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elan olunması 
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mədəniyyətimizə 
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irəliləyir 

Dünya Bankı 
Azərbaycanda 
bu il 3,6 faiz 
iqtisadi artım 
proqnozlaşdırır

Prezident İlham Əliyev Qaradağ rayonunun Qobustan qəsəbəsində 
yeni inşa olunan xəstəxananın açılışında iştirak edib 

 � Yanvarın 14-də Bakının Qaradağ rayonunun Qobustan 
qəsəbəsində Səhiyyə Nazirliyinin yeni inşa olunan 17 saylı 
birləşmiş şəhər xəstəxanasının açılışı olub.

Azərbaycan Respublikasının 
 Prezidenti İlham Əliyev və birinci 
 xanım Mehriban Əliyeva açılışda 
 iştirak ediblər.

Qaradağ Rayon İcra 
Hakimiyyətinin başçısı Süleyman 
Mikayılov və 17 saylı birləşmiş şəhər 
xəstəxanasının baş həkimi, Əməkdar 
həkim Elmira Rəfailova görülən işlər 
barədə məlumat verdilər. Bildirildi ki, 
60 çarpayılıq dördmərtəbəli birləşmiş 
şəhər xəstəxanasının ərazisində təcili 
yardım stansiyası və digər binalar inşa 
olunub, zəruri infrastruktur yaradılıb. 
Xəstəxananın yerləşdiyi ərazinin ümu-
mi sahəsi 1,4 hektardır, tibb ocağının 
binasının ümumi sahəsi isə 8 min 
kvadratmetrə yaxındır.

Dövlətimizin başçısı xəstəxananın 
rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.

Qeyd edildi ki, Qobustanda 
xəstəxana 1955-ci ildən fəaliyyətə 
başlayıb. Xəstəxana binalarının yarar-
sız vəziyyətdə olması nəzərə alınaraq 
Prezident İlham Əliyevin 2011-ci il 6 
aprel tarixli sərəncamı ilə Qobustan 
qəsəbəsindəki 17 nömrəli birləşmiş 
şəhər xəstəxanasının yenidən qu-
rulması üçün maliyyə vəsaiti ayrılıb. 
Aparılan inşaat işləri zamanı köhnə 
xəstəxananın yerləşdiyi binalar tam 
sökülüb və onların yerində müa-
sir standartlara cavab verən yeni 
xəstəxana binası inşa edilib. 

Xəstəxana binasında ümumi 
qəbul, funksional diaqnostika, pe-

diatriya, mama-ginekologiya, trav-
matologiya, cərrahiyyə və doğum 
şöbələri, rentgen, terapevt, EKQ, 
otorinolarinqoloq, oftalmoloq, stoma-
toloq kabinetləri, əczaxana yaradılıb. 
Tibb müəssisəsində, eyni zamanda, 
ümumi terapiya, reanimasiya şöbələri, 
böyüklər və uşaqlar üçün palatalar, 
laboratoriyalar var. Xəstəxananın 
hemodializ və fizioterapiya şöbələrində 
müasir avadanlıq quraşdırılıb, bütün 
şöbələr və bölmələr arasında birba-
şa əlaqələr mövcuddur. Bu isə həm 
həkimlərin, həm də xəstələrin rahat-
lığını təmin etmək baxımından böyük 
rol oynayır. Xəstəxana binasında 
istirahət və gözləmə guşələri də yara-
dılıb. Tibb müəssisəsinin müşavirə zalı 
və yeməkxanası da var. Xəstəxana 
binası yüksək zövq və keyfiyyətlə inşa 
olunub. Tibbi heyət köhnə xəstəxana 
binasında gün ərzində 80-90 xəstəyə 

xidmət göstərə bilirdisə, yeni binada 
gün ərzində 200-300 xəstəyə tib-
bi xidmət göstərmək mümkündür. 
Yeni xəstəxana binasının istifadəyə 
verilməsindən sonra burada 200-250 
həkim, orta və kiçik tibb heyəti və 
yardımçı işçilərin işlə təmin olunması 
nəzərdə tutulur.

Səhiyyə sisteminin 
təkmilləşdirilməsi, bu sahənin 
müasirləşdirilməsi və inkişafı son 
illərdə ölkəmizdə Prezident İlham 
Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən 
dövlət siyasətində mühüm yerlərdən 
birini tutur. 

Heydər Əliyev Fondu səhiyyə 
sahəsində həyata keçirilən dövlət 
siyasətinə dəyərli töhfələr verir. 
Fəaliyyəti dövründə fondun təşəbbüsü 
ilə müxtəlif səhiyyə müəssisələrinin, 
o cümlədən xəstəxanaların, 
Müalicə-Diaqnostika, Reabilitasiya 

mərkəzlərinin, poliklinikaların inşa-
sı həyata keçirilib, səhiyyə ocaqları 
əsaslı təmir olunub və lazımi avadan-
lıqla təmin edilib. Fondun gələcəyimiz 
olan uşaqların sağlamlığı üçün at-
dığı addımlar görülən işlərin tərkib 
hissəsidir. Diabetli uşaqlara ən yüksək 
qayğı, talassemiyasız həyat naminə 
layihələr və Fond tərəfindən həyata 
keçirilən digər tədbirlər, ilk növbədə, 
vətəndaşlarımızın sağlamlığının qo-
runması, uşaqların sağlam böyüməsi 
kimi mühüm və nəcib məqsədə xidmət 
edir. Bu gün Azərbaycanda səhiyyənin 
inkişafı bir çox sahədə özünü aydın 
büruzə verir. Bu, istər yeni tibb ocaq-
larının inşası, istər mövcud xəstəxana 
və tibb mərkəzlərinin bərpası, istərsə 
də tibb müəssisələrinin ən müa-
sir avadanlıqla təchiz edilməsində 
özünü daha qabarıq göstərir. Bütün 
bunlar sübut edir ki, Azərbaycan 

vətəndaşlarının hərtərəfli tibbi xidmətlə 
təmin edilməsi istiqamətində icra 
olunan layihələri dövlətimizin başçısı 
daim nəzarətdə saxlayır. Bu layihələr, 
eyni zamanda, vətəndaşlarımızın 
məhz ölkəmizdə yüksək səviyyəli tibbi 
xidmətlərdən yararlanması ilə bağlı 
görülən mühüm işlərin davamlı oldu-
ğunu göstərir. 

Sonra dövlətimizin başçısı tibb 
müəssisəsinin kollektivi ilə görüşdü.

Prezident İlham ƏLİYEV dedi:
– Bu gün Qaradağ rayonunun 

Qobustan qəsəbəsində çox gözəl 
hadisə baş verir, çox əlamətdar 
bir gündür. Biz yeni tikilmiş gözəl 
xəstəxananın açılışını birlikdə qeyd 
edirik. Bu münasibətlə sizi ürəkdən 
təbrik edirəm. 

(ardı 2-ci səhifədə)
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(əvvəli 1-ci səhifədə)

Çox gözəl binadır, çox gözəl şərait 
yaradılıb, ən müasir avadanlıq quraşdı-
rılıb. Binanın sahəsi də çox böyükdür və 
əminəm ki, burada xəstələrə ən yüksək 
tibbi xidmət göstəriləcəkdir. Mən buraya 
gələrkən girişdə mənə xəstəxananın 
əvvəlki şəkilləri, görüntüləri göstərildi. 
Siz, burada işləyən həkimlər, tibb işçiləri 
yaxşı bilirsiniz ki, əvvəlki xəstəxananın 
vəziyyəti çox ağır, bərbad idi. Bu, 
təbiidir, çünki xəstəxana 50-ci illərin 
əvvəllərində fəaliyyətə başlamışdı və 
uzun müddət təmirsiz qalmışdı. Mən 
xatırlayıram, bir neçə il bundan əvvəl 
Qobustan qəsəbəsində olarkən mənə 
xəstəxananın baş həkimi müraciət etmiş-
di ki, yeni xəstəxana tikilsə yaxşı olar. 
Mən də dərhal göstəriş verdim, vəsait 
ayırdıq və bu gün bu gözəl xəstəxananın 
açılışında biz birlikdə iştirak edirik. Onu 
da xatırlayıram ki, o səfərdə bir neçə 
xahiş irəli sürülmüşdü. Onların arasında 
Mədəniyyət evinin, məktəbin, poliklinika-
nın və xəstəxananın tikilməsi təklifləri var 
idi və hər biri icra edildi. Yəni, qəsəbənin 
və rayonun sakinlərinin xahişləri ən 
yüksək səviyyədə yerinə yetirildi. Bu gün 
bu gözəl xəstəxana, ilk növbədə, bizim 
siyasətimizi əks etdirir. Onu göstərir ki, 
insan sağlamlığı bizim üçün ən başlıca 
məsələlərdən biridir, digər tərəfdən onu 
göstərir ki, yerlərdən, vətəndaşlardan 
gələn hər bir təklifə baxılır və imkan 
daxilində bu təkliflər təmin edilir, onlar 
yerinə yetirilir. Bu canlı təmas hesab 
edirəm ki, bizim uğurlarımızın təməlində 
dayanan ən vacib amillərdən biridir 
və mənim vətəndaşlarla müntəzəm 
görüşlərim, rayonlara səfərlərim, - təkcə 
keçən il 24 rayona səfər etmişəm, - Bakı 
qəsəbələrinin problemlərinin həlli ilə 
bağlı atılan addımlar və yerlərdən gələn 
təkliflərə müsbət yanaşılması bizim 
uğurlu inkişafımızı təmin edir. Əgər o 
vaxt mənim qarşımda bu məsələ qaldırıl-
masaydı, bəlkə də indi bu xəstəxana da 
tikilməyəcəkdi. Ona görə, mən həmişə 
deyirəm ki, insanları narahat edən, həlli 
vacib olan məsələlər daim məruzə edil-
sin, məlumat verilsin ki, biz bu məsələləri 
həll edək.

Qobustan xəstəxanasının tim-
salında biz inkişafda olan ölkəmizin 
dinamik addımlarını görürük. Bu gün 
Azərbaycan dünya miqyasında seçilən 
ölkələrdəndir ki, burada həm iqtisadi, 

həm sosial və bütün başqa məsələlər 
uğurla öz həllini tapır. Sosial məsələlərin 
arasında, əlbəttə ki, səhiyyə sisteminin 
inkişafı xüsusi yer tutur. Çünki bizim 
siyasətimizin mərkəzində Azərbaycan 
vətəndaşıdır və hər bir insan üçün onun 
sağlamlığı, onun yaxınlarının sağlamlığı 
xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Biz çalışırıq və 
çalışacağıq ki, bu sahədə bütün lazımi 
tədbirləri görək. Onu da bildirməliyəm ki, 
təkcə son 15 il ərzində ölkəmizdə 600-
dən çox xəstəxana, tibb müəssisəsi ya 
yenidən tikilib, ya da əsaslı şəkildə təmir 
edilib. Ölkəmizin hər bir şəhərində və 
ya onların mütləq əksəriyyətində müasir 
xəstəxanalar artıq tikilib və bir neçə 

şəhərdə tikinti işləri davam edir. Yaxın 
gələcəkdə Azərbaycanda elə bir şəhər 
olmayacaq ki, orada ən müasir tibbi 
mərkəz olmasın. 

Siz yaxşı bilirsiniz ki, 5 milyon-
dan çox insan hər il dövlət xətti ilə 
tibbi müayinədən keçir. Bu, bizim 
təşəbbüsümüzdür və dünyanın na-
dir ölkələrində belə təşəbbüs həyata 
keçirilir. Bunun da bir məqsədi var ki, 
vətəndaşlar, əgər onların sağlamlığında 
hər hansı bir problem varsa, onu vax-
tında aşkar etsinlər və yüksək səviyyəli 
müalicə alsınlar. Bu proqram nəticəsində 
minlərlə insan artıq lazımi səviyyədə 
müalicə alır. 

Diaqnostika və müalicə bir-biri ilə 
vəhdət təşkil edir. Bu xəstəxanada həm 
diaqnostika, həm də poliklinika şöbəsi, 
təcili yardım stansiyası və əməliyyat 
aparmaq üçün imkanlar, doğum şöbəsi 
var. Mənə məlumat verildi ki, bu məsələ 
ilə bağlı ciddi problemlər var idi və bu 
bölgədə doğum şöbəsi yox idi. Siz onu 
da yaxşı bilirsiniz ki, bu xəstəxana ətraf 
qəsəbələrə də xidmət göstərəcək, on 
minlərlə insan bu imkanlardan istifadə 
edəcək. Əlbəttə ki, bu xəstəxanada di-
aliz şöbəsinin yaradılması xüsusi məna 
daşıyır. Çünki mənə verilən məlumata 
görə, burada böyrək xəstələri var ki, 
onlar da müntəzəm olaraq Bakıya dializ 

almaq üçün getməli olurdular. Bu da 
həm məsrəfdir, həm də narahatlıqdır, 
əziyyətdir. Ona görə, burada indi dializ 
şöbəsinin yaradılması bu insanlara da 
böyük dəstək olacaq, onlar öz sağlamlı-
ğını burada bərpa edəcəklər.

Biz bütün bunları, bütün bu işləri 
ona görə görürük ki, Azərbaycan 
vətəndaşları daha da yaxşı yaşasınlar 
və onları narahat edən məsələlər öz 
həllini tapsın. Əlbəttə ki, buna nail olmaq 
üçün güclü iqtisadiyyat olmalıdır və 
biz bu iqtisadiyyatı qururuq. Keçən ilin 
nəticələri, - bir neçə gün bundan əvvəl 
bu barədə mən xalqa hesabat verdim, 
- çox müsbətdir. Bu, onu göstərir ki, 
biz düzgün yoldayıq, biz uğurla inkişaf 
edirik və ölkəmiz öz hesabına, öz daxili 
imkanları hesabına bütün lazım olan 
məsələləri həll edir, həm sosial, həm 
iqtisadi, infrastrukturla bağlı və digər 
məsələləri. Əminəm ki, gələcək illərdə, 
o cümlədən əlbəttə ki, 2019-cu ildə biz 
bu müsbət dinamikanı saxlayacağıq, 
ölkəmiz uğurla inkişaf edəcək və bütün 
məsələlər öz həllini tapacaq. 

Mən sizi bir daha bu gözəl hadisə 
münasibətilə təbrik edirəm və həkimlərə 
uğurlar arzulayıram. Həkimlər üçün 
gözəl iş yeri yaradılıbdır ki, siz burada 
xəstələrə yaxşı xidmət göstərəsiniz. Sağ 
olun.

*  *  *
Xəstəxananın baş həkimi, Əməkdar 
həkim Elmira RƏFAİLOVA yaradılan 
şəraitə görə dövlətimizin başçısına 
minnətdarlığını bildirərək dedi:  

– Möhtərəm cənab Prezident, 
hörmətli Mehriban xanım, biz sizi 
bir daha salamlayırıq, rayonumu-
za xoş gəlmisiniz. Bu gün Qobustan 
qəsəbəsi və bütün Qaradağ rayonu 
sevinc içərisindədir. Keçən əsrin 50-
ci illərində tikilmiş 17 saylı birləşmiş 
şəhər xəstəxanası yararsız vəziyyətə 
düşdüyündən Siz dərhal Sərəncam 
verdiniz, xəstəxana söküldü və yerində 
yenisi tikildi. Bu müasir, gözəl tibbi 
cihazlarla təmin olunmuş xəstəxananı bu 
gün bizə hədiyyə edirsiniz. Bu hədiyyəyə 
görə Sizə böyük minnətdarlığımızı 
bildirmək istəyirik. Bu, şəxsən Sizin və 
Mehriban xanımın tibb sahəsinə olan 
qayğınızın nəticəsidir. 

Dörd ildən artıqdır ki, Sizin 
Sərəncamınıza əsasən ildə bir dəfə 

əhalinin dispanserizasiyası keçirilir, bu 
aksiya xəstəliklərin aşkar edilməsinə və 
profilaktikasına böyük kömək edir. Belə 
bir növbəti dispanserizasiya bu gözəl 
binada daha səmərəli və keyfiyyətli 
keçəcək. Xüsusilə vurğulamaq istəyirəm 
ki, bizim xəstəxanada hemodializ və 
travmatologiya şöbələri Qaradağ rayonu 
tarixində ilk dəfə fəaliyyət göstərəcək. 
Nəinki bizim qəsəbəyə, ətrafdakı 
rayonlara, 50-60 min əhaliyə xidmət 
göstərmək imkanımız var. Bütün cihazla-
rımız, hər bir imkanımız var. Biz Sizə söz 
veririk ki, xalqımıza vicdanla, keyfiyyətlə 
xidmət edəcəyik. 

Kollektivimiz adından və Qobus-
tan qəsəbəsi sakinləri adından, bütün 
Qaradağ rayonu adından Sizə bö-
yük minnətdarlıq edirik. Sizə və ailə 
üzvlərinizə cansağlığı, Azərbaycan 
naminə yorulmaz fəaliyyətinizdə yeni-
yeni uğurlar diləyirik. Allah Sizi və Sizin 
ailənizi qorusun. Çox sağ olun.

Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ olun. 
Qobustan qəsəbəsi Ağsaqqallar 

Şurasının sədri Allahverdi MƏMMƏDOV 
dedi: Cənab Prezident, Qobustana ikinci 
dəfədir gəlirsiniz. Sizin gəlişiniz bizim 
üçün bayramdır. Bu bayramı bizə nəsib 
etdiyinizə görə Sizə minnətdarıq.

Qobustan qəsəbəsinin əhalisi adın-
dan, ağsaqqallar, ziyalılar adından Sizə 
“Xoş gəlmisiniz!” deyirik, Sizə uğurlar, 
cansağlığı arzulayırıq. Allah Sizi bizə çox 
görməsin. 

Prezident İlham ƏLİYEV: Çox sağ 
olun, Qobustan qəsəbəsinin, bütün 
Qaradağ rayonunun sakinlərinə salamla-
rımı çatdırın. Bilirsiniz ki, məni Qaradağ 
rayonu ilə uzun tarix birləşdirir. Mən öz 
siyasi fəaliyyətimi buradan başlamışam.

Allahverdi MƏMMƏDOV: Mehriban 
xanım bizim Qobustan qoruğunu 2007-ci 
ildə UNESCO-ya daxil edib. Bizim bu 
Qobustanı dünyaya tanıtdırdığı üçün 
sevimli Mehriban xanıma minnətdarıq.

Mehriban ƏLİYEVA: Çox sağ olun.
Allahverdi MƏMMƏDOV: 

Qəsəbəmizin sakinləri adından Sizə 
də minnətdarlığımızı bildiririk, cənab 
 Prezident, çox sağ olun.

Prezident İlham Əliyev: Çox sağ 
olun. 

*  *  *
Sonda xatirə şəkli çəkdirildi. 

AZƏRTAC

Prezident İlham Əliyev Qaradağ rayonunun Qobustan qəsəbəsində 
yeni inşa olunan xəstəxananın açılışında iştirak edib 

Azərbaycan Respublikasında dövlət idarəçiliyinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikası Konstitusi-
yasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini 
rəhbər tutaraq, Azərbaycan Respub-
likasında dövlət idarəçiliyini daha da 
təkmilləşdirmək, dövlət orqanlarının və 
qurumlarının fəaliyyətini optimallaşdırmaq 
və dövlət büdcəsi vəsaitindən səmərəli 
istifadəni  təmin etmək məqsədi ilə qərara 
alıram: 

1. Azərbaycan Respublikası-
nın Prezidenti yanında Elmin İnkişafı 
Fondunun və Bakı Beynəlxalq Mul-
tikulturalizm Mərkəzinin fəaliyyətləri 
özünümaliyyələşdirmə prinsipi əsasında 
həyata keçirilməklə yenidən təşkil edilsin.

