
saat 10.00-da qeyd olunan ünvanda açılacaqdır. 
Zərflərin açılışı ilə bağlı iclasda iştirak etmək 
istəyən fiziki və hüquqi şəxslər nümayəndələrinin 
adına etibarnamə təqdim etməlidirlər. Kotirovka 
təklifi zərflərin açılışı günündən başlayaraq ən 
azı 30 bank günü ərzində qüvvədə olmalıdır. 
Təklif olunan qiymət kotirovkaları bütün xərclər 
nəzərə alınmaqla göstərilməlidir.

Təşkilati işlər departamentinin mütəxəssisi – 
Ceyhun Əliyev, əlaqə nömrəsi-+99412 565-00-55.

 “Azərbaycan Xəzər  
Dəniz Gəmiçiliyi” QSC

elektrik lampalarının satınalınması məqsədilə
AÇIQ MÜSABİQƏ ELAN EDİR 

Müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər  
www.asco.az səhifəsinə daxil olmaqla elanlar 
bölməsindən əlavə sənədləri və ətraflı məlumat əldə  
edə bilərlər. Müraciət üçün son müddət 2019-cu il fevralın 
20-si saat 18.00-dəkdir.

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

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər açılma-
dan geri qaytarılacaqdır.

Ünvan-Bakı, Heydər Əliyev prospekti 152, “Çinar pla-
za”, 24-cü mərtəbə.

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

“Azərbaycan Xəzər  
Dəniz Gəmiçiliyi” QSC

məişət avadanlıqlarının satınalınması məqsədilə
AÇIQ MÜSABİQƏ ELAN EDİR 

Müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər  
www.asco.az səhifəsinə daxil olmaqla elanlar 
bölməsindən əlavə sənədləri və ətraflı məlumat əldə edə 
bilərlər. Müraciət üçün son müddət 2019-cu il fevralın 20-
si saat 18.00-dəkdir.

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

 Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər açılma-
dan geri qaytarılacaqdır.

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

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

“Azərbaycan Xəzər  
Dəniz Gəmiçiliyi” QSC

mətbəx ləvazimatlarının satınalınması məqsədilə

AÇIQ MÜSABİQƏ ELAN EDİR 
Müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər  

www.asco.az səhifəsinə daxil olmaqla elanlar 
bölməsindən əlavə sənədləri və ətraflı məlumat əldə edə 
bilərlər. Müraciət üçün son müddət 2019-cu il fevralın 21-i 
saat 18.00-dəkdir.

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

 Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər açılma-
dan geri qaytarılacaqdır.

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

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

“Azərbaycan Xəzər  
Dəniz Gəmiçiliyi” QSC

paranitin satınalınması məqsədilə
AÇIQ MÜSABİQƏ ELAN EDİR 

Müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər  
www.asco.az səhifəsinə daxil olmaqla elanlar 
bölməsindən əlavə sənədləri və ətraflı məlumat əldə edə 
bilərlər. Müraciət üçün son müddət 2019-cu il fevralın 21-i 
saat 18.00-dəkdir.

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

 Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər açılma-
dan geri qaytarılacaqdır.

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

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

“Gəncə Şərab-2” ASC 
səhmdarlarının nəzərinə! 

2019-cu il martın 28-i saat  15.00-da 
səhmdarların ümumi yığıncağı 
keçiriləcəkdir.

Yığıncağın gündəliyi:
1. Səhmdar cəmiyyətin 2018-ci il 

fəaliyyəti haqqında illik hesabat.
2. Mənfəətin bölüşdürülməsi və 

dividendin ödəmə müddəti haqqında.
3. Digər məsələlər.
Səhmdarların ümumi yığıncağının 

gündəliyi üzrə materiallarla müəssisənin 
mühasibatlığında tanış olmaq müm-
kündür.

Yığıncaq Gəncə şəhəri, Kənar 
küçəsi 3 nömrəli ünvanda “Gəncə 
Şərab-2” ASC-nin inzibati binasında 
keçiriləcəkdir. 

Əlaqə telefonu- 255-07-01.

Müşahidə şurası

“Xətai-Çörək” ASC 
səhmdarlarının 

NƏZƏRİNƏ!
13 aprel 2019-cu il saat 

12.00-da səhmdarların illik 
ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.

Gündəlikdəki məsələ:
1. 2018-ci ilin maliyyə-

təsərrüfat fəaliyyətinin hesabatı.
Ünvan- Bakı, Xətai rayonu, 

Nobel prospekti 72.

İdarə heyəti

“Azəroksigen” ASC 
səhmdarlarının 

NƏZƏRİNƏ!
13 aprel 2019-cu il saat 14.00-da 

səhmdarların illik ümumi yığıncağı 
keçiriləcəkdir.