2. Azərbaycan Respublikasının Alter-

nativ və Bərpa Olunan Enerji Mənbələri 
üzrə Dövlət Agentliyi, Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti yanında Bilik 
Fondu və Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar 
Mərkəzi ləğv edilsin, Azərbaycan Respub-
likasının Prezidenti yanında Dövlət Sirrinin 
Mühafizəsi üzrə İdarələrarası Komissiya-
nın Katibliyi, Azərbaycan Respublikasının 
Narkomanlığa və Narkotik Vasitələrin 
Qanunsuz Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə 
üzrə Dövlət Komissiyasının daimi fəaliyyət 
göstərən İşçi Qrupu, Əsir və itkin düşmüş, 
girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar 
Dövlət Komissiyasının İşçi Qrupu, habelə 
Azərbaycan Respublikasının Tarif (qiymət) 

Şurasının Katibliyi ləğv edilsin və on-
ların fəaliyyəti ictimai əsaslarla həyata 
keçirilməklə yenidən təşkil edilsin.

3. Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti:

3.1. Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin aktlarının bu Fərmana uy-
ğunlaşdırılması ilə bağlı təkliflərini üç ay 
müddətində hazırlayıb Azərbaycan Res-
publikasının Prezidentinə təqdim etsin;

3.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin normativ hüquqi aktlarının 
bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını üç ay 
müddətində təmin edib Azərbaycan Res-
publikasının Prezidentinə məlumat versin;

3.3. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları-

nın normativ hüquqi aktlarının bu Fərmana 
uyğunlaşdırılmasını nəzarətdə saxlasın və 
bunun icrası barədə beş ay müddətində 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə 
məlumat versin;

3.4. Azərbaycan Respublikası Əmlak 
Məsələləri Dövlət Komitəsi ilə birlikdə bu 
Fərmanın 2-ci hissəsində nəzərdə tutulan 
dövlət orqanlarının və qurumlarının balans-
larında olan dövlət əmlakına münasibətdə 
“Dövlət əmlakının qorunub saxlanıl-
ması və səmərəli istifadə edilməsinin 
təkmilləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 6 
iyun tarixli 586 nömrəli Fərmanına uyğun 
olaraq tədbirlər görüb üç ay müddətində 

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə 
məlumat versin;

3.5. bu Fərmanın 1-ci hissəsinə uyğun 
olaraq təkliflərini və müvafiq normativ hü-
quqi aktların layihələrini üç ay müddətində 
hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının 
Prezidentinə təqdim etsin;

3.6. bu Fərmandan irəli gələn digər 
məsələləri həll etsin.

4. Bu Fərmanın 2-ci hissəsində 
nəzərdə tutulan komissiyalara və Tarif 
(qiymət) Şurasına tapşırılsın ki, müvafiq 
işçi qrup və katiblikləri həmin komissiya-
ların və Tarif (qiymət) Şurasının üzvlərinin 
təmsil etdikləri dövlət orqanlarının (qurum-
larının) nümayəndələrindən ibarət tərkibdə 

formalaşdırsın, onların əsasnamələrini 
təsdiq etsin və bu barədə bir ay 
müddətində Azərbaycan Respublikasının 
Prezidentinə məlumat versin. 

5. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə 
Nazirliyi mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları-
nın normativ hüquqi aktlarının və normativ 
xarakterli aktların bu Fərmana uyğunlaşdı-
rılmasını təmin edib Azərbaycan Respubli-
kasının Nazirlər Kabinetinə məlumat versin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti

Bakı şəhəri, 14 yanvar 2019-cu il



315 yanvar 2019-cu il, çərşənbə axşamı

Prezident İlham Əliyev Ümumdünya Gömrük 
Təşkilatının baş katibini qəbul edib

 � Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 
yanvarın 14-də Ümumdünya Gömrük Təşkilatının baş katibi Kunio 
Mikuriyanı qəbul edib.

Ümumdünya Gömrük Təşkilatının 
baş katibi Kunio Mikuriya, ilk növbədə, 
dövlətimizin başçısına ötən il prezident 
seçkilərində qələbəsi münasibətilə 
təbriklərini çatdırdı. O, eyni zaman-
da, Ümumdünya Gömrük Təşkilatının 
baş katibi vəzifəsinə seçkilərdə 
Azərbaycanın verdiyi dəstəyə görə 
minnətdarlığını bildirdi. 

 Təbriklərə görə təşəkkür edən 
Prezident İlham Əliyev, öz növbəsində, 
Kunio Mikuriyanı Ümumdünya Göm-
rük Təşkilatının baş katibi vəzifəsinə 
seçilməsi münasibətilə təbrik etdi. 
Dövlətimizin başçısı bunu onun 
səmərəli fəaliyyətinə verilən qiymət 
kimi dəyərləndirərək ölkəmizin Ku-
nio Mikuriyanın rəhbərliyi ilə Ümum-
dünya Gömrük Təşkilatında həyata 
keçirilən işləri yüksək qiymətləndirdiyini 
dedi.  Prezident İlham Əliyev hazırda 
Azərbaycanda bütün istiqamətlərdə, 
o cümlədən gömrük sahəsində geniş-
miqyaslı islahatların həyata keçirildi-

yini və bunun artıq çox yaxşı nəticələr 
verdiyini vurğuladı. Dövlətimizin başçısı 
qeyd etdi ki, o, Azərbaycan gömrük 
sisteminin dünyanın ən şəffaf gömrük 
sistemlərindən biri olmasını istəyir və 
Ümumdünya Gömrük Təşkilatının bu 
məqsədə çatmaq işində bizə kömək 
göstərməyi davam etdirəcəyinə ümidvar 
olduğunu bildirdi. 

Ümumdünya Gömrük Təşkilatının 
baş katibi Kunio Mikuriya Azərbaycan 
gömrük sisteminin nümunəvi bir 
qurum olduğunu və Ümumdünya 
Gömrük Təşkilatının standartları-
na uyğun fəaliyyət göstərməsini 
yüksək qiymətləndirdi. Kunio Mikuriya 
xüsusilə Azərbaycanın korrupsiya ilə 
mübarizənin, beynəlxalq standartlara 
cavab verən texnologiyaların tətbiqinin 
və əlverişli biznes mühitinin yaradılması-
nın gömrük orqanlarının şəffaf fəaliyyəti 
üçün mühüm əhəmiyyət daşıdığını dedi 
və görülən bütün bu işlərin onda böyük 
təəssürat doğurduğunu qeyd etdi. 

Xoş sözlərə görə minnətdarlığını 
bildirən dövlətimizin başçı-
sı Azərbaycanda korrupsiya ilə 
mübarizənin ən prioritet istiqamətlərdən 
biri olduğunu dedi. Prezident İlham 
Əliyev gömrük orqanlarında həyata 
keçirilən ardıcıl tədbirlər nəticəsində 
şəffaflığın əldə edildiyini və gömrükdən 
daxil olan rüsumların planlaşdırıl-
dığından da artıq olduğunu bildirdi. 
Azərbaycanda biznes fəaliyyəti üçün 
əlverişli mühitin daha da yaxşılaşdığını 
qeyd edən dövlətimizin başçısı Dün-
ya Bankı tərəfindən Azərbaycanın 10 
ən çox islahatçı ölkələr sırasına daxil 
edildiyini, Dünya Bankının “Doing Busi-
ness” hesabatında 57-ci yerdən 32 pillə 
irəliləyərək 25-ci yerdə qərarlaşmasını 
önəmli hadisə kimi dəyərləndirdi. 
Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda 
genişmiqyaslı islahatların qarşıdakı 
illərdə də davam etdiriləcəyini vurğula-
yaraq, ölkəmizin Ümumdünya Gömrük 
Təşkilatı ilə bundan sonra da səmərəli 
əməkdaşlıq həyata keçirəcəyinə 
əminliyini ifadə etdi.

AZƏRTAC

“Azərsilah” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 
yaradılması haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
İqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətinin artırılması və struktu-

runun təkmilləşdirilməsi baxımından sənayenin inkişafı ölkədə 
aparılan iqtisadi siyasətin əsas prioritetlərindən biridir.

Son illərdə qlobal iqtisadi çağırışlara uyğun olaraq 
bu sahədə həyata keçirilmiş, konkret hədəflərə yönəlmiş 
məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində ölkədə iqtisadiyyatın digər 
sektorları kimi sənaye infrastrukturu da təkmilləşdirilmiş, 
sənayenin üstün artımı təmin edilmiş, bu sahənin 
modernləşdirilməsi və strukturunun təkmilləşdirilməsi, qeyri-
neft sənayesinin ixrac potensialının artırılması və yüksək 
əlavə dəyər yaradan rəqabətqabiliyyətli sənaye istehsalının 
genişləndirilməsi istiqamətində mühüm tədbirlər görülmüşdür. 

Bununla yanaşı, qeyri-neft sektorunun inkişafı, iqtisadiyya-
tın ixrac qabiliyyətinin, eləcə də rəqabətqabiliyyətli, idxalı əvəz 
edən sənaye məhsullarının istehsalının artırılması, eyni za-
manda, ölkənin müdafiə siyasətinin başlıca istiqamətlərindən 
olan müdafiə sənayesinin müasir tələblərə uyğunlaşdırılması 
və ordunun hərbi-texniki təchizatında kəmiyyət və keyfiyyət 
göstəricilərinin daxili istehsal hesabına yüksəldilməsi bu 
sahədə fəaliyyət göstərən yüksək inkişaf potensialına malik 
müəssisələrin qabaqcıl təcrübə və texnologiyalar əsasında 
modernləşdirilməsinin həyata keçirilməsini, qabaqcıl korpo-
rativ idarəetmə təcrübəsi tətbiq edilməklə, mövcud iqtisadi 
konyunkturada rəqabətədavamlılığının artırılmasını zəruri edir.

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu 
maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, ölkədə dövlət 
idarəetmə strukturunu optimallaşdırmaq, müdafiə sənayesinin 
inkişafının dayanıqlılığını təmin etmək, bu sahədə idarəetmə 
mexanizmlərini daha təkmilləşdirmək, habelə sənayeləşmənin 
yeni mərhələsində mövcud potensialdan səmərəli istifadə 
etməklə Azərbaycanın regionda silah istehsal edən əsas 
sənaye mərkəzlərindən birinə çevrilməsinə nail olmaq 
məqsədi ilə qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Sənayesi Nazirli-
yinin əsasında “Azərsilah” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti (bundan 
sonra – Cəmiyyət) yaradılsın.

2. Cəmiyyətdə ümumi yığıncağının səlahiyyətlərinin 
həyata keçirilməsi aşağıdakılara həvalə edilsin:

2.1. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə:
2.1.1. Cəmiyyətin nizamnaməsinin və strukturunun 

təsdiqi, nizamnamə kapitalının miqdarının müəyyən edilməsi;
2.1.2. Cəmiyyətin İdarə Heyəti sədrinin və sədr 

müavinlərinin vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilməsi, 
habelə onların səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam 
verilməsi;

2.1.3. Cəmiyyətin yenidən təşkili və ləğvi;
2.2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə:
2.2.1. bu Fərmanın 2.1-ci bəndində qeyd edilənlər istis-

na olmaqla, Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi 
ilə ümumi yığıncağın səlahiyyətlərinə aid edilmiş digər 
məsələlərin həlli.

3. Müəyyən edilsin ki:
3.1. Cəmiyyət qabaqcıl texnologiyaları tətbiq etməklə 

Azərbaycan Respublikasında silah istehsalını, ixracını, 
onların ölkə daxilində və xaricdə satışının təşkilini həyata 
keçirən, müasir menecment və korporativ idarəetmə stan-
dartları əsasında tabeliyində olan müəssisələrin fəaliyyətinin 
əlaqələndirilməsini və bu sahənin inkişafı ilə bağlı digər işləri 
yerinə yetirən kommersiya hüquqi şəxsidir;

3.2. Cəmiyyətin fəaliyyətinə ümumi rəhbərliyi və nəzarəti 
üç üzvdən – Azərbaycan Respublikası Prezidentinin vəzifəyə 
təyin və vəzifədən azad etdiyi İdarə Heyətinin sədrindən və 
onun iki müavinindən ibarət İdarə Heyəti həyata keçirir.

4. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti:
4.1. üç ay müddətində:
4.1.1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarının 

bu Fərmana uyğunlaşdırılması ilə bağlı təkliflərini hazırlayıb 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;

4.1.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
normativ hüquqi aktlarının bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını 
təmin edib Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat 
versin;

4.1.3. Cəmiyyətin nizamnaməsinin layihəsini, strukturu, o 
cümlədən nizamnamə kapitalının miqdarı barədə təkliflərini 
hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim 
etsin;

4.1.4. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Sənayesi 
Nazirliyinin tabeliyindəki müəssisələrin Cəmiyyətin tabeliyinə 
verilməsi, habelə beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla, on-
ların fəaliyyətində səmərəliliyinin daha da artırılması ilə bağlı 
təkliflərini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə 
təqdim etsin;

4.1.5. Cəmiyyətin balansına veriləcək aktivləri fəaliyyət 
profilinə uyğun olaraq təsnifləşdirsin, onun fəaliyyət 
istiqamətləri ilə uzlaşmayan və ya problemli aktivləri müəyyən 
etsin və beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla, həmin 
aktivlərin mərhələli şəkildə Cəmiyyətin balansından çıxarılma-
sı ilə bağlı təkliflərini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının 
Prezidentinə təqdim etsin; 

4.1.6. Cəmiyyətin tabeliyinə veriləcək müəssisələrin inf-
rastruktur təminatının yaxşılaşdırılması ilə bağlı tədbirlər gör-
sün və bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə 
məlumat versin;

4.2. bu Fərmanın 5-ci hissəsində nəzərdə tutulmuş 
gündən:

4.2.1. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Sənayesi 
Nazirliyinin normativ hüquqi aktlarına münasibətdə “Normativ 
hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Kons-
titusiya Qanununun 7.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş 
səlahiyyəti Cəmiyyətin təklifləri əsasında həyata keçirsin və 
nəticəsi barədə üç ay müddətində Azərbaycan Respublikası-
nın Prezidentinə məlumat versin;

4.2.2. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Sənayesi Na-
zirliyinin balansında olan dövlət əmlakının Cəmiyyətin balansı-
na verilməsini bir ay müddətində təmin etsin və nəticəsi barədə 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;

4.3. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi 
aktlarının bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını nəzarətdə saxla-
sın və bunun icrası barədə beş ay müddətində Azərbaycan 
Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;

4.4. bu Fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.
5. Cəmiyyət “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət 

reyestri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 
ilə müəyyən edilmiş qaydada dövlət qeydiyyatına alındığı 
günədək Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Sənayesi 
Nazirliyi öz fəaliyyətini davam etdirsin.

6. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi mərkəzi 
icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının və 
normativ xarakterli aktların bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını 
təmin edib Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə 
məlumat versin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 14 yanvar 2019-cu il

Aqrar sahədə idarəetmənin təkmilləşdirilməsi 
ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusi-

yasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini 
rəhbər tutaraq, aqrar sahədə göstərilən 
dövlət xidmətlərinin optimallaşdırılması 
və səmərəliliyinin artırılması, həmin 
dövlət xidmətlərinin daha az həcmdə 
resurs sərf edilməklə həyata keçirilməsi, 
dövlət vəsaitinə qənaət edilməklə 
bu sahədə inzibati idarəetmənin 
təkmilləşdirilməsi, xidmətlərin həyata 
keçirilməsində keyfiyyətə nəzarətin 
təşkili, şəffaflığın artırılması, innova-
tiv həllərin tətbiqi, elektron xidmətlərə 
keçidin sürətləndirilməsi və vətəndaş 
məmnunluğunun artırılması məqsədilə 
qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikasının 
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında olan 
Dövlət Fitosanitar Xidmətinin, Dövlət 
Baytarlıq Xidmətinin, Bitki Sortları-
nın Qeydiyyatı və Toxum Nəzarəti 
üzrə Dövlət Xidmətinin və Baş Dövlət 
Texniki Nəzarət Xidmətinin əsasında 
Azərbaycan Respublikasının Kənd 
Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar 
Xidmətlər Agentliyi (bundan sonra – 
Agentlik) yaradılsın.

2. Müəyyən edilsin ki: 
2.1. Agentlik:
2.1.1. baytarlıq və fitosani-

tar xidmətlərinin təşkilini və idarə 
edilməsini, keyfiyyətinə nəzarəti həyata 
keçirir, bu sahədə dövlət aqrar inkişaf 
mərkəzlərinin (bundan sonra – DAİM) 
fəaliyyətini əlaqələndirir;

2.1.2. kənd təsərrüfatı texnikası-
nın qeydiyyatını, texnikaya nəzarət 
fəaliyyətini və bu sahədə dövlət 
xidmətlərini DAİM vasitəsilə həyata 
keçirir;

2.1.3. aqrokimya, toxum və bioloji 
laboratoriyalar, sort sınaq məntəqələri, 
toxum sertifikatlaşma mərkəzlərində 
xidmətlərin təşkili və göstərilməsinə 
nəzarət edir;

2.1.4. bu Fərmanın 1-ci hissəsində 
nəzərdə tutulan dövlət xidmətlərinin 
digər hüquq və vəzifələrini həyata 
keçirir;

2.2. Agentliyin Aparatının işçilərinin 
say həddi 85 nəfərdir.

3. Azərbaycan Respublikasının 
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Baş 
Dövlət Texniki Nəzarət Xidmətinin regio-
nal bölmələrinin işçilərinin say həddində 
ştat vahidləri DAİM-ə verilsin.

4. Azərbaycan Respublikasının 
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi:

4.1. Agentliyin əsasnaməsinin 
layihəsini iki ay müddətində hazır-
layıb Azərbaycan Respublikasının 
Prezidentinə təqdim etsin;

4.2. regionlarda DAİM vasitəsilə 
göstəriləcək xidmətlərin siyahısını və 
həmin xidmətlərin reqlamentlərini üç ay 
müddətində təsdiq etsin;

4.3. bu Fərmandan irəli gələn digər 
məsələləri həll etsin.

5. Azərbaycan Respublikası-
nın Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və 
Azərbaycan Respublikasının Dövlət 
İmtahan Mərkəzi bu Fərmanın 1-ci 
hissəsində nəzərdə tutulan dövlət 
xidmətlərində işləyən dövlət qulluqçula-
rına münasibətdə Azərbaycan Respubli-
kası Prezidentinin 2011-ci il 1 iyul tarixli 
464 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş 
“Dövlət orqanları ləğv edilərsə və ya 
ştatlar ixtisara düşərsə, vəzifə maaşına 
və ixtisasa uyğun işə düzəlməkdə və 
ya dövlət orqanlarında tutduğu vəzifəyə 
uyğun vəzifə tutmaqda dövlət qulluq-
çusunun “Dövlət qulluğu haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Qanununun 
21.1.6-cı maddəsində nəzərdə tutul-
muş üstünlüyünün həyata keçirilməsi 
Qaydası”na uyğun olaraq tədbirlər 
görsünlər. 

6. Agentliyin əsasnaməsi təsdiq 
edilənədək bu Fərmanın 1-ci hissəsində 

nəzərdə tutulan dövlət xidmətləri öz 
fəaliyyətlərini davam etdirsinlər. 

7. Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti:

7.1. Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin aktlarının bu Fərmana 
uyğunlaşdırılması ilə bağlı təkliflərini üç 
ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan 
Respublikasının Prezidentinə təqdim 
etsin;

7.2. Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin normativ hüquqi 
aktlarının bu Fərmana uyğunlaşdı-
rılmasını üç ay müddətində təmin 
edib Azərbaycan Respublikasının 
Prezidentinə məlumat versin;

7.3. mərkəzi icra hakimiyyəti orqan-
larının normativ hüquqi aktlarının bu 
Fərmana uyğunlaşdırılmasını nəzarətdə 
saxlasın və bunun icrası barədə beş ay 
müddətində Azərbaycan Respublikası-
nın Prezidentinə məlumat versin;

7.4. bu Fərmanın 1-ci hissəsində 
nəzərdə tutulan dövlət xidmətlərinin 
balanslarındakı dövlət əmlakının Agent-
liyin əsasnaməsi təsdiq edildiyi gündən 
bir ay müddətində Agentliyin balansına 
verilməsini təmin etsin;

7.5. bu Fərmandan irəli gələn digər 
məsələləri həll etsin.

8. Azərbaycan Respublikası-
nın Ədliyyə Nazirliyi mərkəzi icra 
hakimiyyəti orqanlarının normativ 
hüquqi aktlarının və normativ xarakterli 
aktların bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını 
təmin edib Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabinetinə məlumat versin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti

Bakı şəhəri, 14 yanvar 2019-cu il

 “Azərbaycan İpoteka Fondu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin yaradılması haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2015-ci il 27 oktyabr tarixli 661 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə

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

1. “Azərbaycan İpote-
ka Fondu” Açıq Səhmdar 
Cəmiyyətinin yaradılması haq-
qında” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2015-ci il 27 oktyabr 

tarixli 661 nömrəli Fərmanının 
(Azərbaycan Respublikasının Qa-
nunvericilik Toplusu, 2015, № 10, 
maddə 1133; 2016, № 6, maddə 
1036; 2017, № 4, maddə 525, 
№ 7, maddə 1339; № 11, maddə 
2029, № 12 (I kitab), maddə 2329) 
3-cü hissəsi və 4.7-ci bəndi ləğv 
edilsin. 

2. Azərbaycan Respublikası-
nın Nazirlər Kabineti:

2.1. Azərbaycan Respubli-
kası Prezidentinin aktlarının bu 
Fərmana uyğunlaşdırılması ilə 
bağlı təkliflərini üç ay müddətində 
hazırlayıb Azərbaycan Respubli-

kasının Prezidentinə təqdim etsin;
2.2. Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin normativ hüqu-
qi aktlarının bu Fərmana uyğunlaş-
dırılmasını üç ay müddətində təmin 
edib Azərbaycan Respublikasının 
Prezidentinə məlumat versin;

2.3. mərkəzi icra hakimiyyəti 
orqanlarının normativ hüquqi aktla-
rının bu Fərmana uyğunlaşdırılma-
sını nəzarətdə saxlasın və bunun 
icrası barədə beş ay müddətində 
Azərbaycan Respublikasının 
Prezidentinə məlumat versin;

2.4. bu Fərmandan irəli gələn 
digər məsələləri həll etsin.

3. Azərbaycan Respublikası-
nın Ədliyyə Nazirliyi mərkəzi icra 
hakimiyyəti orqanlarının normativ 
hüquqi aktlarının və normativ xarak-
terli aktların bu Fərmana uyğunlaş-
dırılmasını təmin edib Azərbaycan 

Respublikasının Nazirlər Kabinetinə 
məlumat versin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti

Bakı şəhəri, 14 yanvar 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il  
22 iyun tarixli 940 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikası İpoteka və Kredit Zəmanət 

Fondunun vəsaiti hesabına ipoteka kreditinin, 
o cümlədən güzəştli ipoteka kreditinin verilməsi 

Qaydası”nda dəyişiklik edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu 

maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 

22 iyun tarixli 940 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Res-
publikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016, № 6, maddə 
1036; 2017, № 4, maddə 526, № 7, maddələr 1340, 1370, 
№ 8, maddə 1521, № 12 (I kitab), maddə 2328; 2018, 
№ 5, maddə 900, № 9, maddə 1825) ilə təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikası İpoteka və Kredit Zəmanət 
Fondunun vəsaiti hesabına ipoteka kreditinin, o cümlədən 
güzəştli ipoteka kreditinin verilməsi Qaydası”nda aşağıdakı 
dəyişikliklər edilsin:

1.1. 3.1.5-ci yarımbənd ləğv edilsin;
1.2. 4.7-ci bəndə “istəyən şəxs,” sözlərindən sonra 

“Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktları ilə ayrı 
müddət nəzərdə tutulmayıbsa” sözləri əlavə edilsin;

1.3. aşağıdakı məzmunda 5.12-ci bənd əlavə edilsin:
“5.12. Müvəkkil bankın lisenziyası ləğv edildikdə və 

bununla əlaqədar ləğvetmə proseduruna məruz qaldıq-
da Fondun İdarə Heyətinin qərarı əsasında ləğvediciyə 
nəzarət edən məhkəmə orqanı Fondun vəsaiti hesabına 
ilkin maliyyələşdirilən kredit portfelini ləğvetməyə məruz 
qalmış bankdan digər müvəkkil banka keçirir. Bu zaman 
həmin kredit portfelinin təminatı kimi müvəkkil bankın 
xeyrinə ipoteka ilə yüklü edilmiş əmlak üzrə hüquqlar yeni 

müvəkkil banka ötürülür.”.
2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti:
2.1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktları-

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

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

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

2.4. bu Fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.
3. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi 

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

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 14 yanvar 2019-cu il



15 yanvar 2019-cu il, çərşənbə axşamı4
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 25 dekabr 
tarixli 1760 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 

Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun 
Nizamnaməsi”ndə dəyişiklik edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu 

maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 25 

dekabr tarixli 1760 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respubli-
kasının Qanunvericilik Toplusu, 2017, № 12 (I kitab), maddə 
2328; 2018, № 5, maddə 897, № 8, maddə 1690) ilə təsdiq 
edilmiş “Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit 
Zəmanət Fondunun Nizamnaməsi”nin 4.4.7-ci yarımbəndi 
ləğv edilsin.

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti:
2.1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktları-

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

2.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
normativ hüquqi aktlarının bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını 

üç ay müddətində təmin edib Azərbaycan Respublikasının 
Prezidentinə məlumat versin;

2.3. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi 
aktlarının bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını nəzarətdə saxla-
sın və bunun icrası barədə beş ay müddətində Azərbaycan 
Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;

2.4. bu Fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.
3. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi mərkəzi 

icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının və 
normativ xarakterli aktların bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını 
təmin edib Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə 
məlumat versin.

İlham ƏLİYEV,  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 14 yanvar 2019-cu il

“Azərbaycan Respublikasının Mənzil İnşaatı Dövlət 
Agentliyinin fəaliyyəti ilə bağlı bəzi məsələlər haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 16 noyabr 
tarixli 1113 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusi-

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

1. “Azərbaycan Respublikasının 
Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin 
fəaliyyəti ilə bağlı bəzi məsələlər 
haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2016-cı il 16 noyabr tarixli 
1113 nömrəli Fərmanında (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2016, № 11, maddə 1820; 2017, № 5, 
maddə 821, № 11, maddə 2006; 2018, 
№ 2, maddə 181, № 6, maddə 1196) 
aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1.1. 4.4-cü bənddən “Cəmiyyət 
tərəfindən” sözləri çıxarılsın;

1.2. 6-cı bənddə “Nəqliyyat, 
Rabitə və Yüksək Texnologiyalar 
Nazirliyi” sözləri “Prezidenti yanında 
Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnova-
siyalar üzrə Dövlət Agentliyi” sözləri ilə 
əvəz edilsin;

1.3. 6.3-cü bənddə “Cəmiyyətə” 
sözü “MİDA” Məhdud Məsuliyyətli 
Cəmiyyətinə” sözləri ilə əvəz edilsin; 

1.4. 8.2-ci bənddə “Cəmiyyətlə” 
sözü “MİDA” Məhdud Məsuliyyətli 
Cəmiyyəti ilə” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.5. aşağıdakı məzmunda 8.3-cü 
bənd əlavə edilsin:

“8.3. Bu Fərmanın 1-ci hissəsi ilə 
təsdiq olunmuş Qaydaya uyğun olaraq 
edilən müraciətlərin cavablandırılma-
sı, o cümlədən yaranan çətinliklərlə 
bağlı müraciətlər və onların aradan 
qaldırılması “ASAN xidmət” mərkəzləri 
vasitəsilə də həyata keçirilir.”;

1.6. 9.3-cü bənd aşağıdakı redaksi-
yada verilsin:

“9.3. Azərbaycan Respublikası 
İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun 
vəsaitinin bu Fərmanın 1-ci hissəsi ilə 
təsdiq edilən Qaydaya uyğun olaraq 
vətəndaşlar tərəfindən mənzillərin əldə 
edilməsinə yönəldilən hissəsini hər 
maliyyə ilinin əvvəlində Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdır-
maqla müəyyən etsin;”.

2. Həmin Fərmanla təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikasının Mənzil İn-
şaatı Dövlət Agentliyinin sərəncamında 
olan mənzilləri vətəndaşların güzəştlə 
əldə etməsi Qaydası”nda aşağıdakı 
dəyişikliklər edilsin:

2.1. 1.1-ci bənddə “Cəmiyyətlə” 
sözü “MİDA” Məhdud Məsuliyyətli 
Cəmiyyəti ilə” sözləri ilə əvəz edilsin və 
həmin bənddən “Fərmanın 1-ci hissəsi 
ilə təsdiq olunmuş” sözləri çıxarılsın;

2.2. 1.2.1-ci yarımbənddə 
“Cəmiyyətinin” sözü “Cəmiyyəti” sözü 
ilə, “Cəmiyyətlə” sözü “MİDA” Məhdud 
Məsuliyyətli Cəmiyyəti ilə” sözləri 
ilə əvəz edilsin və həmin bənddən 
“Fərmanın 1-ci hissəsi ilə təsdiq olun-
muş” sözləri çıxarılsın;

2.3. aşağıdakı məzmunda 1.2.4-1-ci 
və 1.2.9-1-ci yarımbəndlər əlavə edilsin:

“1.2.4-1. elektron kabinet verilmiş 
şəxs – bu Qaydanın 5.5-ci bəndinə 
əsasən “Güzəştli mənzil” sistemində 
qeydiyyata alınaraq elektron kabineti 
yaradılmış Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı;”;

“1.2.9-1. mənzil əldə edənin öz 
vəsaiti (bundan sonra – öz vəsaiti) – 
Fondun vəsaiti hesabına verilən güzəştli 
ipoteka krediti istisna olmaqla digər 
vəsait (kredit hesabına cəlb etdiyi vəsait 
daxil olmaqla).”;

2.4. 1.2.5-ci yarımbənd aşağıdakı 
redaksiyada verilsin:

“1.2.5. ərizəçi – bu Qaydanın 5.7-
ci bəndinə əsasən “Güzəştli mənzil” 
sistemində güzəştli şərtlərlə əldə 
edilməli mənzili seçmiş elektron kabinet 
verilmiş şəxs;”;

2.5. 1.2.10-cu yarımbənd ləğv 
edilsin;

2.6. 3.1-ci bənd aşağıdakı redaksi-
yada verilsin:

“3.1. Bu Qaydaya uyğun olaraq 
mənzil güzəştli qiymətlə, ipoteka kredi-
tinin verilməsi Qaydasına uyğun olaraq 
ilkin razılıq qərarı əsasında ipoteka kre-
diti hesabına və ya ərizəçinin öz vəsaiti, 
yaxud kredit təşkilatından cəlb etdiyi 
kredit hesabına əldə edilir.”;

2.7. 3.2-ci bənddə "Agentlik (onun 
kollegial orqanı) mənzilin orta bazar 
qiymətindən aşağı" sözləri "Agentliyin 
İdarə Heyəti" sözləri ilə əvəz edilsin;

2.8. aşağıdakı məzmunda 3.5-ci 
bənd əlavə edilsin:

“3.5. Mənzillər satışa çıxarılarkən 
onların elektron kabinet verilmiş şəxslər 
tərəfindən ipoteka kreditindən istifadə 
etməklə və öz vəsaiti hesabına, yaxud 
yalnız öz vəsaiti hesabına əldə etməsi 
bu Qaydanın 4-cü hissəsində nəzərdə 
tutulan elanda göstərilməlidir. Satışa 
çıxarılan mənzillərin yalnız öz vəsaiti 
hesabına əldə edilməsini nəzərdə tutan 
elan iki dəfə və daha çox ardıcıl olaraq 
verilə bilməz.”; 

2.9. 4.3.8-ci yarımbənddə “satışı-
nın” sözündən sonra “(“Güzəştli mənzil” 
sistemi vasitəsilə seçilməsinin)” sözləri 
əlavə edilsin;

2.10. 4.3.9-cu yarımbənddə nöqtə 
işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz 

edilsin və aşağıdakı məzmunda 4.3.10-
cu yarımbənd əlavə olunsun:

“4.3.10. satışa çıxarılan mənzillərin 
dəyərinin aşağıdakı ödəniş üsullarından 
biri:

1. ipoteka kreditindən istifadə 
etməklə və öz vəsaiti hesabına və ya; 

2. öz vəsaiti hesabına.”;
2.11. aşağıdakı məzmunda 5.5-

1–5.5-3-cü bəndlər əlavə edilsin:
 “5.5-1. Mənzili ipoteka kreditindən 

istifadə etməklə, yaxud həm ipoteka 
krediti, həm də öz vəsaiti hesabına əldə 
etmək istəyən elektron kabinet verilmiş 
şəxs “Güzəştli mənzil” sistemi vasitəsilə 
“Elektron ipoteka” sisteminə yönəldilir və 
“Elektron ipoteka” sistemində onun qey-
diyyatı yoxdursa, şəxs həmin sistemdə 
avtomatik qeydiyyata alınır. Bu barədə 
“Güzəştli mənzil” sistemi vasitəsilə 
şəxsin elektron kabinetində müvafiq 
bildiriş yerləşdirilir.

5.5-2. Elektron kabinet verilmiş 
şəxs bu Qaydanın 5.5-1-ci bəndində 
nəzərdə tutulan bildiriş onun elektron 
kabinetində yerləşdirildikdən sonra 
ilkin razılıq qərarının alınması üçün 
agent banka müraciət etməli və ipoteka 
kreditinin verilməsi Qaydası ilə müəyyən 
edilmiş sənədləri təqdim etməlidir. Belə 
müraciətə ipoteka kreditinin verilməsi 
Qaydasına uyğun olaraq baxılır. 
Elektron kabinet verilmiş şəxs agent 
bankdan aldığı ilkin razılıq qərarını 
“Güzəştli mənzil” sistemindəki elekt-
ron kabinetində yerləşdirilməsini təmin 
etməlidir.

5.5-3. İlkin razılıq qərarı almış elekt-
ron kabinet verilmiş şəxs həmin qərarın 
verildiyi tarixdən bir il ərzində bu Qayda-
ya uyğun olaraq mənzil əldə etmədikdə, 
lakin mənzili ipoteka kreditindən istifadə 
etməklə, yaxud həm ipoteka krediti, 
həm də öz vəsaiti hesabına əldə etmək 
istəyində olarsa yenidən ilkin razılıq 
barədə qərar almalı və həmin qərarı 
“Güzəştli mənzil” sistemindəki elektron 
kabinetində yerləşdirməlidir.”;

2.12. 5.6-cı bənd aşağıdakı redaksi-
yada verilsin:

 “5.6. Elektron kabinet verilmiş şəxs 
“Güzəştli mənzil” sistemində barəsində 
elan verilmiş mənzili seçə bilər. Belə se-
çim zamanı mənzilin dəyərinin ipoteka 
krediti hesabına ödəniş üsulunu yalnız 
ipoteka kreditinin verilməsi Qaydasına 
uyğun olaraq ilkin razılıq qərarı almış 
şəxs seçə bilər. Bu Qaydanın 5.3.6-cı 
yarımbəndində göstərilmiş otaq sayı 
və 5.3.7-ci yarımbəndində göstərilmiş 
ödəniş üsulu elektron kabinet verilmiş 
şəxs tərəfindən satışa çıxarılan istənilən 
otaq sayı olan mənzilin və bu Qaydada 
nəzərdə tutulan istənilən ödəniş üsulu-
nun seçilməsini məhdudlaşdırmır.”;

2.13. 5.7-ci bənddə “Müraciət edən” 
sözləri “Elektron kabinet verilmiş” sözləri 
ilə əvəz edilsin və həmin bəndə aşağı-
dakı məzmunda üçüncü cümlə əlavə 
edilsin:

“Elektron kabinet verilmiş şəxs 
barəsində elan verilən yalnız bir mənzili 
seçə bilər.”;

2.14. aşağıdakı məzmunda 5.7-1 – 
5.7-3-cü bəndlər əlavə edilsin:

“5.7-1. Bu Qaydanın 5.7-ci 
bəndinə uyğun olaraq seçilməsi imkanı 
məhdudlaşdırılmış mənzil bu Qaydanın 
4.3.8-ci yarımbəndində müəyyən edilmiş 
müddətdə həmin elan çərçivəsində 
mənzil seçməyən elektron kabinet 
verilmiş iki şəxs tərəfindən ardıcıl 
olaraq gözləmə qaydasında seçilə bilər. 
Elektron kabinet verilmiş şəxs bir elan 
çərçivəsində gözləmə qaydasında yal-
nız bir mənzili seçə bilər.

5.7-2. Ərizəçinin etdiyi mənzil 
seçiminin bu Qaydanın 5.9-cu bəndinə 
əsasən ləğv edilməsi barədə onun 
elektron kabinetində müvafiq bildiriş 
yerləşdirildikdə gözləmə qaydasında 
həmin mənzili birinci sırada seçmiş 
elektron kabinet verilmiş şəxs ərizəçi 
statusunu əldə edir və onun həmin 
mənzili almaq hüququ yaranır. Bu 
barədə onun elektron kabinetində 
“Güzəştli mənzil” sistemi vasitəsilə mü-
vafiq bildiriş yerləşdirilir.

5.7-3. Bu Qaydanın 5.7-2-ci bəndinə 
əsasən ərizəçi statusu əldə etmiş şəxsin 
etdiyi mənzil seçiminin bu Qaydanın 
5.9-cu bəndinə əsasən ləğv edilməsi 
barədə onun elektron kabinetində 
müvafiq bildiriş yerləşdirildikdə gözləmə 
qaydasında həmin mənzili ikinci sırada 
seçmiş elektron kabinet verilmiş şəxs 
ərizəçi statusunu əldə edir və onun 
həmin mənzili almaq hüququ yaranır. 
Bu barədə onun elektron kabinetində 
“Güzəştli mənzil” sistemi vasitəsilə mü-
vafiq bildiriş yerləşdirilir.”;

2.15. 5.8-ci bənddə “və ərizəçinin 
seçdiyi mənzili onun əldə etməsinin 
mümkün olub-olmaması məsələsinə 
baxılır” sözləri çıxarılsın;

2.16. 5.9-cu bənd aşağıdakı redak-
siyada verilsin:

“5.9. Ərizə təmin edilmədikdə, 

ərizənin təmin edilməsi barədə 
qərar ləğv edildikdə, müqavilənin 
rəsmiləşdirilməsi üçün bu Qayda-
nın 6.2-ci bəndi ilə müəyyən edilmiş 
müddətdə ərizəçi gəlmədikdə və ya 
ərizəçi mənzil almaqdan imtina etdikdə, 
həmin ərizəçinin etdiyi mənzil seçimi 
ləğv edilir və bu barədə onun elektron 
kabinetində müvafiq bildiriş yerləşdirilir. 
Belə halda bu Qaydanın 5.7-2-ci və 5.7-
3-cü bəndləri nəzərə alınmaqla mənzilin 
üzərinə qoyulmuş bu Qaydanın 5.7-ci 
bəndində qeyd olunan məhdudiyyət gö-
türülür və həmin mənzillər növbəti elanla 
satışa çıxarılır.”;

2.17. 6.3-cü və 6.4-cü bəndlər aşa-
ğıdakı redaksiyada verilsin:

“6.3. Mənzil seçimi zamanı onun 
dəyərinin ipoteka krediti hesabına 
ödəniş üsulunu seçmiş ərizəçinin 
elektron kabinetində mənzil barədə bu 
Qaydanın 6.1-ci bəndinə uyğun olaraq 
bildiriş yerləşdirildikdən sonra ərizəçi 
ipoteka kreditinin verilməsi Qayda-
sına uyğun olaraq seçdiyi mənzilin 
qiymətləndirilməsinin aparılması və 
ipoteka kreditinin verilməsinə razılıq 
barədə qərar alınması üçün on iş günü 
müddətində agent banka müraciət 
etməlidir. Belə müraciətə ipoteka kredi-
tinin verilməsi Qaydasına uyğun olaraq 
baxılır. 