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

fəaliyyətinin hesabatı.
2. Cəmiyyətin müşahidə şurasının 

üzvlərinin və sədrinin seçilməsi.
3. Cəmiyyətin icra orqanının 

seçilməsi.
4. Cəmiyyətin təftiş komissiyasının 

yaradılması.
Ünvan- Bakı, Xətai rayonu, Nobel 

prospekti 72.
İdarə heyəti

B İ L D İ R İ Ş
“Xalq qəzeti” nin 12 fevral 

2019-cu il tarixli nömrəsində Daxili 
İşlər Nazirliyinin Maddi-Texniki 
Təminat Baş İdarəsinin 1-lot üzrə 
müxtəlif markalı avtomobillərin 
ehtiyat hissələrinin satınalınması 
məqsədilə dərc edilmiş açıq 
tender elanında iddiaçıların 
tenderdə iştirak etmək üçün ilkin 
sənədlərinin qəbulu vaxtı 15 mart 
2019-cu il, tender təklifi və bank 
təminatının son təqdimatı tarixi  
1 aprel  2019-cu il və təkliflərin 
açılış vaxtı isə 2 aprel 2019-cu il 
kimi oxunmalıdır.

Tender komissiyası

Qusar Rayon Kommunal Müəssisələri 
Kombinatı 4 lot üzrə kotirovka sorğusu keçirir

1. Nəqliyyat vasitələrinə ehtiyat hissələrinin satınalınması.
2. Azqiymətli və tez xarab olan mal-materialların satınalınması.
3. Əkin materiallarının satınalınması.
4. Məişət tullantıları poliqonun təmizlənməsinin satınalınması.
5. Şəhərin işıqlandırılması üçün mal-materialların satınalınması.
Kotirovka təklifləri 21 fevral 2019-cu il saat 17.00-dək qəbul olunur.
Təklif zərfləri 22 fevral 2019-cu il saat 11.00-da açılacaqdır.
Ünvan- Qusar şəhəri, G.Əbilov küçəsi 15.

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi 
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Server və server avadanlıqlarına xidmətin satınalınması ilə əlaqədar

AÇIQ TENDER ELAN EDİR 
Tender 1 (bir) lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Server və server avadanlıqlarına 

xidmətin satınalınması.
Tenderdə iştirak etmək üçün iddiaçılar 

500 manat məbləğdə iştirak haqqını aşağıda 
göstərilən bank hesabına köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş tenderin 
əsas şərtlər toplusunu Bakı şəhəri, Səbail 
rayonu, İstiqlaliyyət küçəsi 6 nömrəli ünvanda 
yerləşən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universi-
tetinin əsas tədris binasından ala bilərlər. 

Əlaqələndirici şəxs- Aqil Əhmədov, əlaqə 
telefonu- (012) 492-59-23. 

İddiaçılar iştirak haqqını aşağıdakı hesa-
ba köçürməlidirlər.

VÖEN- 1700091281
Bankın adı- “Kapital Bank” ASC-nin 

Səbail filialı
VÖEN - 9900003611
M/h - AZ-

37NABZ01350100000000001944
H/h- AZ96AIIB33010019443507362105
Kod- 200059
SWIFT- AIIBAZ2X
İştirak haqqı heç bir halda geri 

 qaytarılmır.

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı 
sənədləri təqdim etməlidirlər:

-tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 
müraciət;

-iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank 
sənədi;

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

-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 təmin 
edilməmiş öhdəliklərin olub-olmaması haq-
qında müvafiq vergi orqanından arayış;

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

-iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyətini əks etdirən bank arayışı;

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

Sənədlər Azərbaycan dilində 2 (iki) 
nüsxədə (1 ədəd əsli və 1 ədəd surəti) 

tərtib olunmalıdır (xarici dildəki məlumatlar 
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir). 

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

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi 
və bank təminatı istisna olmaqla) 6 mart 
2019-cu il saat 18.00-a qədər, tender təklifi 
və bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat 
zərfdə 18 mart 2019-cu il saat 18.00-a qədər 
Bakı şəhəri, İstiqlaliyyət küçəsi 6 (37-ci otaq) 
nömrəli ünvana təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim edilmiş 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

İddiaçıların təklifləri 19 mart 2019-cu 
il saat 15.00-da Bakı şəhəri, İstiqlaliyyət 
küçəsi 6 nömrəli ünvanda Azərbaycan Dövlət 
İqtisad Universitetinin əsas tədris binasında 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

 � “Azercell Telecom” MMC Bakı şəhərində 
keçirilən “Oracle Cloud Day” illik konfransı 
çərçivəsində nüfuzlu “Oracle Innovation 
Award” (“Oracle İnnovasiya Mükafatı”) ilə təltif 
edilib. Qeyd edilən mükafat “Oracle Excellence 
Awards” (“Oracle Mükəmməllik Mükafatı”) qlobal 
proqramının bir hissəsidir.

 Namizədlər layihənin 
unikallığı, biznes üçün inno-
vasiyanın üstünlüyü, şirkətin 
ölçüsünə nəzərən həllin miqya-
sının müqayisəsi, onun çətinliyi 
və mürəkkəbliyi, arxitekturanın 
orijinallığı kimi meyarlar üzrə 
dəyərləndiriliblər. Qeyd edək 
ki, “Azercell” Azərbaycanda İT 
sahəsinə etdiyi töhfəyə görə bu 
mükafata layiq görülüb. “Orac-
le Innovation Award” qabaqcıl 
həllər, texnologiyalar və “Orac-
le” bulud xidmətləri vasitəsilə 

çevikliyin artırılması, xərclərin 
azaldılması, əməliyyatların 
sürətləndirilməsi, İT infrast-
rukturunun sadələşdirilməsi 
sayəsində nəzərəçarpan 
biznes nəticələri əldə edən və 
dəyişikliyə nail olan şirkətlərə 
təqdim olunur. Qaliblər onlarla 
şirkətlərin sırasından seçilir.

Qeyd edək ki, 2018-ci ildəki 
uğurlu fəaliyyəti sayəsində 
“Azercell” biznes sahəsində 
nüfuzlu “Stevie” mükafatı 
çərçivəsində “İlin Kommuni-

kasiya Şirkəti”, “İlin Korporativ 
Sosial Məsuliyyət Proqramı 
(Avropa üzrə)” və “İnsanların 
Seçimi üzrə Stevie” (“People`s 
Choice Stevie Awards”) müka-
fatı üzrə telekommunikasiya 
sahəsində “İlin ən sevilən 
şirkəti” adına layiq görüldü. 
Həmçinin ötən il “Azercell 
Telecom” MMC güclü liderli-
yin, korporativ mədəniyyətin 
və insan resurslarının idarə 
olunması təcrübəsinin davamlı 

inkişafının göstəricisi olaraq 
“Investors in People” (“İnsana 
Sərmayə Standartı”) tələbləri 
üzrə dəyərləndirilərək “Qızıl 
sertifikat”ı qazanıb. Ölkəmizdə 
“Qızıl sertifikat” qazanan ilk 
şirkət olmaqla yanaşı, “Azer-
cell” MDB məkanında belə 
bir uğura imza atan yeganə 
telekommunikasiya şirkətidir.

“Xalq qəzeti”

Suraxanıda səfərbərlik işinin 
təşkili yüksək səviyyədədir

 � Suraxanı Rayon İcra Hakimiyyəti və Səfərbərlik və Hərbi 
Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin rayon idarəsi tərəfindən 
Xidmətin yaradılmasının yeddinci ildönümü münasibətilə birgə 
tədbir keçirilib. Mərasim iştirakçıları əvvəlcə rayondakı Heydər 
Əliyev parkında ulu öndərin abidəsini ziyarət ediblər.

Rayonda yerləşən Heydər Əliyev 
Mərkəzində reallaşan tədbirdə başçı İlqar 
Abbasov iştirakçıları Dövlət Xidmətinin 
yaranmasının ildönümü münasibətilə 
təbrik edərək bildirib ki, Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyevin 2012-ci il 13 
fevral tarixli fərmanı ilə respublika Hərbi 
Komissarlığı ləğv edilib və onun əsasında 
Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış 
üzrə Dövlət Xidməti yaradılıb. Xidmət öz 
vəzifələrini yerinə yetirərkən digər icra 
hakimiyyəti orqanları, yerli özünüidarə 
orqanları və qeyri-hökumət təşkilatları 
ilə qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət göstərir: 
“Bizim qarşımızda duran əsas məsələ 
müstəqil respublikamızın suverenliyinin, 
ərazi bütövlüyünün qorunmasıdır. Hər şey 
Vətənin müdafiəsindən başlayır. Vətəni 
sevmək, onu düşməndən qorumaq, 
lazım gəldikdə onun üçün canını belə 

fəda etmək hər bir vətəndaşımız üçün 
müqəddəs bir vəzifədir. Vətənini sevən hər 
bir azərbaycanlı daim onun müdafiəsinə 
hazır olmalıdır. Azərbaycan gəncliyinin 
tərkib hissəsi olan rayonumuzun gəncləri 
də həmişə ölkəmizdə gedən proseslərin 
içərisində olmuş və Vətənə sədaqətli 
olduqlarını nümayiş etdirmişlər”.