6.4. Mənzilin ipoteka kreditindən 
istifadə etməklə əldə edilməsini seçmiş 
ərizəçinin elektron kabinetində mənzil 
barədə bu Qaydanın 6.1-ci bəndinə uy-
ğun olaraq yerləşdirilən bildirişdə agent 
bankın ipoteka kreditinin verilməsinə 
razılıq barədə qərarı “Elektron ipote-
ka” sistemində yerləşdirildikdən sonra 
ərizəçinin və (və ya) həmin bankın 
tələbinə əsasən alqı-satqı və ipoteka 
müqaviləsinin rəsmiləşdirilməsi üçün no-
tariatda iştirakın təmin edilməsi barədə 
Cəmiyyətin öhdəliyi əks olunmalıdır.”;

2.18. 6.5.3-cü yarımbənd aşağıdakı 
redaksiyada verilsin:

“6.5.3. ərizəçi bu Qaydanın 
6.1-ci bəndinə uyğun olaraq bildiriş 
yerləşdirildikdən sonra bu Qaydanın 6.3-
cü bəndində müəyyən olunan müddətdə 
seçdiyi mənzilin qiymətləndirilməsinin 
aparılması və ipoteka kreditinin 
verilməsinə razılıq barədə qərar alın-
ması üçün agent banka müraciət 
etmədikdə və həmin müddətdə mənzili 
öz vəsaiti hesabına əldə etmək niyyətini 
“Güzəştli mənzil” sistemi vasitəsilə 
bildirmədikdə, ərizəçinin ipoteka 
kreditindən istifadə etməklə mənzil al-
maq üçün ərizəsi agent bank tərəfindən 
ipoteka kreditinin verilməsi Qaydasına 
əsasən təmin edilmədikdə və ərizəçi 
mənzili öz vəsaiti hesabına əldə etmək 
niyyətini ipoteka kreditinin verilməsindən 
imtina edilməsi barədə qərar elektron 
kabinetində yerləşdirildiyi gündən 3 (üç) 
iş günü müddətində “Güzəştli mənzil” 
sistemi vasitəsilə bildirmədikdə.”.

3. Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti:

3.1. Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin aktlarının bu Fərmana 
uyğunlaşdırılmasına dair təkliflərini üç 
ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan 
Respublikasının Prezidentinə təqdim 
etsin;

3.2. Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin normativ hüquqi 
aktlarının bu Fərmana uyğunlaşdı-
rılmasını üç ay müddətində təmin 
edib Azərbaycan Respublikasının 
Prezidentinə məlumat versin;

3.3. mərkəzi icra hakimiyyəti orqan-
larının normativ hüquqi aktlarının bu 
Fərmana uyğunlaşdırılmasını nəzarətdə 
saxlasın və bunun icrası barədə beş ay 
müddətində Azərbaycan Respublikası-
nın Prezidentinə məlumat versin;

3.4. bu Fərmandan irəli gələn digər 
məsələləri həll etsin.

4. Bu Fərmanın 2-ci hissəsi 2019-
cu il mayın 1-dən qüvvəyə minir. 
Bu Fərmanın 2-ci hissəsi qüvvəyə 
minənədək “Azərbaycan Respubli-
kasının Mənzil İnşaatı Dövlət Agent-
liyinin sərəncamında olan mənzilləri 
vətəndaşların güzəştlə əldə etməsi 
Qaydası”nda nəzərdə tutulan mənzilin 
orta bazar qiyməti kimi Azərbaycan 
Respublikası İpoteka və Kredit Zəmanət 
Fondunun Himayəçilik Şurası tərəfindən 
sonuncu təsdiq edilmiş qiymət nəzərdə 
tutulur.

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

İlham ƏLİYEV,  
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti

Bakı şəhəri, 14 yanvar 2019-cu il

 � Ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi kursunu 
uğurla davam etdirən Prezident İlham Əliyev Ermənistan-
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama 
salınmasına xüsusi diqqət yetirərək bu məsələdə yalnız 
respublikamızın milli və dövlətçilik maraqlarını daim 
üstün tutduğunu nümayiş etdirib. Azərbaycan Prezidenti 
xarici səfərlərində, eləcə də Bakıda keçirdiyi görüşlərində 
Ermənistanın təcavüzkar siyasətini daim önə çəkərək 
ərazilərimizin işğalı ilə heç zaman barışmayacağımızı, əgər 
danışıqlar nəticə verməsə, torpaqlarımızı hərbi yolla azad 
edəcəyimizi vurğulayıb. Bununla yanaşı, dövlət başçısı 
münaqişənin dinc vasitələrlə nizama salınmasının tərəfdarı 
olduğunu bildirib, beynəlxalq təşkilatların bu sahədə səylərini 
gücləndirməsinin zəruriliyini bəyan edib.

Bu fikirləri AZƏRTAC-a açıq-
lamasında Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti yanında 
Dövlət İdarəçilik Akademiyasının 
professoru, siyasi elmlər doktoru, 
“Azərbaycan Respublikası Dağlıq 
Qarabağ bölgəsinin Azərbaycanlı 
İcması” İctimai Birliyinin sədr müa-
vini Elçin Əhmədov Prezident İlham 
Əliyevin sədrliyi ilə Nazirlər Kabineti-
nin 2018-ci ilin sosial-iqtisadi inkişa-
fının yekunlarına və qarşıda duran 
vəzifələrə həsr olunan iclasındakı 
nitqini şərh edərkən deyib. 

E.Əhmədov qeyd edib ki, Prezi-
dent İlham Əliyev 2018-ci ilin ölkəmiz 
üçün uğurlu olduğunu, dünyada və 
bölgədə gedən mənfi proseslərə 
baxmayaraq, Azərbaycanın hərtərəfli 
və dinamik inkişaf etdiyini bildirdi. 
Xarici siyasət sahəsində də bir sıra 
uğurların əldə edildiyini, bizimlə 
əməkdaşlıq etmək istəyən ölkələrin 
sayının artdığını bildirən Prezident 
İlham Əliyev Ermənistan istisna 
olmaqla qonşu ölkələrlə əlaqələrin 
yüksək səviyyədə olduğunu vur-
ğuladı. Ermənistan-Azərbaycan, 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli 
barədə ətraflı danışan dövlət başçısı 
bu məsələdə ölkəmizin mövqeyinin 
dəyişməz qaldığını vurğulayaraq dedi 
ki, münaqişə yalnız Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyü çərçivəsində öz həllini tap-
malıdır və BMT Təhlükəsizlik Şurasının 
qətnamələri icra edilməlidir, Ermənistan 
silahlı qüvvələri işğal edilmiş torpaqlar-
dan qeyd-şərtsiz çıxarılmalıdır. 

Prezident İlham Əliyev danışıqla-
rın davam etdirilməsi prosesinin baş-
landığını bildirərək qeyd etdi ki, ilkin 
mərhələdə Ermənistanın yeni rəhbərliyi 
danışıqlardan boyun qaçırmaq istəyirdi 
və hətta belə bir fikirlər səslənirdi ki, 
Azərbaycan qondarma “Dağlıq Qara-
bağ respublikası” ilə danışıqlar apar-
malıdır.  Azərbaycanın dərhal belə 
cəhdləri rədd etdiyini vurğulayan dövlət 
başçısı bildirdi ki, münaqişənin həlli ilə 
məşğul olan vasitəçilər də belə anla-
şılmaz yanaşmanı heç cür dəstəkləyə 
bilməzdilər və onlar öz fikirlərini bildirib, 
nəticə etibarilə danışıqlar prosesi bərpa 
edilib. Prezident İlham Əliyev xarici işlər 
nazirlərinin artıq bir neçə dəfə görüşdü-
yünü bildirərək vurğuladı ki, danışıqlar 
Ermənistan ilə Azərbaycan arasında 
aparılır və danışıqlar prosesi üçün yal-
nız bu format məqbuldur.

2018-ci ildə Ermənistanda böyük 
dəyişikliklərin baş verdiyini, iyirmi il 
hakimiyyəti qanunsuz şəkildə zəbt 
etmiş kriminal xunta rejiminin süqut 
etdiyini bildirən dövlət başçısı bunun 
da təbii olduğunu və eləcə də bunu 
kriminal rejimin məntiqi acı sonu kimi 
qiymətləndirdi. Prezident İlham Əliyev 
bu məsələdə Ermənistanın işğalçılıq 
siyasətinin də mühüm rol oynadığını 

diqqətə çatdıraraq bildirdi ki, məhz bu 
siyasətə görə Ermənistan Azərbaycan 
tərəfindən bütün regional layihələrdən 
təcrid edilib: “Ermənistan çox dərin 
demoqrafik böhran içindədir və depopul-
yasiya, yəni, əhalinin azalması prosesi 
geniş vüsət alıbdır. Azərbaycan dünya-
ya sübut etdi ki, onun apardığı siyasət 
düzgün siyasətdir. Mən bu siyasəti 
heç vaxt gizlətməmişəm və müxtəlif 
kürsülərdən açıq bəyan etmişəm ki, biz 
Ermənistanı təcrid etmək üçün bütün 
vasitələrdən istifadə edirik və edəcəyik. 
O vaxta qədər ki, torpaqlarımız azad 
olunsun. Bu siyasət öz nəticəsini verdi, 
kriminal rejim çökdü və Ermənistanda 
yeni vəziyyət yarandı”.

Ermənistanda iyirmi il ərzində 
kriminal, qaniçən xunta rejiminin hökm 
sürdüyünü, ancaq bəzi beynəlxalq 
təşkilatların buna göz yumduğunu 
bildirən dövlət başçısı son illərdə 
Ermənistanda böyük miqyasda sax-
takarlıqla keçirilmiş prezident və 
parlament seçkilərinə beynəlxalq 
təşkilatlar tərəfindən  müsbət rəy 
verildiyini təəssüflə diqqətə çatdırdı: 
“Axı, son parlament seçkiləri göstərdi 
ki, hakimiyyəti qanunsuz şəkildə zəbt 
etmiş dəstə 5 faiz də səs yığa bilməyib. 
Bunu hər kəs etiraf edir. Ancaq əvvəlki 
illərdə özlərinə 50 faizdən çox səs 
yazdıran kriminal rejimin fəaliyyəti 
niyə qınaq obyektinə çevrilməmişdir?! 
Avropa Şurası, Avropa Parlamenti 
və demokratiyadan, ədalətdən dəm 
vuran digər beynəlxalq təşkilatlar o 
biabırçı mənzərəyə niyə göz yumur-
dular?! Məgər onlar bilmirdilər ki, 
Ermənistanda bütün seçkilər saxta-
laşdırılıb? Bilmirdilər ki, erməni xalqı 
kriminal rejimə nifrət edir? Çox yaxşı 
bilirdilər, amma göz yumurdular. Nəyə 
görə? İkili standartlara görə. Nəyə 
görə? Çox güman ki, burada hansısa 
təmənna ilə bağlı başqa məsələlər 
olub. Heç kimə sirr deyil ki, Ermənistan 
beynəlxalq arenada konyak diplomati-
yasını işə salıb və bir çox siyasətçiləri 
satın alıb. Əvvəlki illərdə Ermənistanın 
xarici siyasətində rüşvət amili birinci 
yerdə idi”.

Bu məsələnin müvafiq beynəlxalq 
orqanlar tərəfindən çox ciddi araş-
dırılmalı olduğunu qeyd edən Prezi-

dent İlham Əliyev bildirdi ki,  kriminal 
rejimə iyirmi il ərzində dəstək verən, 
onun cinayətlərinə göz yuman, onun 
əlindən orden, medal alan dırnaqarası 
siyasətçilər məsuliyyətə cəlb olun-
malıdırlar: “Bizim tələbimiz bundan 
ibarətdir. Əgər bu, olmasa, demək heç 
nə dəyişilmir. Əgər bu, olmasa, onda 
bu gün bəzi beynəlxalq təşkilatlar 
tərəfindən səslənən ədalət, insan 
haqları haqqında cəfəng bəyanatlar elə 
cəfəng bəyanatlar kimi qalacaq. Sarkis-
yan rejiminə, onun əməllərinə dəstək 
verən, göz yuman beynəlxalq təşkilatlar 
əgər öz günahını yumaq istəyirlərsə, 
qoy, etiraf etsinlər ki, onlar iyirmi il 

ərzində cinayətkarlarla əlbir olublar 
və beləliklə, bu cinayətlərdə onların 
da əli, onların da payı var”.

Dövlət başçısı bir daha diqqətə 
çatdırdı ki, müstəqilliyi cəmi 27 
ilə bərabər olan bir ölkəni əgər 
20 il ərzində cinayətkarlar idarə 
ediblərsə, onda bu ölkə haqqında 
təsəvvür yaratmaq o qədər də çətin 
deyil. Ermənistanın bu ağır böh-
ranlı vəziyyətdən çıxarmaq üçün 
bir yolun olduğunu bildirən dövlət 
başçısı bəyan etdi ki, Azərbaycan ilə 

münasibətləri normallaşdırmaq üçün bir 
şərt var - Ermənistan silahlı qüvvələri 
işğal edilmiş torpaqlardan çıxarılmalı-
dır.

Eyni zamanda, Prezident İlham 
Əliyev keçən il hərbi potensialımıza 
böyük diqqət göstərdiyimizi və bu 
sahədə böyük nailiyyətlər əldə etdiyimizi 
bildirərək qeyd etdi ki, bizim ordumuzun 
döyüş qabiliyyəti artıb, uğurlu Naxçıvan 
əməliyyatı bunu əyani şəkildə sübut 
edib və bu əməliyyat nəticəsində 11 
min hektar torpağa ordumuz nəzarət 
edir: “Eyni zamanda, əldə edilmiş 
yüksəkliklər strateji xarakter daşıyır. 
Bu yüksəkliklər Ermənistanı Dağlıq 
Qarabağla birləşdirən yola tam nəzarət 
etmək üçün bizə imkan yaradır. Yəni, bu 
hadisə - Naxçıvan əməliyyatı bir daha 
onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı və 
dövləti heç vaxt işğalla barışmayacaq 
və öz ərazi bütövlüyünü istənilən yolla 
bərpa edəcək. Sadəcə, danışıqlara 
ümid olduğu üçün biz danışıqlar yolunu 
hələ ki, əsas vasitə kimi görürük. Ancaq, 
eyni zamanda, hərbi gücümüzü də artı-
rırıq. Döyüş qabiliyyətimizlə bağlı keçən 
il aparılan işlər əlbəttə ki, çox yüksək 
qiymətə layiqdir”. 

Münaqişənin nizama salınma-
sında Azərbaycanın tutduğu möv-
qe birmənalıdır. Problem yalnız 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və 
ölkəmizin beynəlxalq səviyyədə ta-
nınmış sərhədləri çərçivəsində həllini 
tapmalıdır. Bu mövqe beynəlxalq 
hüquq normaları və prinsipləri, 
BMT Nizamnaməsi, Helsinki Yekun 
Aktı və münaqişənin nizamlanması 
istiqamətində qəbul edilmiş çoxsaylı 
beynəlxalq sənədlərə əsaslanır. Eyni 
zamanda, münaqişənin dinc vasitələrlə 
nizama salınması istiqamətində bütün 
beynəlxalq təşkilatların qəbul etdiyi 
sənədlər Azərbaycanın mövqeyinin 
bir daha gücləndirilməsi və məsələnin 
beynəlxalq hüquq prinsipləri əsasında 
həllinin təsdiqlənməsi deməkdir. Bu 
baxımdan BMT Təhlükəsizlik Şurasının 
qəbul etdiyi 4 qətnamə, ATƏT, Avropa 
Şurası və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının 
qərarları da əhəmiyyətlidir və ölkəmizin 
ədalətli mövqeyinin beynəlxalq 
səviyyədə müdafiəsi üçün hüquqi 
əsasdır. 

Elçin ƏHMƏDOV: Prezident İlham Əliyev 
Ermənistanın cinayətkar rejimini və  

ona dəstək verənləri faktlarla ifşa etdi



Azərbaycan ilə Ümumdünya Gömrük Təşkilatı 
arasında əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub

 � Azərbaycan 
Respublikasının 
Baş naziri Novruz 
Məmmədov yanvarın 
14-də Ümumdünya 
Gömrük Təşkilatının baş 
katibi Kunio Mikuriya ilə 
görüşüb.

AZƏRTAC xəbər verir 
ki, Kunio Mikuriyanı Ümum-
dünya Gömrük Təşkilatının 
baş katibi vəzifəsinə 
seçilməsi münasibətilə 
təbrik edən Baş nazir 
Azərbaycan ilə təşkilat 
arasında uzunmüddətli 
uğurlu əməkdaşlığın oldu-
ğunu vurğulayıb. Bildirib 
ki, gənc ölkə olmasına 
baxmayaraq, Azərbaycan 
Ümumdünya Gömrük 
Təşkilatına uğurla inteq-
rasiya edib. Bu məsələdə  
Kunio Mikuriyanın xüsusi 
rolunu qeyd edən Novruz 
Məmmədov onun ölkəmizə 
səfərinin əlaqələrin daha 
da genişləndirilməsi baxı-
mından önəmli olacağına 
əminliyini bildirib.

Kunio Mikuriya da 

öz növbəsində, Novruz 
Məmmədovu Azərbaycanın 
Baş naziri təyin olunması 
münasibətilə təbrik edib, 
ona fəaliyyətində uğurlar 
arzulayıb. Ümumdün-
ya Gömrük Təşkilatının 
Azərbaycanda dörd 
regional mərkəzinin 
fəaliyyət göstərdiyini qeyd 
edən baş katib deyib ki, 

ölkəmiz təşkilatın ən fəal 
üzvlərindən biridir və qu-
rumun işinə mühüm töhfə 
verir. 

Azərbaycanın Ümum-
dünya Gömrük Təşkilatının 
standartlarını uğurla tətbiq 
etdiyini söyləyən Kunio 
Mikuriya ölkəmizlə səmərəli 
əməkdaşlığın daha da 
genişləndirilməsi üçün 

səylərini əsirgəməyəcəyini 
deyib.

Söhbət zamanı 
Azərbaycan ilə Ümum-
dünya Gömrük Təşkilatı 
arasındakı əməkdaşlığın 
gələcək inkişafına və qar-
şılıqlı maraq doğuran digər 
məsələlərə dair müzakirələr 
aparılıb. 

ÜGT və Azərbaycan Gömrük Xidməti arasında 
səmərəli əlaqələr daha da güclənəcək 

 � Yanvarın 14-də 
Azərbaycan Respublikası 
Dövlət Gömrük Komitəsinin 
sədri, gömrük xidməti general-
leytenantı Səfər Mehdiyev 
Ümumdünya Gömrük Təşkilatının 
baş katibi Kunio Mikuriya ilə 
görüşüb. 

Görüş iştirakçıları öncə Fəxri 
xiyabana gələrək Azərbaycan xalqı-
nın ümummilli lideri Heydər Əliyevin 
məzarı önünə əklil qoyub, görkəmli 
oftalmoloq alim, akademik Zərifə 
xanım Əliyevanın məzarı üzərinə 
tər güllər düzüblər. Sonra Şəhidlər 
xiyabanında Azərbaycanın müstəqilliyi 
və ərazi bütövlüyü uğrunda canların-
dan keçən qəhrəman Vətən övlad-
larının xatirəsini anıb, “Əbədi məşəl” 
abidəsinin önünə əklil qoyublar. 

Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri 
Səfər Mehdiyev qonağı səmimi sa-
lamlayaraq Kunio Mikuriyanın yenidən 
ÜGT-nin baş katibi seçildikdən 
sonra ilk rəsmi səfərini Azərbaycana 
etməsindən məmnun olduğunu 
bildirib. ÜGT ilə Azərbaycan göm-
rüyü arasında hər zaman səmərəli 
əməkdaşlıq əlaqələrinin qurulduğunu 
deyən komitə sədri bu əlaqələrin 
inkişafına,  Azərbaycan gömrüyünə 
göstərilən dəstəyə görə Kunio Mikuri-
yaya təşəkkürünü ifadə edib. 

Vurğulanıb ki, əsası ümummilli 
lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyu-
lan müstəqil Azərbaycan gömrüyü 
bu gün Prezident İlham Əliyevin 
yüksək idarəçilik qabiliyyəti, həyata 
keçirdiyi davamlı inkişaf strategiyası 
nəticəsində dünya gömrük ailəsinin 
etibarlı üzvü kimi formalaşıb. 

Azərbaycan gömrük 
əməkdaşlarının potensialının artırıl-
masına xüsusi önəm verildiyini bildirən 
Səfər Mehdiyev bu istiqamətdə 
azərbaycanlı gömrükçülərin dünya-
nın mötəbər elm ocaqlarında təhsil 
almasına və təcrübə keçməsinə ÜGT 
və Yaponiya Gömrük Əməkdaşlığı 
Fondunun dəstək göstərməsini xüsusi 
vurğulayıb. 

ÜGT-nin Bakı şəhərindəki Poten-
sialın Gücləndirilməsi üzrə Avropa 
Regional Ofisinin Fəaliyyətinə də 
toxunan Səfər Mehdiyev burada 
həm Azərbaycan gömrükçüləri üçün, 
həm də regional seminarların ke-
çirildiyini və bu tədbirlərin gömrük 
işinin təşkilinə mühüm töhfə verdiyini 
diqqətə çatdırıb. 

Komitə sədri Azərbaycan gömrü-

yünün ÜGT-nin müxtəlif komitələrində 
təmsil olunmasını, Dövlət Gömrük 
Komitəsi əməkdaşının təşkilatda 
mühüm vəzifələrdən birinə təyin 
edilməsini iki qurum arasındakı 
səmərəli əlaqələrin nəticəsi kimi 
qiymətləndirib. 

Sonra Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyev tərəfindən reallaşdırılan 
innovativ islahatların gömrük orqan-
larında həyata keçirilməsindən bəhs 
edən Səfər Mehdiyev korrupsiyaya 
qarşı aparılan mübarizə, şəffaflığın 
təmin olunması sahələrində mühüm 
nailiyyətlər əldə olunduğunu diqqətə 
çatdırıb. 

O da qeyd olunub ki, fevralın 
1-dən tam şəkildə tətbiq olunacaq “Ya-
şıl dəhliz” buraxılış sistemi idxal-ixrac 
əməliyyatlarının sürətli və maneəsiz 
şəkildə həyata keçirilməsinə, 
ticarətin asanlaşdırılmasına, ticarət-
təchizat zəncirinin təhlükəsizliyinin 
təmin edilməsinə, vətəndaş-məmur 
təmasının minimuma endirilməsinə və 
könüllü riayət prinsipinin formalaşma-
sına mühüm töhfə verəcək. 

Komitə sədri E-TIR, Yeni 
Kompüterləşdirilmiş Tranzit Sisteminə 
(NCTS) qoşulma istiqamətində atılan 
addımlardan da bəhs edib və bu 
tədbirlərin risklərin analizi, ticarətin 
asanlaşdırılması, tranzitin inkişafına 
mühüm şərait yaradacağını söyləyib. 

Səfər Mehdiyev 2019-cu ildə 
Azərbaycanda narkotiklərlə mübarizə 
və informasiya texnologiyaları 
sahəsində beynəlxalq konfransla-
rın keçiriləcəyini və bu tədbirlərin 
təşkilində göstərilən dəstəyə görə 
təşəkkürünü ifadə edib. 

ÜGT-nin baş katibi Kunio Mikuriya 
səmimi qəbula görə minnətdarlığını 
bildirib, vəzifəsinin icrasına yenidən 
başlarkən Azərbaycana səfər 

etməkdən qürur duyduğunu söyləyib. 
Azərbaycanın ÜGT-nin ən fəal 
üzvlərindən biri olduğunu deyən 
Baş katib təmsil etdiyi qurumun 
bir neçə orqanının Azərbaycanda 
yerləşməsini qarşılıqlı səmərəli 
əlaqələrin, Azərbaycan gömrüyünün 
beynəlxalq səviyyədə gömrük işinə 
verdiyi töhfələrin nəticəsi kimi yüksək 
qiymətləndirib. 

27 il əvvəl yaranmasına bax-
mayaraq, Azərbaycan gömrüyünün 
mühüm nailiyyətlər əldə etdiyini 
vurğulayan Baş katib, informasiya 
texnologiyalarının tətbiqi, korrupsiya 
ilə mübarizə, potensialın və gömrük-
biznes əməkdaşlığının gücləndirilməsi 
sahəsində əldə edilən uğurları diqqətə 
çatdırıb və Azərbaycan gömrüyünün 
şəffaflığın təmin olunması sahəsindəki 
təcrübəsini ÜGT-nin müvafiq 
komitələrində bölüşməyə çağırıb. 
ÜGT rəhbəri ticarətin asanlaşdırılma-
sı, gömrük nəzarətinin gücləndirilməsi 
tədbirlərinə paralel olaraq biznes 
nümayəndələri ilə səmərəli əlaqələrin 
qurulmasının da təqdirəlayiq olduğunu 
bildirib. 

ÜGT rəhbəri gömrük sahəsində 
islahatların davam etdiriləcəyinə 
və təmsil etdiyi qurumla səmərəli 
əlaqələrin bundan sonra daha da 
güclənəcəyinə əminliyini ifadə edib. 

Daha sonra Dövlət Gömrük 
Komitəsinin Texnoloji İnnovasiyalar və 
Statistika Baş İdarəsi rəisinin birinci 
müavini Anar Süleymanov gömrük 
sistemində aparılan islahatlar, onların 
əhəmiyyəti və gömrük orqanlarının 
gələcək hədəflərindən bəhs edən 
təqdimatla çıxış edib. 

“Xalq qəzeti”

Paytaxtda abadlaşdırılan növbəti həyət

 � Heydər Əliyev Fondunun vitse-
prezidenti, IDEA İctimai Birliyinin təsisçisi və 
rəhbəri Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata 
keçirilən, təmirsiz həyətlərin abadlaşdırılmasına 
yönəlmiş "Bizim həyət" layihəsi uğurla davam 
edir. 

AZƏRTAC xəbər verir 
ki, yanvarın 14-də “Bizim 
həyət” layihəsi çərçivəsində 
abadlaşdırılan növbəti 
həyət sakinlərin istifadəsinə 
verilib. Yenilənmiş həyət 
Binəqədi rayonu, Fərman 
Məlikov küçəsi 1B, 1Q, 1A,  
2A və 2B ünvanında 2400 
nəfərə yaxın sakinin yaşadı-
ğı binaları əhatə edir.

“Bizim həyət” 
layihəsinin əsas məqsədi 
ekoloji cəhətdən təmiz 
və abad həyətlərin 
modelləşdirilməsi, yaşıllıq-
ların bərpası, sağlam həyat 
tərzinin formalaşdırılması, 
sakinlər üçün təhlükəsiz 
və rahat yaşam şəraitinin 
yaradılmasıdır.

"Bizim həyət" layihəsi 
çərçivəsində abadlaşdırı-
lan və 10 000 kvadratmetr 
sahəsi olan həyətdə əlil 
və sağlamlıq imkanları 

məhdud insanların rahat 
hərəkəti nəzərə alınıb və 
bütün yaş qrupları üzrə 
uşaqların inkişafı üçün 
əlverişli şəraitin yaradıl-
ması məqsədilə ərazidə 
uşaq oyun elementləri, 
müxtəlif idman qurğula-
rı, mini futbol və şahmat 

meydançaları salınıb, 
uşaqlar üçün  xüsusi örtük-
lü əyləncə mərkəzi quraş-
dırılıb, 8 ədəd söhbətgah 
və oturacaqlar qoyulub, 
binaların həyətində müa-
sir işıqlandırma dirəkləri 
quraşdırılıb. Bu cür mey-
dançaların salınmasında 
əsas məqsəd gənclərin 
sağlam həyat tərzi 
sürmələrinə, sağlamlıqları-
nı möhkəmləndirmələrinə, 
asudə vaxtlarını səmərəli 
keçirmələrinə, o cümlədən 
onlarda sistematik idmanla 

məşğulolma refleksinin ya-
radılmasına nail olmaqdır.

Sakinlərin istək və 
maraqları nəzərə alınaraq, 
binaların fasadları və giriş 
hissələri də tam təmir olu-
naraq onların istifadəsinə 
verilib. Həyətin ərazisindəki 
mövcud yaşıllıqların 
bərpası ilə yanaşı, əlavə 
olaraq 100 ədəd ağac və 
kol əkilib və 4 000 kvad-
ratmetr ərazidə yaşıllıq 
zolağı salınıb. Həmçinin 
sakinlərin təhlükəsizliyinin 
təmin edilməsi məqsədilə 
müşahidə kameraları quraş-
dırılıb. 

Binəqədi rayonunda 
sakinlərin istifadəsinə 
verilmiş həyət layihə 
çərçivəsində abadlaşdırılan 
on dördüncü həyətdir.

Sözügedən layihənin 
Bakının bütün rayonlarında 
həyata keçirilməsi nəzərdə 
tutulur. Bununla əlaqədar, 
paytaxtımızın abadlaşdırıl-
maya ehtiyacı olan həyətləri 
haqqında məlumat və 
tövsiyələrin IDEA İctimai 
Birliyinə təqdim edilməsi 
xahiş olunur.

Tariximizin şərəf və qəhrəmanlıq salnaməsi
Rüstəm Əliyev adına 3 nömrəli tam orta məktəbdə  

20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsi anılıb

 � Vətənpərvərliyin ən ali məqamı  
şəhidlikdir. Bu ucalığa yüksələnlərin ömür yolu 
şərəfli və örnək sayılır. Müxtəlif məqamlarda bizi 
düşündürən, narahat edən, ağladan, sevindirən, 
mənəviyyatımıza yeni çalarlar qatan, bəzən 
də bizi sərtləşdirən hadisələrlə rastlaşırıq. 
Bu, bizim həyat yolumuzun, ömrümüzün 
mənasını, mahiyyətini təşkil edir. Sözsüz ki, bu 
hadisələr içərisində bizi daha çox düşündürən, 
mübariz edən dərdlərimiz, acı kədərimiz, bir də 
qəhrəmanlıqlarımızdır.

AZƏRTAC xəbər verir 
ki, bu fikirlər yanvarın 14-də 
Binəqədi rayonu Rüstəm 
Əliyev adına 3 nömrəli tam 
orta məktəbdə 20 Yanvar 
faciəsinin 29-cu ildönümünə 
həsr olunan tədbirdə 
səsləndirilib.

Əvvəlcə torpaqlarımı-
zın azadlığı uğrunda şəhid 
olmuş qəhrəman övladları-
mızın xatirəsi bir dəqiqəlik 
sükutla yad olunub. 
Məktəblilər faciə ilə bağlı 
ədəbi-bədii kompozisiya 
təqdim ediblər.

  Tədbirdə məktəbin 
direktoru, riyaziyyat üzrə 
fəlsəfə doktoru Natəvan 
Əsədova çıxış edərək bildi-
rib ki, sovet imperiyasının 
1990-cı ilin yanvarın 19-dan 
20-nə keçən gecə Bakıda 
törətdiyi vəhşiliklər və qətllər 
insanlığa qarşı yönəlmiş 
ən ağır cinayətlərdən biri 
kimi bəşər tarixində qara 

səhifə olaraq qalacaq. O 
gecə Azərbaycan xalqına 
qarşı törədilən cinayət, 
tökülən qanlar xalqımı-
zın müstəqillik uğrunda 
mübarizə əzmini qıra 
bilmədi, insanları daha 
sıx birləşdirdi. Məhz bu 
əzmin, iradənin sayəsində 
xalqımız öz müqəddəs 
arzusuna – milli azadlığına 
qovuşa bildi, Azərbaycan 
müstəqil dövlət kimi dünya 
birliyinə daxil oldu. “Torpaq-
larımızın azadlığı uğrunda 
qəhrəmancasına şəhid 
olanlar arasında bizim 
məktəbin məzunları da var. 
Məktəbimizin adını daşıyan 
Rüstəm Əliyevin, ömrünün 
20-ci baharında Murov-
dağın zirvəsində şəhidlik 
məqamına yüksələn Elgün 
İsmayılovun və başqalarının 
adını çəkə bilərəm. Onla-
rın keçdiyi şərəfli yol hər 
birimiz üçün örnəkdir. Hər 

bir Azərbaycan vətəndaşı 
öz qəhrəmanlarını tanı-
malı, onların keçdiyi həyat 
yolundan çox şeyləri 
öyrənməlidir. Torpaqlarımı-
zın qorunması, Vətənimizin 
müdafiəsi uğrunda canın-
dan, qanından keçərək 
şəhidlik zirvəsinə ucalmaq 
ən böyük şərəf və qürur-
dur”, - deyə məktəbin direk-

toru bildirib.
Tədbirdə 20 Yanvar İc-

timai Birliyinin sədr müavini 
Mustafa Qaramanlı, “Qara-
bağ Müharibəsi Əlilləri, Ve-
teranları və Şəhid Ailələri” 
İctimai Birliyinin sədri 
İlham Qayıbzadə, Binəqədi 
Rayon İcra Hakimiyyətinin 
nümayəndəsi Şəmsi Gül-
verdiyev və başqaları çıxış 
edərək ölkəmizdə Qarabağ 
müharibəsi veteranlarının, 
əlillərin və şəhid ailələrinin 
sosial müdafiəsinin 
gücləndirilməsi, onların 
mənzil-məişət şəraitinin 
yaxşılaşdırılması 
sahəsində həyata keçirilən 
tədbirlərdən danışıblar. Bil-
dirilib ki, ulu öndər Heydər 
Əliyev Qarabağ müharibəsi 
veteranlarına, əlillərə və 
şəhid ailələrinə həmişə 
diqqət və qayğı ilə yana-
şıb, onların problemlərinin 
həllinə çalışıb. Ümummilli 

liderin bu siyasəti hazırda 
Prezident İlham Əliyev 
tərəfindən uğurla davam 
etdirilir. Bu qəbildən olan 
insanların həyat şəraitinin, 
güzəranının yaxşılaşdırıl-
ması üçün konkret tədbirlər 
görülür.

Şəhid Elgün İsmayılovun 
atası, Əməkdar jurnalist 
Dağbəyi İsmayılov Vətən 
uğrunda şəhid olanların 
xatirəsinə həsr olunmuş 
tədbirin təşkilatçılarına 
təşəkkürünü bildirib. “Öv-
ladım Elgün İsmayılovun 
bu məktəbdə, sinif otaq-
larında, tədbirlərdə işti-
rakını xatırlamaq mənim 
üçün qürurvericidir. Övlad, 
oğul Vətən üçün böyüyür. 
Bir ailədə dünyaya gəlir, 
ancaq Vətənin tərəqqisi, 
müstəqilliyi üçün çalışır. Mən 
də başımı dik, uca tutaraq 
oğlumun Vətən yolunda, 
düşmənlə mübarizədə 
şəhid olmasından qürur 
duyuram. Bu gün gözəl bir 

kompozisiya təşkil etmisiniz. 
Kompozisiyada Azərbaycan 
xalqının keçdiyi qəhrəmanlıq 
yolunda 20 Yanvar faciəsinin 
fəlsəfəsi, mahiyyəti açılır. 
Bu kompozisiyanın sonunda 
mən gələcək əsgərlərimizi 
- Rüstəmləri, Elgünləri, 
Milli qəhrəmanlarımızı 
gördüm. Ölkəmizin bü-
tün məktəblərində bu 
cür qəhrəmanlar yetişir. 
Gənclərimizə, balalarımı-
za Vətən təəssübkeşliyi, 
Vətənin bilikli, savadlı övlad-
ları olmağı arzulayıram”, - 
deyə şəhid atası qeyd edib.    

Məktəbdə silsilə tədbirlər 
çərçivəsində Qara Yan-
var şəhidlərinin xatirəsinə 
həsr olunan “20 Yanvar 
faciəsi tariximizin şərəf və 
qəhrəmanlıq salnaməsidir” 
adlı guşə yaradılıb, 
şagirdlərin rəsm əsərlərindən 
ibarət sərgi açılıb. 
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 � Azərbaycan bu gün beynəlxalq aləmdə  öz mövqeyini  

getdikcə gücləndirən, çox böyük nüfuza malik olan  ölkələr 
sırasındadır. Nüfuzlu qurumlarla fəal əməkdaşlıq, bəzi beynəlxalq  
təşkilatlara sədrlik etmək, Avropada enerji təhlükəsizliyinin  
təminatında  əhəmiyyətli  ölkəyə çevrilmək, bölgədə sülhün və əmin 
–amanlığın təmin olunmasında mühüm rol oynamaq dövlətimizin 
dünya birliyindəki reytinqini daha da yüksəldib. Bütün bunlar 
respublikamızla əməkdaşlıq etmək istəyən  ölkələrin sayını getdikcə 
artırır.  Qısa müstəqillik tarixində  dünyanın ən mötəbər qurumu olan 
BMT Təhlükəsizlik Şurasına iki dəfə, həmçinin BMT-dən sonra ikinci 
böyük təşkilata – Qoşulmama Hərəkatına sədrlik etmək postsovet 
ölkələrindən heç birinə nəsib olmayıb. Bu nailiyyətlər dövlət 
başçısının düzgün müəyyənləşdirdiyi strategiyanın qürurverici 
nəticəsidir.

Ölkəmizin digər aparıcı beynəlxalq 
təşkilatlarla sıx əməkdaşlığı,  iri inf-
rastruktur layihələrinin reallaşdırıl-
masında təcrübə qazanması  dünya 
birliyi tərəfindən  də  böyük hörmət və  
rəğbətlə  qarşılanır. Bu uğurlar ölkəmizin  
dünyanın siyasi xəritəsində yerini daha 
da möhkəmləndirir.

Əvvəlki illərdə başlanmış 
münaqişələrin, qanlı toqquşmaların 
davam etməsi, dünyanın müxtəlif 
ölkələrində  geniş vüsət almış  kütləvi 
etiraz aksiyaları, qarşıdurmalar və iqti-
sadi böhran Azərbaycana da  öz  təsirini 
göstərib.  Bütün bunlara baxmayaraq, 
ölkəmiz öz müstəqil yolu ilə uğurla  
getmiş və bu gün də getməkdə davam 
edir. Yanvarın 11-də Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti İlham Əliyevin 
sədrliyi ilə Nazirlər Kabinetinin 2018-ci 
ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına 
və qarşıda duran vəzifələrə həsr olun-
muş iclasında  bu barədə ətraflı məlumat 
verilmişdir. Xarici siyasət sahəsində 
əldə olunan uğurlardan danışan ölkə 
rəhbəri  ötən il xarici ölkələrə səfərləri, 
həmçinin dövlət və hökumət başçılarının 
Azərbaycana səfərləri barədə məlumat 
verdi. Ötən il xarici siyasətdə qazanılan 
uğurları diqqətə çatdıran Prezident İlham 
Əliyev dedi ki, keçən il xarici ölkələrə 16 
səfər etmiş və Azərbaycana 16 dövlət və 
hökumət başçısı səfər edib. Bu, bir daha 
onu göstərir ki,  həyata keçirilən  xarici 
siyasət çoxşaxəli olub. Bu da respub-
likamızla əməkdaşlıq etmək istəyən 
ölkələrin sayının  gündən-günə artma-
sına öz təsirini göstərib. Dövlət başçısı  
qonşu dövlətlərlə də  əlaqələrimizin 
yüksək səviyyədə olduğunu diqqətə 
çatdırdı.