İlqar Abbasov daha sonra deyib ki, 
Qarabağ müharibəsində torpaqlarımızın 
müdafiəsi zamanı Suraxanı rayonundan 
olan 310 nəfər şəhid, 290 nəfər müxtəlif 
dərəcəli əlil olub. 2016-cı ilin aprelində 
isə Milli Ordumuzun əsgər və zabitləri 
erməni təxribatına tutarlı cavab verməklə 
Azərbaycan Ordusunun nəyə qadir oldu-
ğunu bir daha təsdiq ediblər. 

Döyüşlərdə qəhrəmanlıq göstərən 
oğullarımızın hamısının Milli Ordumuza 
yolu Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış 

üzrə Dövlət Xidmətindən başlayıb. 
Ötən yeddi il ərzində rayon icra 

hakimiyyəti və Dövlət Xidməti, eyni 
zamanda, Xidmətin Suraxanı rayon 
idarəsi arasında işgüzar münasibətlər 
qurulub. Təntənəli şəkildə çağırışçıların 
həqiqi hərbi xidmətə yola salınmasına və 
həqiqi hərbi xidmətdən tərxis olunanların 
qarşılanmasına həsr olunan mərasimlərin 
keçirilməsi rayonda ənənə şəklini alıb. 

Tədbirdə Dövlət Xidmətinin rayon 
idarəsi rəisi Vüsal Həsənov, rayon proku-
roru Rəhim Əliyev, YAP rayon təşkilatının 
sədri Vüqar Seyidov, Milli Qəhrəman Ca-
vanşir Rəhimovun anası Lalə Rəhimova, 
rayon Gənclər və İdman İdarəsinin rəisi 
Amil Bağırov çıxış ediblər. 

Tədbirin sonunda Dövlət Xidmətinin 
rayon idarəsinin bir qrup əməkdaşı 
qarşıya qoyulmuş tapşırıqların yerinə 
yetirilməsində fərqləndiyinə və gənc nəslin 
hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsində fəal 
iştirakına görə rayon icra hakimiyyəti baş-
çısının Fəxri fərmanı ilə təltif olunub.

“Xalq qəzeti”

“Azercell” “Oracle  
Innovation Award” ilə təltif edildi

“İşsizin DOSTu” proqramına cəlb 
edilənlərin sayı 25 min nəfərə çatıb

 �   Dövlət başçısı  İlham Əliyevin  təşəbbüsü əsasında 
həyata keçirilən “İşsizin DOSTu” proqramına son günlər daha   
2  minədək şəxs cəlb edilib.

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 
Nazirliyinin tabeliyində Dayanıqlı və 
Operativ Sosial Təminat Agentliyinin 
(DOST Agentliyinin) “DOST İş Mərkəzi” 
tərəfindən rayon (şəhər) məşğulluq 
mərkəzlərində işaxtaran və ya işsiz 
kimi qeydiyyatda olan şəxslər “İşsizin 
DOSTu” proqramına cəlb edilirlər.

2019-cu ilin əvvəlindən reallaşan 
proqram çərçivəsində respublikamızın 
rayon və şəhərləri üzrə 30 minədək  
şəxsin ödənişli ictimai işlərə cəlb 
edilməsi nəzərdə tutulub ki, onlardan 
artıq 25 min şəxs belə işlərlə təmin 
edilib. 

Nazirliyin ictimaiyyətlə əlaqələr 
şöbəsindən bildiriblər ki, proqram 
çərçivəsində ictimai faydalı xarakter 
daşıyan ödənişli ictimai işlərlə təmin 
edilənlərin hər biri ilə əmək müqaviləsi 
bağlanır və elektron sistemdə qeydiy-
yatdan keçirilərək rəsmiləşdirilir. 

Z. BƏŞİRQIZI,  
“Xalq qəzeti”

1114 fevral 2019-cu il, cümə axşamı
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T E L E F O N L A R: “Xalq qəzeti”nin kompüter mərkəzində yığılıb və səhifələnib,  
“Azərbaycan” nəşriyyatında ofset üsulu ilə çap olunub.

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

Şəhadətnamə 022273 

Çapa imzalanmışdır 2:00

İNDEKS

TİRAJ

SİFARİŞ

QİYMƏTİ

0282
7321

510

40 qəpik

Misir

4400 illik sərdabə tapılıb

Misirin Qahirə şəhəri 
yaxınlığındakı Sakkara ar-
xeoloji kompleksində yeni 
sərdabə tapılıb.

Bildirilir ki, indiyədək 
toxunulmayan və qarətçilər 
tərəfindən yeri bilinməyən 

sərdabə 4400 il əvvələ aiddir. 
Məlumata görə, sərdabə Misirin ali kahini üçün inşa 

edilib. Qəbirdə eramızdan əvvəl III minilliyin ortalarında 
yaşayan Vati adlı kahin dəfn edilib.

Xəbəri “Anadolu” agentliyi yayıb.

Belçika

Uçuşlar dayandırılıb

Belçikada davam edən 
milli tətilə ölkənin Hava 
Nəqliyyatına Nəzarət İdarəsi 
də  qoşulub.