Göründüyü kimi, Azərbaycanın xarici 
siyasətdə qazandığı uğurlar özünü daha 
qabarıq şəkildə büruzə verir.  Faktlar da 
təsdiqləyir ki, ölkəmiz inkişaf, tərəqqi, 
sabitlik məkanıdır. Dünyada və bölgədə 
gedən proseslərdən asılı olmaya-
raq, respublikamız  öz yolu ilə inamla 
irəliləyir. 

Dövlət başçısı  nitqində  ötən il 
qonşu ölkələrin dövlət və hökumət 
başçıları ilə çoxsaylı görüşləri  olduğunu 
diqqətə çatdırdı. Dedi ki,  bu görüşlərdə 
praktiki məsələlər həll edilib. Hər bir 
ölkə üçün onun qonşuları ilə yaxşı 
münasibətlərin qurulması çox vacib 
amildir:  “Azərbaycan o ölkələrdəndir ki, 
Ermənistandan başqa, bütün qonşuları-
mızla çox düşünülmüş siyasət apararaq, 
gözəl münasibətləri qura bilib və ölkəmiz 
bu münasibətlərdən faydalanır. Həm 

regional təhlükəsizliyin inkişafı, eyni 
zamanda, nəqliyyat, energetika, ticarət 
məsələlərinin uğurla həlli, o cümlədən 
qonşularımızla münasibətlərdən asılıdır. 
Bir sözlə, qonşu ölkələrlə əlaqələrimiz 
çox müsbətdir və əminəm ki, bu il də 
bu istiqamətdə yeni müsbət addımlar 
atılacaqdır”.

Ölkə başçısı Azərbaycanın 
müsəlman aləmində reytinqinin getdikcə 
artdığını da diqqətə çatdırdı.  Vurğuladı 
ki, respublikamız müsəlman  aləmində  
çox böyük hörmət, nüfuz qazanıb.  İslam 
həmrəyliyi ilə bağlı atdığımız addım-
lar İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, eyni 
zamanda, bir çox müsəlman ölkələri 
tərəfindən çox yüksək qiymətləndirilir. 
Bu,  dövlət başçısının rəhbərliyi ilə 
həm ölkə daxilində, həm də xaricdə 
həyata keçirilən  siyasi kursun  uğurlu 
nəticəsidir. Bu strategiya İslam aləmində 
həmrəyliyi, əməkdaşlığı getdikcə  daha 
da möhkəmləndirir. Bu əməkdaşlığı 
yüksək qiymətləndirən respublikamızın 
başçısı  keçən il Naxçıvan şəhərinin İs-
lam Mədəniyyətinin paytaxtı seçilməsinin 
təsadüfi olmadığını və  Naxçıvan 
şəhərinin  bu şərəfli adı çox böyük uğur-
la daşıdığını  bildirdi.  Müsəlman ölkələri 
ilə əlaqələrimizin müxtəlif istiqamətlərdə 

inkişaf etdiriləcəyinə əminliyini ifadə 
edən dövlət başçısı  bundan sonra da  
müsəlman aləmində  nüfuzumuzun, 
çəkimizin, rolumuzun  daha da artacağı-
nı vurğuladı.

Bildirildi ki, ötən il Azərbaycanın  
Avropa İttifaqı ilə  əməkdaşlığı dövlət 
siyasətinin prioritetini təşkil edib. Belə ki, 
bu istiqamətdə aparılan siyasət həmin 
qurumla yaranmış soyuq münasibətlərə 
son qoydu. Təsadüfi deyildir ki, ötən il 
Avropa Parlamenti Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyünün tanınması istiqamətində 
bir neçə mühüm, əhəmiyyətli qərar qəbul 
etdi. Bu qərarlar bir daha təsdiqlədi ki, 
Avropa İttifaqı Azərbaycanla əməkdaşlığı 
daha yüksək səviyyədə davam etdirmək  

niyyətindədir. Möhtərəm Prezidentimiz 
də öz nitqində bu sənədlər barəsində 
məlumat verərək dedi ki, Avropa İttifaqı 
ilə Azərbaycan arasında tərəfdaşlığın 
prioritetləri adlı mühüm sənəd imzalan-
mışdır. Bu sənəddə bir çox məsələlər 
öz əksini tapır: “Xüsusilə onu vurğula-
malıyam ki, Ermənistan – Azərbaycan, 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı 
olan məsələlər çox müsbət xarak-
ter alır. Bu sənəddə Azərbaycanın 
ərazi bütövlüyünə, suverenliyinə, 
sərhədlərimizin toxunulmazlığına dəstək 
və hörmət ifadə olunur. Hesab edirəm 
ki, son illər ərzində bu istiqamətdə 
aparılan işlər arasında bu sənədin 
xüsusi yeri vardır. Beləliklə, Avropa 
İttifaqı Ermənistan – Azərbaycan, Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinin həlli yolları ilə 
bağlı öz fikrini birmənalı şəkildə ortaya 
qoyur. Eyni zamanda, keçən il NATO-
nun Zirvə görüşündə də qəbul edilmiş 
yekun bəyannamədə Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyünə dəstək və hörmət əksini 
tapmışdır”.

Yeri gəlmişkən, qeyd edək ki, 
Ermənistan – Azərbaycan, Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinin həlli hər za-
man dövlətimizin diqqət mərkəzində 
olub və bu gün də xarici siyasətimizin 

prioritetini təşkil edir. Dövlətimizin 
başçısı öz nitqində bir daha bildirdi ki, 
münaqişənin nizamlanmasında  mövqe-
yimiz dəyişməz qalır. Bu məsələ yalnız 
ölkəmizin ərazi bütövlüyü çərçivəsində 
öz həllini tapmalı, BMT Təhlükəsizlik 
Şurasının qətnamələri icra edilməli, 
Ermənistan silahlı qüvvələri işğal edilmiş 
torpaqlardan qeyd-şərtsiz çıxarılmalı-
dır. Qeyd olundu ki,  BMT Təhlükəsizlik 
Şurasının qətnamələrində  də məhz bu 
ifadələr öz əksini tapıb. 

Prezident danışıqların davam 
etdirilməsi prosesinin başlandığı barədə 
də məlumat verdi:  “Baxmayaraq ki, 
ilkin mərhələdə Ermənistanın yeni 
rəhbərliyi danışıqlardan boyun qaçırmaq 

istəyirdi. Hətta belə bir  cəfəng fikirlər də 
səslənirdi ki, guya, Azərbaycan qon-
darma “Dağlıq Qarabağ Respublikası” 
ilə danışıqlar aparmalıdır. Münaqişənin 
həllinə zidd olan belə bir  cəhd dərhal  
tərəfimizdən  rədd edildi.  Təbii ki,  
münaqişənin həlli ilə məşğul olan 
vasitəçilər də belə anlaşılmaz yanaş-
manı heç cür  qəbul edə və dəstəkləyə 
bilməzdilər.  Vasitəçilərin mövqeyi 
Azərbaycanın mövqeyi ilə üst-üstə düş-
dü.  Bundan sonra  danışıqlar prosesi 
bərpa edildi. Danışıqlar  Azərbaycan 
dövlətinin istədiyi kimi–Ermənistan ilə 
Azərbaycan arasında aparılır”.  Dövlət 
başçısı da bu formatın ən düzgün  yol 
olduğunu bildirdi.

Xarici siyasətimizin uğurlarından 
söhbət düşəndə Xəzər dənizinin hü-
quqi statusu haqqında Konvensiyanın 
imzalanması  mütləq qeyd edilməlidir. 
Konvensiya ölkəmiz üçün mühüm və 
tarixi əhəmiyyət kəsb edən sənəddir, 
eyni zamanda, regionumuz  üçün  də 
mühüm addımdır.  Çünki  region xalqları 
əsrlər boyu Xəzər dənizindən və onun 
resurslarından yararlansalar da, bu 
dənizin hüquqi statusunu tənzimləyəcək 
sənəd bu günədək mövcud olma-
mışdı. Ölkə rəhbəri də bunu yüksək 

dəyərləndirdi və dedi ki, imzalanmış 
konvensiya bu məsələnin həlli üçün çox 
böyük əhəmiyyət daşıyır: “ Şadıq ki, 
bizim uzun illər ərzində müdafiə etdi-
yimiz mövqe bu konvensiyada tam öz 
əksini tapmışdır. Bu sənədin imzalan-
ması bir daha göstərir ki, Xəzər dənizi 
sülh, əməkdaşlıq, təhlükəsizlik dənizidir. 
Bu konvensiyanın çox böyük əhəmiyyəti 
var. Hesab edirəm ki, bu sənədin imza-
lanması hər bir Xəzəryanı ölkənin böyük 
diplomatik və siyasi uğurudur”.

BMT-dən sonra ikinci böyük təşkilat 
olan Qoşulmama Hərəkatının Zirvə gö-
rüşünün  bu il Bakıda  keçirilməsi xarici 
siyasətimizin prioritetlərindəndir.  Qü-
rurverici haldır ki, Azərbaycan bu böyük 
təşkilata sədrlik edəcək.  Dövlət baş-
çısının da vurğuladığı kimi,  BMT-dən 
sonra dünyanın ikinci böyük təşkilatına 

sədrlik etmək bizim nüfuzumuzu daha 
da artıracaq, eyni zamanda, Ermənistan 
– Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin həlli işinə müsbət təsir 
göstərəcəkdir.

Xarici siyasətimizin  uğurları 
Ermənistanın beynəlxalq aləmdə  
rəsmən işğalçı ölkə kimi tanınmasın-
da böyük əhəmiyyət kəsb edir. İşğalçı 
ölkəyə rəhbərlik edən  kriminal rejim 
artıq süquta uğradı. Belə də olmalı idi. 
Əlini həm qonşu, həm də öz xalqının 
qanına batırmış kriminal rejimin məntiqi  
sonluğu belə acınacaqlı olmalı idi. Dövlət 
başçısının qeyd etdiyi kimi, bu acına-

caqlı sonluqda, əlbəttə ki, Ermənistanın 
işğalçılıq siyasəti də mühüm rol oynayır. 
Diqqətə çatdırıldı ki, məhz bu siyasətə 
görə Ermənistan biz tərəfdən bütün 
regional layihələrdən təcrid edildi. Bu iş-
ğalçılıq siyasətinə görə,  Ermənistan iq-
tisadiyyatı demək olar ki, çökdü. Hazırda 
işğalçı ölkə çox dərin demoqrafik böhran 
içindədir və depopulyasiya, yəni əhalinin 
azalması prosesi geniş vüsət alıbdır.  
Möhtərəm Prezidentimiz bir daha bəyan 
etdi: “Azərbaycan dünyaya sübut etdi ki, 
onun apardığı siyasət düzgün siyasətdir. 
Mən bu siyasəti heç vaxt gizlətməmişəm 
və müxtəlif kürsülərdən açıq bəyan 
etmişəm ki, biz Ermənistanı təcrid etmək 
üçün bütün vasitələrdən istifadə edirik 
və edəcəyik. O vaxta qədər ki, torpaq-
larımız azad olunsun. Bu siyasət öz 
nəticəsini verdi, kriminal rejim çökdü və 

Ermənistanda yeni vəziyyət yarandı”.
Ölkə rəhbərinin “Mən dəfələrlə 

bunu bildirmişəm, bir daha demək 
istəyirəm ki, Ermənistanı bu ağır böh-
ranlı vəziyyətdən çıxarmaq üçün bir yol 
var, o da Azərbaycan ilə münasibətləri 
normallaşdırmaqdır. Biz buna hazırıq. 
Ancaq, əlbəttə ki, buna nail olmaq üçün 
bir şərt var - Ermənistan silahlı qüvvələri 
işğal edilmiş torpaqlardan çıxarılmalıdır” 
– qətiyyəti işğalçı ölkə üçün ibrət dərsi 
olmalıdır.

Əliqismət BƏDƏLOV, 
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan müstəqillik 
yolu ilə uğurla irəliləyir 

Hesab edirəm ki, keçən il xarici siyasət sahəsində də 
uğurlu olubdur. Mən keçən il xarici ölkələrə 16 səfər etmişəm 

və Azərbaycana 16 dövlət və hökumət başçısı səfər edib. Bu, 
bir daha onu göstərir ki, bizim xarici siyasətimiz çoxşaxəlidir 
və bizimlə əməkdaşlıq edən ölkələrin sayı gündən-günə artır. 
Əlbəttə, hesab edirəm ki, biz, ilk növbədə, qonşularımızla 
əlaqələrimizi daha yüksək pilləyə qaldıra bilmişik.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Qarşıya qoyulan vəzifələri 
uğurla icra edəcəyik

 � Bu yaxınlarda Prezident İlham Əliyevin 
sədrliyi ilə Nazirlər Kabinetinin 2018-ci ilin 
sosial-iqtisadi yekunları və qarşıda duran 
vəzifələrə həsr olunmuş iclası keçirildi. Cənab 
Prezidentin həmin iclasdakı nitqi ilə diqqətlə 
tanış oldum. Ötən il qazanılmış uğurlarımızdan 
danışan ölkə rəhbəri mənim çalışdığım sahədə 
də əldə olunmuş nailiyyətlərə toxundu. 

“Keçən il biz melio-
rativ tədbirlər görməklə 
100 min hektar torpağa 
su verilməsini təmin etdik. 
Onlardan 60 min hektara 
su verilirdi, ancaq çox zəif 
verilirdi. Yəni, keçən il o 
torpaqlara suyun verilməsi 
yaxşılaşdırıldı, 40 min 
hektara isə heç vaxt su 
verilmirdi, bu da əkin 
dövriyyəsinə cəlb edilmiş 
suvarılan yeni torpaqlar 
olacaqdır. Yəni, həm 2017-
ci ildə 100 min hektara, həm 
də keçən il 100 min hek-
tara suyun verilməsi kənd 
təsərrüfatına çox böyük 
dəstəkdir. Bu il artıq verilən 
təkliflərə görə, ən azı, 80 
min hektara suyun verilməsi 
nəzərdə tutulur. Bundan 
əlavə, 300 subartezian qu-
yusu qazılacaq. Biz onu hər 
il edirik, keçən il də, əvvəlki 
illərdə də. Üç yüz subarte-
zian quyusunun qazılması 
kəndlərdə həm içməli suya 
olan tələbatı ödəyir, həm də 
ki, kənd təsərrüfatına xidmət 
göstərir”, – deyə cənab 
 Prezident bildirdi.

Son illər ölkədə qeyri-
neft sektorunun inkişafı 
başlıca istiqamətlərdən 
biridir. Kənd təsərrüfatı bu 
sahədə xüsusi əhəmiyyət 
kəsb edir və dövlətimiz bu 
sektorun inkişafına böyük 

diqqət yetiriir. “Azərbaycan 
Respublikası regionlarının 
2014–2018-ci illərdə sosi-
al-iqtisadi inkişafı Dövlət 
Proqramı”nda respublikanın 
50 rayon və 3 şəhərində 
həyata keçirilməsi nəzərdə 
tutulan meliorasiya-irriqasi-
ya, eləcə də sel və daşqın-
lara qarşı mübarizə tədbirləri 
əvvəlki illərdə olduğu kimi 
uğurla davam etdirilərək 
dörd il ərzində 223 min 
hektar suvarılan torpaqla-
rın su təminatı və 82 min 
hektar sahədə torpaqların 
meliorativ vəziyyəti yaxşılaş-
dırılmışdır. 103 min hektar 
yeni suvarılan sahələr kənd 
təsərrüfatı dövriyyəsinə cəlb 
edilmiş, sel və daşqınlara 
qarşı 17 kilometrə yaxın 
sahilbərkitmə işləri həyata 
keçirilmişdir. Eyni zamanda, 
əkin sahələrinin suvarma 

və əhalinin içməli suya olan 
tələbatının ödənilməsi üçün 
istifadəyə verilmiş 1067 
ədəd subartezian quyusu-
nun 1000 ədədi proqramın 
icrası dövründə möhtərəm 
Prezident İlham Əliyevin 
müvafiq sərəncamları ilə 
ayrılmış vəsait hesabına 

həyata keçirilmişdir.
Respublikada kənd 

təsərrüfatı məhsullarının 
istehsalının artırılma-
sını, meliorasiya və 
su təsərrüfatı sahəsini 
inkişaf etdirmədən 
müvəffəq olmağın müm-
künsüzlüyünü göstərən 
ulu öndərimiz Heydər 
Əliyev bu sahəyə xüsu-
si diqqət yetirməsi və 
həyata keçirilən əsaslı 
tədbirlər nəticəsində kənd 
təsərrüfatı sahəsində bö-

yük nailiyyətlər əldə olundu. 
Bu gün kənd təsərrüfatının 
sürətli inkişafı suvarma 
sistemlərinin təkmilləşməsini 
tələb edir. Meliorativ 
tədbirlər görməklə yeni tor-
paq sahələrinə su verilməsi 
işi artmaqda davam edir. 
Əkin dövriyyəsinə cəlb edil-
miş suvarılan yeni torpaqlar 
ildən-ilə artmaqdadır. 

Rəhbərlik etdiyim 
Göyçay Suvarma Sistemləri 
İdarəsinin kollektivi də ötən 
ili uğurlu nailiyyətlərlə başa 
vurmuşdur. Çalışacağıq ki, 
bu il də rayonun suvarma 
sistemlərində heç bir ciddi 
problem yaranmasın.

Şakir ƏHMƏDOV, 
Göyçay Suvarma 

Sistemləri  
İdarəsinin müdiri

Bakı və Azərbaycan Yeparxiyasının arxiyepiskopu Aleksandr 
İşeinin fəaliyyətinin 20 illiyi münasibətilə tədbir keçirilib

 � Yanvarın 14-də Rus Pravoslav kilsəsinin Bakı və 
Azərbaycan Yeparxiyasının arxiyepiskopu Aleksandr İşeinin 
arxiyepiskop kimi fəaliyyətinin 20 illiyi münasibətilə tədbir 
keçirilib.

AZƏRTAC xəbər verir ki, 
tədbirdə çıxış edən arxiyepiskop 
Aleksandr İşein Azərbaycanda 
bütün dinlərin və xalqların 
nümayəndələrinin dostluq və 
qardaşlıq şəraitində yaşadıqlarını 
bildirib. Multikulturalizmin və tole-
rantlığın xalqımızın həyat tərzinə 
çevrildiyini söyləyən Aleksandr İşein 
Azərbaycanın dini həmrəylik mühi-
tinin və sivilizasiyalararası dialoqun 
təşəkkülündə və inkişafında mühüm 
rol oynadığını qeyd edib. 

Yeparxiyanın ölkəmizdə 20 
ildir fəaliyyət göstərdiyini vurğu-
layan Aleksandr İşein bildirib: 
“Azərbaycanda dini icmamızın 
fəaliyyəti üçün hər cür imkan yara-
dılıb. Bakıda icmamıza aid kilsələr 
fəaliyyət göstərir. Ölkədəki tolerant 
mühit hər bir dinin nümayəndəsinin 
sərbəst ibadətinə imkan verir. Bu 
sahədə dövlət siyasətinin əsası ulu 
öndər Heydər Əliyev tərəfindən qo-

yulub. Bu siyasət hazırda Prezident 
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə uğurla 
davam etdirilir. Mən Prezident 
İlham Əliyev tərəfindən dəfələrlə 
ali mükafatlarla təltif olunmuşam. 
Bu, dini icmalara göstərilən diqqətin 
təzahürüdür”.

Arxiyepiskop qeyd edib ki, bu 
gün insanlar bəşəriyyətin inkişafı-
nı ləngidən və bu tərəqqiyə mənfi 
təsir göstərə bilən problemlərlə 
üz-üzə qalıb. Bu problemlərdən 

biri də cəmiyyətdə dini və milli 
ayrı-seçkiliyin baş verməsidir. Bu 
problemlərdən öz siyasi məqsədləri 
üçün istifadə etməyə çalışan 
qüvvələrin olduğunu deyən arxi-
yepiskop deyib ki, din xadimləri 
dindən siyasi məqsədlər üçün 
istifadə edilməsinin qarşısını alma-
lıdırlar.

Prezident Administrasiyasının 
millətlərarası münasibətlər, multikul-
turalizm və dini məsələlər şöbəsinin 
müdiri Etibar Nəcəfov Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyevin Milad bayramı münasibətilə 
Azərbaycanın pravoslav xristian 

icmasına təbrik məktubunu oxuyub.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin 

sədri, şeyxülislam Allahşükür 
Paşazadə çıxış edərək pravoslav 
xristian icmasının nümayəndələrinə 
təbriklərini çatdırıb. Azərbaycanda 
millət və din fərqi olmadan hər kəsin 
dini ibadətlərini rahat şəkildə yerinə 
yetirdiklərini vurğulayan şeyxülislam 
bildirib ki, dinindən asılı olmayaraq 
Azərbaycanın bütün vətəndaşları 
Prezident İlham Əliyevin diqqət və 
qayğısını öz üzərində hiss edir. 

Pravoslav dini icmasının 
üzvlərinin digər icmalarla daim 
dostluq və əməkdaşlıq şəraitində 
yaşadıqlarını vurğulayan Allah-
şükür Paşazadə diqqətə çatdırıb 
ki, icma ölkələrimiz və xalqlarımız 
arasındakı münasibətlərin inkişafı 
istiqamətində mühüm işlər görüb. 
Bu, həm də dinlər və sivilizasiyalar 
arasında dialoqun inkişafına böyük 
töhfə verir. 

Tədbirdə Azərbaycanda 
akkreditə olunan diplomatik korpu-
sun rəhbərləri və nümayəndələri, 
Milli Məclisin deputatları, 
ölkəmizdəki xarici dini konfessiyala-
rın təmsilçiləri iştirak ediblər. 



 � Dünya Bankının “Dünya iqtisadiyyatının 
perspektivləri” adlı hesabatında bu il Azərbaycanda   
ÜDM-in artımı 3,6 faiz səviyyəsində proqnozlaşdırılır. 

Xatırladaq ki, bundan bir qədər 
əvvəl isə adı çəkilən beynəlxalq 
maliyyə qurumu tərəfindən hazır-
lanan “Doing Business 2019” he-
sabatında Azərbaycan dünyada ən 
islahatçı ölkə elan edilib. 2017-ci il 
və 2018-ci ilin ilk dörd ayında təkcə 
“Doing Business” hesabatı üzrə 30-a 
yaxın normativ hüquqi akt qüvvəyə 
minməklə 70-dən çox islahat tədbiri 
həyata keçirilib. “Doing Business 
2019” hesabatında Azərbaycan 32 
pillə irəliləyərək 190 ölkə arasında 25-
ci yerdə qərarlaşmaqla MDB-də lider 
mövqeyinə yüksəlib, BRICS ölkələrinin 
hamısını, G20 ölkələrinin isə hər 
dördündən üçünü üstələyib.

Əlbəttə, bu mühüm uğurlar Prezi-
dent İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə res-
publikada aparılan iqtisadi islahatların 
reallaşması nəticəsində əldə edilib. 

Ölkəmizdə strateji yol xəritələrinin 
ötən il üçün nəzərdə tutulan 
müddəaları uğurla icra olunub, o 
cümlədən, mikro, kiçik və orta sahib-
karlığın meyarları yenilənib, “Yaşıl 
dəhliz”in qaydalarının qəbulu, biznesə 
başlama, lisenziya və icazələr, yoxla-
malar, elektrik təchizatı şəbəkələrinə 
qoşulma, maliyyə mənbələrinə çıxış 
imkanlarının artırılması, əmlakın 
qeydiyyatı və xarici ticarət üzrə 
islahatlar aparılıb, həmçinin yeni 
sənaye, aqro və texnoparklar və 
sənaye məhəllələri yaradılıb. Vergi 
və gömrük strukturlarında mühüm 
yeniliklərə imza atılıb. Reallaşdırılan 
islahatlarda əsas məqsəd sahibkar-
ların vergi yükünün optimallaşması, 
vergi bazasının genişləndirilməsi, 
leqallaşma, rəqəmsallaşma və vergi-
gömrük administrasiyası ilə sahibkar-
ların münasibətlərinin daha da sivil 
səviyyəyə qaldırılması olub. 

Ötən il ərzində Azərbaycan iqti-
sadiyyatında qeyri-neft sənayesinin 
ixrac potensialı daha da gücləndirilib, 
tranzit imkanlar genişləndirilib, 
rəqabətqabiliyyətli sənaye 
məhsullarının ixracının təşviqilə bağlı 
dəstək mexanizmləri uğurla həyata 
keçirilib. 

Şübhəsiz ki, bu istiqamətdə real-
laşdırılan tədbirlər artıq öz nəticələrini 
verməkdədir. Belə ki, Azərbaycanda 
qeyri-neft sektorunun innovativ və 
yüksək texnologiyalara əsaslanan in-
kişafını təmin etmək, əhalinin istehsal 
sahəsində məşğulluğunu artırmaq, re-
gionların sənaye potensialından daha 
səmərəli istifadə etmək məqsədilə 
ölkə başçısının müvafiq tapşırıqlarına 
əsasən sənaye parkları və məhəllələri 
yaradılıb, müvafiq infrastruktur quru-
lub, həmin ərazilərdə müasir texnologi-
ya və standartlara uyğun müəssisələr 
fəaliyyətə başlayıb. Artıq sənaye 
parklarının və məhəllələrinin 70-dən 
çox rezidenti tərəfindən 5 milyard 
manatdan çox investisiya yatırılıb. 
Azərbaycanda 2016-cı ildən tətbiq 
olunan investisiya təşviqi mexanizmi 
çərçivəsində indiyədək 330 layihəyə 
investisiya təşviqi sənədi verilib, bu 
layihələrə 2,8 milyard manata qədər 

investisiya yatırılması və 22 minədək 
yeni iş yerinin açılması nəzərdə 
tutulub. Azərbaycanın 30 rayonu üzrə 
investisiya dəyəri 1,5 milyard manat 
olan 45 aqroparkın yaradılmasının 
təşviqi üzrə işlər davam etdirilib və 
artıq 18 aqropark fəaliyyətə başlayıb.

Sahibkarların investisiya 
layihələrinin güzəştli şərtlərlə 
kreditləşdirilməsi məqsədilə Sahib-
karlığın İnkişafı Fondu tərəfindən 
indiyədək 35 min 600-dən çox sahib-
kara 2,2 milyard manatadək güzəştli 
kredit verilib, bu kreditlər hesabına 
165 minədək yeni iş yerinin açılması 
imkanı yaranıb.

Qeyri-neft məhsullarının ixracı-
nın stimullaşdırılması məqsədilə bir 
sıra ixrac təşviqi mexanizmləri tətbiq 
olunub, xarici ölkələrə ixrac missiyaları 
həyata keçirilib.

Yeri gəlmişkən, dövlət 
səviyyəsində sahibkarlığın, qeyri-
neft sahəsində istehsalın və ixracın 
dəstəklənməsi üçün atılan addımlar 
Azərbaycanın iqtisadi imkanlarının 
daha da artmasına, sahibkarlığın 
inkişafına, əhalinin sosial rifah halının, 
həyat səviyyəsinin davamlı olaraq 
yüksəlməsinə müsbət təsir göstərir. 

Xatırladaq ki, həyata keçirilən 
məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində iqti-
sadiyyatda özəl bölmənin payı artaraq 
ÜDM-də 84 faizə yaxın, məşğulluqda 
isə 76 faiz təşkil edib.

Ötən il Azərbaycanda ÜDM 1,4 
faiz, qeyri-neft sektoru 1,8 faiz, sənaye 
məhsulu istehsalı 1,5 faiz, qeyri-neft 
sənayesi 9,1 faiz, kənd təsərrüfatı üzrə 
istehsal isə 4,6 faiz artıb. Hesabat 
dövründə 11 milyard manatı qeyri-neft 
sektoruna olmaqla, ölkə iqtisadiyya-
tına 17,2 milyard manat investisiya 
yatırılıb, strateji valyuta ehtiyatları 45 
milyard dollar təşkil edib.

Yazının sonunda Azərbaycanın 
Dünya Bankı ilə əlaqələri barədə də 
bəzi məqamları vurğulamaq istərdik. 
Ölkəmiz 1992-ci ildən Dünya Bankı 
Qrupunun üzvü olsa da, əməli şəkildə 

əməkdaşlıq 1995-ci ildən başlayıb. 
Dünya Bankı ilə Azərbaycanın 

uzunmüddətli və davamlı 
əməkdaşlığının əsası ümummilli lider 
Heydər Əliyev tərəfindən qoyulub. Ulu 
öndərimizin rəhbərliyi ilə liberal bazar 
iqtisadiyyatının seçilməsi Dünya Bankı 

tərəfindən dəstəklənib. Struktur isla-
hatlarının dərinləşdirilməsi, sosial-iqti-
sadi infrastrukturun bərpası və inkişafı, 
yoxsulluğun azaldılması və digər 
sahələr Azərbaycanın Dünya Bankı ilə 
əməkdaşlığının başlıca istiqamətləri 
olub. 

Xatırladaq ki, 2003-cü ildə 
 Prezident İlham Əliyev tərəfindən 
iqtisadi islahatlar, sıçrayışlı iqtisa-
di inkişaf strategiyası irəli sürülüb. 
Məhz bunun nəticəsində son 15 
ildə Azərbaycan iqtisadiyyatına 250 
milyard dollara yaxın vəsait yatırılıb. 
Qeyri-neft sektoruna yatırılan vəsait 

100 milyard manatdan çox olub. 
2003-2017-ci illərdə Azərbaycanın 
qeyri-neft sektoru 3,2 dəfə, qeyri-neft 
sənayesi 2,6 dəfə, kənd təsərrüfatı 1,8 
dəfə, rabitə 4,9 dəfə, turizm 20,2 dəfə 
artıb. Bu artımın həyata keçirilməsi 
nəticəsində ölkədə işsizlik səviyyəsi 5 
faizə qədər endirilib, 1,9 milyon yeni 
iş yeri yaradılıb. Azərbaycan işsizliyin 
aşağı səviyyəsinə görə, dünyada ilk 
onluqda gedən ölkələrdən biri kimi 
təsdiqlənib. Həmçinin yoxsulluğun 
səviyyəsi son 15 ildə 5 faizədək 
endirilib. Bu da onu göstərir ki, ölkədə 
aparılan iqtisadi siyasət sosialyönüm-
lüdür. Əldə olunan iqtisadi gəlirlər 
yoxsulların sayının azaldılması və orta 
sinfin güclənməsi ilə müşayiət edilib. 
İnfrastrukturun istər nəqliyyat-logistika, 
istər sosial sahədə gücləndirilməsi 
nəticəsində bu gün Azərbaycanın bü-
tün ərazisində elektrikləşdirilmə, təbii 
qazla təminat, su-kanalizasiya siste-
minin yenilənməsi, yolların, körpülərin, 
uşaq bağçalarının, xəstəxanaların, 
məktəblərin tikintisi həyata keçirilib. 

Hazırda Azərbaycan dünyada 
insan inkişafı indeksinə görə öndə 
gedən ölkələrdən biridir. Biznes 
mühitinə gəldikdə isə, Azərbaycan 
dövlətimizin başçısının rəhbərliyi ilə 
aparılan iqtisadi islahatlar nəticəsində 
Avropa və Mərkəzi Asiya regionunda 
3 ən islahatçı ölkədən biri olub və 

faktiki olaraq biznes mühitinin yaxşı-
laşdırılması respublikada sahibkarlığın 
inkişafına təkan verib. Azərbaycanda 
700 mindən artıq sahibkar qeydiyyat-
dan keçib və uğurla fəaliyyət göstərir. 
Sahibkarlığın fəaliyyətə başlaması 
üçün tələb olunan vaxt, prosedur və 

resurs baxımından Azərbaycan dünya-
da ilk onluqda gedən ölkədir. 

Azərbaycan iqtisadiyyatının 
rəqabət qabiliyyəti dünyada 140 ölkə 
arasında 35-ci yerdə qiymətləndirilir ki, 
bu da bilavasitə dövlətimizin başçısı-
nın apardığı iqtisadi siyasətin məntiqi 
nəticəsidir.

Son 15 il ərzində Azərbaycanın 
regional və qlobal müstəvidə 
mövqelərinin gücləndirilməsi 
istiqamətində də böyük nailiyyətlər 
əldə olunub. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir 
yolu, Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət 
Limanının tikilməsi, 6 beynəlxalq 

aeroportun istifadəyə verilməsi, 
min kilometrlərlə çəkilmiş yeni yol-
lar, körpülər bilavasitə ölkəmizin 
nəqliyyat-logistika ilə bağlı mövqelərini 
gücləndirib. 

Respublikamız dünyada, həm 
də enerji ölkəsi kimi tanınıb. Bu gün 
Azərbaycanın 7 əsas neft-qaz ixrac 
kəmərləri var. Şaxələndirilmiş neft-
qaz ixrac kəməri sisteminə malik olan 
respublikamız təkcə özünün karbo-
hidrogen ehtiyatlarının deyil, həm də 
regionun bütövlükdə karbohidrogen 
ehtiyatlarını dünya bazarlarına çatdırıl-
masında mühüm rol oynayır. 

İndiyədək Dünya Bankı 
Azərbaycanda təhsil və səhiyyə 
sisteminin yaxşılaşdırılması, nəqliyyat 
və su kanalizasiya sisteminin 
təkmilləşdirilməsi, kənd təsərrüfatının, 
enerji sektorunun inkişafı, ətraf mühitin 
və mədəni irsin qorunması kimi bir sıra 
sahələrdə həyata keçirilən layihələrə 
dəstək verib, neft sektoru üzrə iri 
layihələr hökumətlə birgə həyata 
keçirilib. Dünya Bankının Azərbaycan 
üçün strateji layihələrə, o cümlədən 
Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinə verdiyi 
dəstək xüsusi yer tutur.

Vaqif BAYRAMOV, 
“Xalq qəzeti”

 � “Ermənistan hökumətinin siyasəti tamamilə 
səmərəsizdir. Bunu həm yerli, həm də beynəlxalq 
ictimai-siyasi xadimlər etiraf edirlər. Qeyd edirlər ki, 
bütün bunlar nəyə gətirib çıxaracaq, məlum deyil. Yerli 
siyasi şərhçilər də bildirirlər ki, ölkədə emiqrasiya kritik 
həddə çatıb, yoxsulluq və işsizliyin səviyyəsi durmadan 
artır. Əhali acından ölməmək üçün xarici ölkələrə üz 
tutub. İqtisadi tənəzzül, aclıq və səfalət yürütdüyü 
işğalçılıq siyasəti ilə özünü təcrid vəziyyətinə salmış 
Ermənistanın bugünkü real mənzərəsidir. Ölkədə sosial 
layihələr həyata keçirilmədiyindən əhalinin həyat 
səviyyəsi hər ötən gün ağırlaşır”. Bu fikri Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik 
Akademiyasının prorektoru, hüquq üzrə elmlər doktoru 
Mehdi Abdullayev bildirdi.

Prorektor qeyd etdi ki, işğalçı 
ölkə məhvə doğru irəliləyir. İşsizlik 
səbəbindən ölkəni tərk edənlərin 
sayı getdikcə artır. Bir çox ailə isə 
Ermənistandan birdəfəlik çıxıb gedib. 
Hətta hökumət miqrasiya axınının 
qarşısını almaqda acizdir. Ölkədə 
tüğyan edən məmur özbaşınalığı və 
rüşvətxorluq əhalini təngə gətirib. 
Bütün bunlar barəsində Prezident 
İlham Əliyevin sədrliyi ilə Nazirlər 
Kabinetinin 2018-ci ilin sosial-iqtisadi 
inkişafının yekunlarına və qarşıda 
duran vəzifələrə həsr olunan icla-
sında da söhbət açıldı. Dövlətimizin 
başçısı qeyd etdi ki, Ermənistanın 

işğalçı siyasəti bu 
ölkəni bütün regional 
layihələrdən kənarda 
qoyub. Bu işğalçılıq 
siyasətinə görə Ermənistan iqtisadiy-
yatı, demək olar ki, çöküb. 

Respublikamızın rəhbəri bildirdi 
ki, Ermənistan çox dərin demoqrafik 
böhran içindədir və depopulyasiya, 
yəni, əhalinin azalması prosesi geniş 
vüsət alıbdır. Azərbaycan bütün 
dünyaya sübut etdi ki, onun apardığı 
siyasət düzgün siyasətdir. Bu siyasət 
öz nəticəsini verdi, kriminal rejim 
çökdü və Ermənistanda yeni vəziyyət 
yarandı. 

Bəzi beynəlxalq 
qurumların iki-
li standartlardan 
əl çəkməməsini, 
Ermənistanda baş 
verən saxtakarlıqlara 
göz yummasını tənqid 
edən ölkə rəhbəri 
dedi ki, necə ola bilər 
ki, Ermənistanda 
son illərdə keçirilmiş 
prezident və par-
lament seçkilərinə, 
– o seçkilərdə ki, 

böyük miqyasda saxtakarlıq olub, 
– beynəlxalq təşkilatlar müsbət rəy 
verirlər? Axı son parlament seçkiləri 
göstərdi ki, hakimiyyəti qanunsuz 
şəkildə zəbt etmiş dəstə 5 faiz də səs 
yığa bilməyib. Bunu hər kəs etiraf 
edir. Ancaq əvvəlki illərdə özlərinə 
50 faizdən çox səs yazdıran kriminal 
rejimin fəaliyyəti niyə qınaq obyektinə 
çevrilməmişdir?

Təəssüf ki, demokratiyadan, 
ədalətdən dəm vuran beynəlxalq 

təşkilatlar, o cümlədən, Avropa Şura-
sı, Avropa Parlamenti və digərləri bu 
saxtakarlıqlara, biabırçı seçkiyə göz 
yumdular. Məgər onlar bilmirdilər ki, 
Ermənistanda bütün seçkilər saxta-
laşdırılıb? Birmirdilər ki, erməni xalqı 
kriminal rejimə nifrət edir? Sözsüz ki, 
bütün bunlar ikili standartların möv-
cudluğundan irəli gəlir.

M.Allahverdiyev dedi ki, 
dövlətimizin başçısı işğalçı ölkəyə 
hazırkı ağır vəziyyətdən çıxış yo-
lunu da göstərdi: “Mən dəfələrlə 
bunu bildirmişəm, bir daha demək 
istəyirəm ki, Ermənistanı bu ağır 
böhranlı vəziyyətdən çıxarmaq üçün 
bir yol var, o da Azərbaycan ilə 
münasibətləri normallaşdırmaqdır. Biz 
buna hazırıq, ancaq, əlbəttə ki, buna 
nail olmaq üçün bir şərt var: erməni 
silahlı qüvvələri işğal edilmiş torpaq-
lardan çıxarılmalıdır”.

Söhbəti qələmə aldı:  
Əliqismət BƏDƏLOV, 

“Xalq qəzeti”

 � Azərbaycan dövlətinin həyata keçirdiyi düşünülmüş xarici siyasət 
kursu artıq çoxdandır ki, beynəlxalq aləmdə öz uğurlu nəticələrini göstərir. 
Dövlət başçısı tərəfindən müəyyənləşdirilmiş bu siyasət məhz xalqımızın 
milli mənafeyinə, həmçinin respublikamızın beynəlxalq aləmdəki mövqeyinin 
daha da möhkəmləndirilməsinə xidmət edir. Bu siyasətin nəticəsidir ki, artıq 
dünya birliyi Azərbaycanın iştirakı və razılığı olmadan regionda irimiqyaslı 
layihələrin həyata keçirilməsinin mümkünsüzlüyünü etiraf edir. Azərbaycan 
dövlətinin fəal üzvü olduğu BMT, ATƏT, Avropa Şurası, İslam Əməkdaşlıq 
Təşkilatı, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı, MDB və digər beynəlxalq təşkilatlar 
ölkəmiz haqqında əsl reallıqları, ərazi bütövlüyümüzü qəbul edir və 
Ermənistanın işğalçı siyasətini pisləyirlər. 