Nəticədə ölkədə hava 
nəqliyyatının hərəkəti 24 
saatlıq dayandırılıb.

Bu qərarın bir sıra şirkətlərə, idarələrə, o cümlədən, 
sadə vətəndaşlara ciddi təsirinin olacağı güman edilir.

Xəbəri BBC verib.

Almaniya

Duzlu su ilə işləyən avtomobil

Almaniyanın 
“Quant” şirkətinin 
istehsal etdiyi “Quant 
e-Sportlimousine” 
markalı avtomobil 
yanacaq əvəzinə duz-
lu sudan istifadə edir. 

Bildirilir ki, av-
tomobil benzin əvəzinə, elektrolit elementlərdən istifadə 
edən sistemlə işləyir və bu sistem “NanoFlowcell” şirkəti 
tərəfindən istehsal olunur. Bu elementlər 920 at gücü hasil 
edir. Nəticədə duzlu su işlədən avtomobil 100 km/saat 
sürəti cəmi 2.8 saniyəyə əldə edir. Avtomobilin maksimal 
sürəti isə 350 km/saatdır. Qeyd edilir ki, bu texnologiya 
həm effektiv, həm də ekoloji cəhətdən daha yaxşı oldu-
ğundan benzinlə çalışan avtomobilləri tarixə göndərə 
bilər.

Xəbəri “Auto.ru” yayıb.

ABŞ

Los-Anceles təbii xəzdən imtina etdi

Los-Anceles şəhərində təbii 
xəzdən bütün növ paltar və ak-
sessuar istehsal etmək və satmaq 
qadağan olunacaq.

Qeyd edilir ki, şəhər şurası 
tərəfindən qəbul edilən qərar 
2021-ci ildən qüvvəyə minəcək. 
Bununla da, Los-Anceles ABŞ-
ın heyvan xəzlərinin moda sənayesində istifadəsindən 
imtina edəcək ən iri şəhəri olacaq.

Xəbəri TASS yayıb.

İspaniya

Yeni transfer

İspaniyanın “Valensiya” 
klubu heyətini yeni futbolçu 
ilə gücləndirib. Bildirilir ki, 
La Liqa təmsilçisi argentinalı 
qolkiper Xoakin Blaske-
si heyətinə qatıb. 18 yaşlı 
qapıçı 1,6 il icarə əsasında 
“Valensiya”da çıxış edəcək.

Qeyd edilir ki, “Valensiya” Argentinanın “Talleres” 
klubundan icarəyə götürdüyü qapıçının müqaviləsinin 
müddəti bitdikdən sonra onun transfer hüquqlarına sahib 
ola bilər.

“Talleres” klubuyla 2022-ci ilə qədər sözləşməsi 
olan Blaskes, Cənubi Amerika futbolunun ən yaxşı gənc 
qolkiperlərindən biri kimi göstərilir.

Xəbəri “Sports.ru yayıb.
Hazırladı: 

Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

 Â Fevralın 14-də
 Â Bakıda və Abşeron yarımadasında 

dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı 
gözlənilir. Günün birinci yarısında çiskinli olacağı 
ehtimalı var. Səhər saatlarında zəif duman 
olacaq. Cənub küləyi əsəcək. Gecə 3-5, gündüz 
7-10, Bakıda gecə 3-5, gündüz 8-10 dərəcə isti 
olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 767 
mm civə sütunu, nisbi rütubət 70-80 faiz olacaq.

 Â Naxçıvan Muxtar Respublikasında əsasən 
yağmursuz keçəcək. Lakin axşam bəzi yerlərdə 
yağıntılı olacağı, qar yağacağı gözlənilir. Şərq 
küləyi əsəcək. Gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 
dərəcəyədək isti, dağlıq ərazilərdə 8-10 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. Lakin 
axşam bəzi yerlərdə yağıntılı olacağı, qar yağa-
cağı gözlənilir. Gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə 
duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 0-5 
dərəcə şaxta, gündüz 3-6 dərəcə isti olacaq. 

 Â Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Ağdam, 
Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında əsasən yağmur-

suz keçəcək. Lakin gecəyə doğru bəzi yerlərdə 
yağıntılı olacağı gözlənilir. Gecə və səhər ayrı-
ayrı yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. 
Gecə 0-4, gündüz 7-11 dərəcə isti olacaq.

 Â Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, 
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, 
Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayon-
larında əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin 
axşam bəzi yerlərdə yağıntılı olacağı gözlənilir. 
Gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. 
Şərq küləyi əsəcək. Gecə 2 dərəcə şaxtadan 
3 dərəcəyədək isti, gündüz 6-10 dərəcə isti , 
dağlarda gecə 5-10 dərəcə şaxta, gündüz 0-3 
dərəcə isti olacaq. 

 Â Mərkəzi Aran: Mingəçevir, Yevlax, Göyçay, 
Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, 
Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Şirvan, Hacı-
qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında əsasən 
yağmursuz keçəcək. Lakin axşam bəzi yerlərdə 
yağış yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər ayrı-
ayrı yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. 
Gecə 1-6, gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq.

 Â Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara 
rayonlarında arabir yağış yağacağı gözlənilir. 
Bəzi yerlərdə intensiv olacağı,dağlıq ərazilərdə 
qar yağacağı ehtimalı var. Dağlarda duman 
olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 3-6, gündüz 
8-11, dağlarda gecə 0-3, gündüz 5-8 dərəcə isti 
olacaq.

14 fevral 2019-cu il, cümə axşamı12

Professor Əvəz Ələkbərov Azərbaycan 
Dövlət İqtisad Universitetinin rektoru, 
professor Ədalət Muradova qardaşı

ZAKİR MURADOVUN 
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin 

hüznlə başsağlığı verir.
                                                                        

Azərbaycan Respublikası Milli Televiziya 
və Radio Şurasının sədri Nuşirəvan 
Məhərrəmov Azərbaycan Dövlət İqtisad 
Universitetinin rektoru, professor Ədalət 
Muradova qardaşı

ZAKİR MURADOVUN
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin 

hüznlə başsağlığı verir.
                                                                        

Odlar Yurdu Universitetinin rektoru 
Əhməd Vəliyev, Samir Vəliyev və universitetin 
kollektivi Azərbaycan Dövlət İqtisad 
Universitetinin rektoru, professor Ədalət 
Muradova qardaşı

ZAKİR MURADOVUN 
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və 

dərin hüznlə başsağlığı verirlər.
                                                                        

Yazıçı-publisist Flora Xəlilzadə və 
Ülviyyə Niftəliyeva Azərbaycan Dövlət İqtisad 
Universitetinin rektoru, professor Ədalət 
Muradova qardaşı 

ZAKİR MURADOVUN 
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və 

dərin hüznlə başsağlığı verirlər.

Suraxanı rayonundan İlqar Abbasov 
“Azərbaycan” nəşriyyatının baş direktoru 
Ağabəy Əsgərova bacısı 

PƏRİXANIM MƏMMƏDOVANIN 
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin 

hüznlə başsağlığı verir.
                                                                        

“Azərsu” ASC-nin rəhbərliyi Azərbaycan 
Dövlət İqtisad Universitetinin rektoru, 
professor Ədalət Muradova qardaşı 

ZAKİR MURADOVUN 
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin 

hüznlə başsağlığı verir.
                                                                        

Masallıdan Rafil Hüseynov Azərbaycan 
Dövlət İqtisad Universitetinin rektoru, 
professor Ədalət Muradova qardaşı 

ZAKİR MURADOVUN 
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin 

hüznlə başsağlığı verir.
                                                                        

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin 
ticarət və gömrük işinin təşkili kafedrasının 
müdiri, professor Arif Şəkərəliyev və 
kafedranın əməkdaşları Azərbaycan Dövlət 
İqtisad Universitetinin rektoru, professor 
Ədalət Muradova qardaşı 

ZAKİR MURADOVUN 
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və 

dərin hüznlə başsağlığı verirlər.

Allah rəhmət eləsinB İ L D İ R İ Ş 
Şəki Suvarma Sistemləri İdarəsi tərəfindən istismar təbdirləri üçün lot – 1 üzrə əsaslı və cari 

təmir işlərində lazım olan mal-materialların, lot- 2 üzrə isə maşın –mexanizmlər üçün ehtiyat 
hissələrinin satınalınması ilə əlaqədar keçirilən açıq tenderdə iştirak etmiş iddiaçıların təklifləri 
qiymətləndirilmişdir. Tenderin nəticələri haqqında tender komissiyasının 4 fevral 2019-cu il tarixli 
yekun protokollarına əsasən Lot – 1 üzrə “Elşən” MMC, lot – 2 üzrə “Dinar” firması qalib elan edil-
miş və həmin təşkilatlarla 2019-cu il fevralın 11-də müvafiq satınalınma müqaviləsi bağlanılmışdır. 

Tender komissiyası

B İ L D İ R İ Ş 
“Xalq qəzeti”nin 12 və 25 dekabr 2018-ci il tarixli nömrələrində 

Biləsuvar Suvarma Sistemləri İdarəsinin 2019-cu ildə istismar tədbirləri 
üçün ehtiyat hissələri, mal və materialların satınalınması ilə əlaqədar 
dərc olunmuş açıq tenderinin dördüncü lotu (əsaslı təmir işləri üçün 
ehtiyat hissələrinin satınalınması) maliyyə çatışmazlığından pul vəsaiti 
açılmadığı üçün ləğv edilir.

Tender komissiyası

 9 2014-cü ildə Səmədov Nəsimi Cavad oğlu ilə Məmmədova 
Qətibə Firdovsi qızı arasında bağlanmış nikah haqqında AZ II 
003337 nömrəli şəhadətnamə itdiyi üçün etibarsız sayılır.

 9 Tağıyev İbrahim Elbrus oğlunun adına verilmiş Bakı şəhəri, 
Binəqədi rayonu, Cəfər Xəndan küçəsi 26 nömrəli binanın 14-cü 
mənzilinin orderi itdiyi üçün etibarsız sayılır.

Dünya bazarında “qara qızıl”ın qiymətinin artması davam 
edir. Londonun “İCE” Birjasının məlumatına görə, “Brent” 
markalı neftin bir bareli 63,34, Nyu-York Əmtəə Birjasının 
məlumatına görə, Texas sortu adlandırılan ABŞ-ın “WTI” markalı 
neftinin bir bareli 53,90, Azərbaycanın “AzeriLight” markalı nefti-
nin bir bareli 64,84 dollar olub.

Ekspertlər bidiriblər ki, ABŞ-la Çin arasında ticarət mübarizəsi, 
Venesuela ətrafındakı gərginlik və OPEC-ə üzv və üzv olmayan 
dövlətlərin hasilatı sutkada 1,2 milyon barel azaltması dünya baza-
rında “qara qızıl”ın qiymətinin artmasına səbəb olub.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

 � Makedoniya Respublikasının Şimali 
Makedoniya Respublikası adlanması barədə 
Prespan sazişi rəsmi olaraq qüvvəyə 
minib. Bu barədə Yunanıstanın xarici işlər 
nazirinin müavini Yorqos Katrunqalos və 
Şimali Makedoniya Respublikasının xarici 
işlər naziri Nikola Dimitrov Twitter sosial 
şəbəkəsində yazıblar.

Konstitusiyaya edilən 
dörd dəyişiklik parlament 
tərəfindən qəbul olunub. 
Bu isə ölkənin adının 
rəsmi olaraq dəyişməsi 
deməkdir.

Nikola Dimitrov qeyd 
edib ki, ölkənin adının 
dəyişməsi bizim dostluq 
münasibətlərimizə xələl 
gətirməməlidir: “Biz keç-
mişimizi dəyişə bilmərik, 

lakin dostluğa, tərəfdaşlığa, 
əməkdaşlığa əsaslanan 
gələcəyimizi qura bilərik və 
quracağıq”. 

Makedoniyanın adı Yu-
nanıstanın şimal əyalətinin 
adı ilə eyni olduğuna görə 
iki ölkə arasında narazılığa 
səbəb olurdu və tərəflər 
keçmiş Yuqoslaviyaya daxil 
olmuş ölkənin yeni adı ilə 
bağlı razılığa gələ bilmirdilər. 

Xatırladaq ki, Yunanıs-
tan və Makedoniya sonun-
cunun adı barədə sazişi 
2018-ci il iyunun 17-də 
Prespa gölü sahilində imza-
layıblar. Saziş faktiki olaraq, 
Makedoniyanın NATO 
və Avropa İttifaqına daxil 
 olmasına imkan verir.

 “Xalq qəzeti”

Onun sözlərinə görə, Yaponiya tərəfi 
ilə aparılan danışıqlarda Rusiya əlavə 
şərtlər irəli sürmür. “Biz Yaponiyanın 
İkinci Dünya müharibəsinin nəticələrini 
tanımasının vacibliyi haqqında danışanda 
onu nəzərdə tuturuq ki, bu müharibənin 
nəticələri beynəlxalq hüquqda, hər şeydən 
əvvəl BMT-nin nizamnaməsində təsbit 
olunub və dəyişdirilə bilməz. Bu, artıq 
müasir beynəlxalq həyatın vacib faktoru, 
beynəlxalq münasibətlərin ayrılmaz tərkib 

hissəsidir. Bu, eyni zamanda, kiməsə, ha-
zırkı halda Yaponiyaya qarşı ultimatum da 
deyil”, – deyə Rusiya diplomatı bildirib. 

Mixail Qaluzin əlavə edib ki, Rusi-
yanın danışıqlarda sərgilədiyi mövqe 
“tamamilə məntiqidir və mövcud reallıq-
ların təbii etirafıdır”. 

Xatırladaq ki, bu il yanvarın 22-də 
Moskvada Rusiya Prezidenti Vladimir 
Putin və Yaponiyanın Baş naziri Sindzo 
Abe danışıq aparıb, iki ölkə arasında 

sülh müqaviləsinin imzalanması ilə bağlı 
məsələlər müzakirə edilib. Danışıqların 
nəticəsi haqqında məlumat verən Rusiya 
Prezidenti bəyan edib ki, Moskva və Tokio 
sülh müqaviləsinin bağlanmasında maraq-
lı olduqlarını təsdiq edib, ancaq təkliflər 
hər iki ölkə ictimaiyyəti tərəfindən qəbul 
olunmalıdır.

Hazırda Yaponiya özünün 1855-ci il 
sərhədlərinə və ticarət haqqında trak-

tata əsaslanaraq,  Cənubi Kurilin dörd 
adasına  – İturup, Kunaşir, Şikotan və 
Xabomai adalarına iddia edir. Moskvanın 
mövqeyi isə belədir ki, Cənubi Kuril SSRİ-
nin tərkibinə İkinci Dünya müharibəsi 
nəticəsində daxil edilib və bu ərazi 
üzərində Rusiyanın suverenliyi mövcud 
beynəlxalq hüquq baxımından mübahisə 
doğurmur. 

Paşa ƏMİRCANOV, “Xalq qəzeti”

 � “İnterfax”ın yaydığı xəbərə görə, Koreya Xalq 
Demokratik Respublikası (KXDR) Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq 
Agentliyin (International Atomic Energy Agency – IAEA) 
müfəttişləri tərəfindən özünün nüvə obyektlərinin yoxlanılmasına 
razılıq verib.

Nəşrin məlumatında bildirilir ki, 
Pxenyanda ABŞ və Şimali Koreya 
nümayəndələrinin bu yaxınlarda keçirilmiş 
danışıqlarının gedişatında Atom Enerjisi 
üzrə Beynəlxalq Agentliyin müfəttişlərinə 
Koreya Xalq Demokratik Respublikasının 
nüvəsizləşdirilməsi prosesinə nəzarət üçün 
bu ölkənin nüvə və raket poliqonlarına girişə 
icazə verilməsi ilə bağlı ilkin razılığa nail 
olunub.

Mənbənin 
sözlərinə görə, yoxla-
maların müddətləri və 
keçirilmə yerləri ABŞ 
və Koreya Xalq De-
mokratik Respublika-
sının işçi səviyyədəki 
danışıqlarında 
müzakirə olunacaq. Rəsmi Pxenyan həmçinin 
müfəttişlərin təhlükəsizliyinə və yoxlamalara 

müdaxilə etməməklə bağlı zəmanət verib.

Rövşən ATAKİŞİYEV, “Xalq qəzeti”

N.Gündəmirin sözlərinə görə, bu, son 
beş ildə Türkiyənin toxuculuq sənayesində 
əldə olunan ən yüksək  göstəricidir. O deyib: 
“Hazırda Türkiyə dünyanın 210 ölkəsinə 
və çox sayda azad iqtisadi zonalara tekstil 
məhsulları ixrac edir. Təqdirəlayiq haldır ki, 
Türkiyə tekstil sahəsində dünyada ən qabaq-
cıl yerlərdən birini tutur. Ölkəmizin ümumi 
ticarət dövriyyəsinin 10 faizindən çoxu məhz 
tekstil mallarının üzərinə düşür”. 

N.Gündəmir “Anadolu” agentliyinin 
müxbirinə açıqlamasında həmçinin qeyd 
edib ki, ötən il Uludağ regionunda da tekstil 
məhsullarının istehsalı və ixracı artıb. Yeri 
gəlmişkən, Uludağ regionu son illər daha çox 
pambıq parçadan hazırlanan keyfiyyətli tekstil 
məhsulları ilə tanınır. 

M.HACIXANLI, 
“Xalq qəzeti” 

Makedoniyanın 
adı dəyişdi 

Uludağ regionu üzrə tekstil ixracı itti-
faqının rəhbəri  Nyuvit Gündəmir bildirib 
ki, Türkiyə 2018-ci ildə xarici ölkələrə 17,6 
milyard dollar həcmində tekstil malları satıb 
ki, bu da 2017-ci ildəki göstəricidən 3,6 faiz 
çoxdur. Xəbəri “Anadolu” agentliyi yayıb.  

Nyuvit Gündəmir: 
Türkiyə dünyanın 210 ölkəsinə 

tekstil məhsulları ixrac edir 

Birjalarda neftin qiyməti 

artmaqda davam edirRusiyanın Kuril 
adalarında suverenliyi 
müzakirə mövzusu deyil

Rusiyanın Kuril adaları üzərində suverenliyi və adaların Yapo-
niyaya verilməsi mövzuları bir-biri ilə sıx bağlıdır və Tokio ilə da-
nışıqlarda müzakirə olunmur. Bu barədə Rusiyanın Yaponiyadakı 
səfiri Mixail Qaluzin “İnterfaks”a müsahibəsində bəyan edib. 

Nüvə obyektlərinin yoxlanılmasına razılıq verilib