Son vaxtlar Avropa 
Parlamentinin ölkəmizin ərazi 
bütövlüyünün qəbul edilməsi 
istiqamətində bir-birinin 
ardınca qəbul etdiyi qərarlar 
Azərbaycanın Avropa İttifa-
qı ilə sıx əməkdaşlığından 
xəbər verir. Artıq Avropa 
İttifaqı da Ermənistanın işğalçı 
siyasətindən təngə gəlib. 
Bunu bir neçə gün əvvəl 
Avropa Parlamenti tərəfindən 
qəbul edilmiş “Xarici fəaliyyət 
və təhlükəsizlik siyasəti” üzrə 
qətnamə, bundan bir qədər 
sonra isə Avropa Parlamenti-
nin Müdafiə və Təhlükəsizlik 
üzrə Alt Komitəsinin sədri 
Anna Fatikanın Avropa İttifaqı-
nın xarici işlər və təhlükəsizlik 
siyasəti üzrə ali nümayəndəsi 
xanım Federika Mogeriniyə 
ünvanladığı müraciət də 
təsdiqləyir. Həmin müraciətdə 
Azərbaycanın işğal olun-
muş ərazilərinə qanunsuz 
səfərlərin qarşısının alınma-
sından bəhs olunur. 

Müraciətdə Azərbaycan 
ərazilərinə rəsmi icazə al-
madan qanunsuz səfər edən 
Avropa İttifaqı vətəndaşlarının 
sayında son dövrlər artımın 
müşahidə olunduğu bildirilir. 
Bununla yanaşı, qeyd edilir 
ki, bəzi hallarda, hətta Avropa 
İttifaqı ölkələrində yerləşən 
turizm agentlikləri tərəfindən 
də təşkil edilən belə qanunsuz 
səfərlər beynəlxalq hüququ 
pozur, işğala haqq qazan-
dırmaq məqsədi güdür və 
Avropa İttifaqının nüfuzuna 
zərbə vurur. Digər tərəfdən, 
qanunsuz səfər edənlərin 
özlərinin də bir çox hallar-
da “arzuedilməz şəxs” elan 
edildiyi, həmçinin hər an 
hərbi qarşıdurmanın baş 
verə biləcəyi ərazilərə yol-
lanan Avropa İttifaqı ölkələri 
vətəndaşlarının da təhlükə al-
tına düşə biləcəyi müraciətdə 
öz əksini tapır. 

Müraciətdə qeyd olunan 
məqamlar nəzərə alınaraq, 
Avropa İttifaqı tərəfindən 
öz vətəndaşları ilə bağlı bu 
qəbildən olan səfərlərin qar-
şısının alınması istiqamətində 
hansı addımların atıldığı 
soruşulur. 

Göründüyü kimi, bu 
müraciət Avropa Parlamen-
ti kimi nüfuzlu bir qurumun 

komitəsi tərəfindən ünvanlanıb. 
Təşkilatın nümayəndələrinə də 
yaxşı məlumdur ki, Dağlıq Qa-
rabağ Azərbaycanın ayrılmaz 
tərkib hissəsidir və bu əraziyə 
səfər edənlər ilk növbədə 
Azərbaycan dövlətinə müraciət 
etməli, səfərlər razılaşdırılma-
lıdır. 

Bir qədər əvvəl Fran-
sanın Sent Etyen şəhərinin 
meri Qael Perdrionun 
Azərbaycanın işğal edilmiş 
Şuşa şəhərinə qanunsuz 
səfəri, Böyük Britaniya parla-
mentinin Lordlar Palatasının 
deputatı, baronessa Kerolayn 
Koksun rəhbərliyi altında-
kı nümayəndə heyətinin 
Ermənistan silahlı qüvvələri 
tərəfindən işğal olunmuş Dağ-
lıq Qarabağ bölgəsinə səfər 
edərək separatçılarla görüş 
keçirməsi, Belçika Federal 
Parlamentinin üzvü, İslahat-
çılar Hərəkatı Partiyasının 
beynəlxalq əlaqələr üzrə sədri 
Jan Jak Flao və onun müavini 
Culi Szmayın işğal olunmuş 
ərazilərimizə qanunsuz səfəri 
Azərbaycan qanunvericiliyi-
nin kobud şəkildə pozulması 
olmaqla yanaşı, həm də 
beynəlxalq hüququn norma və 
prinsiplərinə ziddir. 

Bu səfərlər çərçivəsində 
Fransanın Alforvil və Valans 
şəhərlərinin merlərinin sepa-
ratçı rejimin nümayəndələri ilə 
danışıqlar aparması, hər han-
sı bir sənəd imzalaması nəinki 
beynəlxalq hüquq normaları-
na, hətta Fransanın qanunve-
ricilik aktlarına da ziddir. Çünki 
Fransanın xarici işlər və Av-
ropa üzrə naziri və daxili işlər 
nazirinin 2018-ci ilin 24 may 
tarixli yerli özünüidarəetmə 
orqanlarının xarici fəaliyyətinin 
hüquqi çərçivəsi üzrə təmini 
sənədində bildirilir ki, yerli 
özünüidarəetmə qurumlarına 
Fransa tərəfindən tanınma-
mış ərazi vahidlərinin sepa-
ratçı qurumları ilə hər hansı 
şəkildə müqavilələr bağlamaq, 
səfərlər həyata keçirmək və 
birgə tədbirlər təşkil etmək 
qadağan olunur. 

Ermənipərəst qüvvələr 
tərəfindən təşkil edilən bu 
səfərlərdə əsas məqsəd 
Ermənistanın işğal etdiyi 
Azərbaycan ərazilərində 
yaratdığı qondarma sepa-

ratçı rejimin təşviqinə xidmət 
etməkdir.

Ölkəmizin işğal edilmiş 
Dağlıq Qarabağ bölgəsinə 
səfər edənlərin adları 
“Azərbaycana girişi arzu 
olunmayan şəxslər” siyahısına 
daxil edilib. Avropa Parlamen-
tinin Müdafiə və Təhlükəsizlik 
üzrə Alt Komitəsinin sədrini 
narahat edən məsələlərdən 
biri də məhz budur. 

Xatırladaq ki, Ermənistan 
hakimiyyəti də Azərbaycanın 
işğal olunmuş ərazilərinə 
belə qanunsuz səfərlərin 
tez-tez baş tutmasına 
canfəşanlıq edir. Bunun-
la, guya həmin ərazilərin 
Ermənistana məxsus olması 
barədə beynəlxalq aləmdə 
rəy formalaşdırmağa çalışır-
lar. Hətta ötən il Ermənistan 
baş nazirinin arvadı Anna 
Hakopyan Rusiyadan olan 
bir qrup qadın ilə ölkəmizin 
işğal olunmuş Dağlıq Qara-
bağ bölgəsinə səfər etmişdi. 
İşğalçı ölkənin baş nazirinin 
arvadı, guya “Qadınlar sülh 
naminə” təşəbbüsü ilə bu 
səfəri reallaşdırıbmış. Görü-
nür, hələ də dərk edə bilmirlər 
ki, Ermənistan silahlı qüvvələri 
Azərbaycanın 20 faiz ərazisini 
30 ilə yaxındır ki, işğal altında 
saxlayır və nəticədə bir 
milyondan artıq soydaşımız 
qaçqın və məcburi köçkün 
kimi doğma yurd-yuvalarından 
didərgin salınıb. Bu adam 
hələ də başa düşmür ki, sülh 
tərəfdarı müharibəni davam 
etdirməməli, insan itkisinin 
qarşısını almaq üçün bütün 
imkanlardan istifadə etməlidir. 
Özünü sülh tərəfdarı kimi 
qələmə verən Anna Hakop-
yan öz övladını Azərbaycanın 
beynəlxalq səviyyədə tanın-
mış ərazilərinə hərbi xidmətə 
göndərməməli idi. Bütün 
bunlar Paşinyanın, onun arva-
dının siyasi oyunbazlığından, 
riyakarlığından xəbər verir. 

Avropa Parlamentinin 
Müdafiə və Təhlükəsizlik üzrə 
Alt Komitəsinin Azərbaycanın 
işğal olunmuş ərazilərinə 
qanunsuz səfərlərlə bağlı 
müraciəti, gec də olsa, işğalçı 
ölkəyə sarsıdıcı zərbədir.

 Əliqismət BƏDƏLOV, 
“Xalq qəzeti”

Azərbaycanda 
bu il 3,6 faiz 
iqtisadi artım 
proqnozlaşdırır

Dünya Bankı
Ermənistan həm də  

Avropa İttifaqının nüfuzuna 
ZƏRBƏ VURUR

İşğalçılıq siyasəti 
Ermənistanı məhvə aparır

 � İşğalçı ölkədə baş 
verən hadisələr elə sürətlə 
cərəyan edir ki, yerli mətbuat 
nəyi necə yazacağını, hansı 
xəbəri daha tez verəcəyini 
bilmir. Məsələn, dünən kütləvi 
informasiya vasitələri yazdılar 
ki, Ermənistan Prezidenti Armen 
Sarkisyan Nikol Paşinyanın 
ölkənin baş naziri postuna təyin 
edilməsi haqqında sərəncam 
imzalayıb.

Bir az sonra xəbər gəldi ki, Serj Sarkisya-
nın tərəfdarları Armen Sarkisyanın sərəncamı 
ilə qətiyyən razılaşmırlar. Əsas iddiaları 
da odur ki, Nikol Paşinyan seçkidə qalib 
gəlməyib.

İki gün əvvəl  https://www. kavkaz-
uzel yazırdı ki, erməni “vətənpərvərləri” 
Gümrüdəki Rusiya hərbi bazasının önünə 
toplaşaraq, “Rus ordusu, Ermənistandan 
rədd ol!” şüarları ilə izdihamlı etiraz aksiyası 
keçiriblər. Həmin aksiyadan sonra erməni 

ekspertlər yazırdılar ki, ölkədə baş qaldıran 
antirus əhval-ruhiyyə Nikol Paşinyanın baş 
nazir postuna təsdiqlənməsini əngəlləyəcək. 
Ancaq bir gün sonra hadisələr tamamilə 
başqa istiqamətə yönəldi. İki gün əvvəl baş 
nazir postuna təsdiqlənəcəyi şübhəli görünən 
Nikol Paşinyan prezidentdən tapşırıq aldı ki, 
15 gün ərzində Ermənistanın yeni hökumətini 
formalaşdırsın. 

Ancaq erməni mətbuatı bununla da 
kifayətlənmir. Bir neçə ay əvvəl iqtidarda, 
indi müxalifətdə olanlar yazırlar ki, bu gün 
Ermənistanda nəyin və ya nələrin baş verdi-
yini də bilən yoxdur, nələrin baş verəcəyini 
də. Onlar narahatlıq keçirirlər ki, ölkədə baş 
verənlərin hamısı Azərbaycanın xeyrinə 
olacaq.

İttifaq MİRZƏBƏYLİ, “Xalq qəzeti”

Ağır miras Nikol Paşinyana 
 “yükləndi”

İqtisadiyyat

715 yanvar 2019-cu il, çərşənbə axşamı



 � Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin Nazirlər Kabinetinin son 
iclasında  2018-ci il ölkə iqtisadiyyatında əldə edilən müsbət nəticələrə verdiyi 
qiyməti xatırlatmazdan əvvəl diqqəti bir məqama yönəltmək istərdim. Bu, ötən 
bir həftə ərzində neftin qiymətlərində baş verən oynamalarla bağlıdır. Qeyd edim 
ki, keçən ilin oktyabr ayının 4-də neft satışının son 4 ildə ən yüksək nöqtəyə, 
yəni 1 barel üçün 86 dollar 36 sentə çatan qiymətlər dekabr ayının 26-da 35 
dollar 89 sent və ya 41,5 faiz azalaraq, 1 barel üçün 50 dollar 47 sentə endi. Bu 
ilin əvvəlindən yenidən yüksəlməyə başlayan qiymətlər yanvarın 11-də gündüz 
saatlarında, hətta 1 barel üçün 62 dollar 40 sentə qədər artdı. Bundan sonra 
qiymətlər təzədən enməyə başladı. Günün sonuna doğru isə qiymətlər daha 
sürətlə aşağıya düşərək, 1 barel üçün 60 dollar 55 sent səviyyəsində qərarlaşdı. 

Neftin qiymətləri ilə bağlı prosesə bu 
qədər diqqət yetirməyimiz təkcə “qara 
qızıl”ın dünya iqtisadiyyatındakı rolunu 
və təsirini oxuculara izah etməkdən 
ibarət deyil. Bu, həm də dünya bazar-
larında neftin qiymətlərinin sözügedən 
məhsulun istehsalçılarından biri kimi 
tanınan Azərbaycan üçün kifayət qədər 
maraqlı olması səbəbindən mövzuya 
daha yaxından yanaşmaq istəyimizlə 
bağlıdır. 

Bəli, neftin qiymətlərinin bu qədər 
siyasiləşdiyi bir dönəmdə təbiətin bizə 
bəxş etdiyi bu nemətə güvənmək 
istəyində deyilik. Çünki post-neft dövrü 
adlandırılan bir dönəmdə iqtisadiyya-
tın real sektorunu daha sürətlə inkişaf 
etdirmək qarşıya mühüm vəzifə kimi 
qoyulub. Neftə güvəncimizin azalması 

üçün əsaslarımız kifayət qədər böyük-
dür. Bu əsasların nə qədər kəskin oldu-
ğuna bir daha nəzər salmaq, fikrimcə, 
yerinə düşərdi. 

Ümumiyyətlə, neftin qiymətlərinin 
əvvəlki dövrlərdə mütəmadi artıb-azal-
ması, eləcə də son iki il ərzində 112 
dollar 36 sentdən 34 dollar 74 sentə 
qədər azalması və sonradan 34 dollar 
74 sentdən 69 dollar 5 sentə və ya 86 
dollar 40 sentə qədər yüksələ bilməsi 
və yenidən aşağı düşməsi faktına 
əsaslansaq, heç bir halda iqtisadiyya-
tın yükünü, necə deyərlər, neftin ipinin 
üzərinə yığmaq olmaz. Bu məsələni 
ən yaxşı dəyərləndirən də Azərbaycan 
Prezidenti cənab İlham Əliyevdir. 
Dövlət başçısının hakimiyyətə gəldiyi ilk 
günlərdən etibarən neftdən asılı olma-
yan iqtisadiyyat qurmaq planları zaman 
– zaman uğurla reallaşır. Bu planın 
birinci mərhələsində əldə edilən ən 
böyük uğur Azərbaycan iqtisadiyyatının 
strukturunda qeyri-neft sektorunun xü-
susi çəkisinin 45 faizdən 70 faizə qədər 
yüksəldilməsi oldu. Bu istiqamətdə 
tədbirlər həyata keçirilərkən böyük neft 
pulları hesabına paralel şəkildə iri inf-
rastruktur layihələrini reallaşdırmaq yolu 
ilə Azərbaycanın bütün bölgələrində tam 
əlverişli biznes mühit yaradıldı və 2015-
ci ilin sonlarından etibarən mövcud 
şəraitdə ölkə iqtisadiyyatının real sekto-
runun sürətli inkişafına rəvac verildi.

Hazırda ölkənin ayrı-ayrı 
bölgələrində yaradılan sənaye zonaları, 
aqroparklar xarici və yerli investisiyala-
rın cəlb edilməsinin stimullaşdırılması 
hesabına qurulan, eyni zamanda, 
minlərlə yeni iş yerlərinin açılması ilə 
müşayət olunan yeni istehsal və emal 
müəssisələri iqtisadiyyatın qeyri-neft 
sektoruna öz töhfəsini verməkdədir.

Qeydlərimin bu yerində Nazirlər 
Kabinetinin 2018-ci ilin sosial-iqtisa-
di inkişafının yekunlarına və qarşıda 
duran vəzifələrə həsr olunan iclasında 
Prezident İlham Əliyevin hesabat döv-
rünün göstəricilərinə verdiyi qiymətlə, 
habelə qarşıda duran vəzifələri 
müəyyənləşdirməklə bağlı fikirlərini 
diqqətə çatdırmaq istərdim. 

Dövlə başçısı iclasda dedi: “Bu gün 
Azərbaycan iqtisadi inkişaf baxımından 
heç kimdən, heç bir beynəlxalq maliyyə 
qurumundan, heç bir ölkədən asılı deyil. 
İqtisadi müstəqillik bizə imkan verir ki, 
müstəqil siyasət aparaq, Azərbaycan 
xalqının maraqlarını müdafiə edək. 
Keçən il iqtisadi inkişaf baxımından uğur-
lu il olmuşdur. Deyə bilərəm ki, keçən il 
dərin iqtisadi islahatlar ili olmuşdur və bu 
islahatların nəticələrini indi hər kəs görür. 
Büdcəmizə daxilolmalar böyük dərəcədə 
artıb. İqtisadi islahatların əsas məqsədi 
bu sahədə şəffaflığı tam təmin etməkdir, 
xoşagəlməz hallara qarşı mübarizəni 

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

Cənab İlham Əliyev Nazirlər Kabine-
tinin iclasında keçən il əldə edilən uğurlu 
iqtisadi göstəriciləri diqqətə çatdıraraq, 
ümumi daxili məhsulun 1,4 faiz olması-
nı, qeyri-neft sektorunun inkişafının 1,8 

faiz həddinə çatmasını, sənaye isteh-
salının 1,5 faiz, qeyri-neft sektorunda 
sənaye istehsalının 9,1 faiz artmasını 
xatırlatdı. Bildirdi ki, hesabat dövründə 
inflyasiya cəmi 2,3 faiz təşkil edib, 
əhalinin pul gəlirləri isə 9,2 faiz artıb. 
Manatın məzənnəsinin sabitliyi qoru-
nub. Kənd təsərrüfatında 4,6 faiz artım 
qeydə alınıb. Ölkə iqtisadiyyatına 17,2 
milyard manat sərmayə qoyulub, bunun 
11 milyard manatı qeyri-neft sektoruna 
yatırılıb, 118 min daimi iş yeri yaradılıb.

Keçən il valyuta ehtiyatları 3 milyard 
dollar məbləğində artırılıb.  Hazırda 
Azərbaycanın valyuta ehtiyatları 45 
milyard dollara bərabərdir. Xarici borc 
22,8 faizdən 19 faizə düşüb və bu, çox 
müsbət haldır. Yəni, indi Azərbaycanın 
xarici borcu ümumi daxili məhsulun 19 
faizini təşkil edir. Bu borcun yaxın illərdə 
daha da azaldılması məqsədilə müvafiq 
proqram hazırlanıb. 

Bütün bunlar göstərir ki, hazırda 
iqtisadi cəhətdən tam müstəqil olmaq 
Azərbaycana siyasi müstəvidə də tam 
sərbəst davranmağa və öz haqqını tanıt-
maq uğrunda heç kimdən çəkinmədən 
konkret siyasət sərgiləməyə imkan 
verir. Bu gün dünya siyasət meyda-
nında gedən ikili standartlar fonunda 
Azərbaycan üçün Dağlıq Qarabağ kimi 
ağrılı məsələnin həllində cənab İlham 
Əliyevin apardığı düşünülmüş xarici 
siyasətin məntiqi nəticəsi açıq-aydın 
nəzərə çarpır. Məhz bu siyasət Dağlıq 
Qarabağ problemində Ermənistan kimi 
işğalçı bir ölkənin beynəlxalq aləmdə 
mövqelərini gündən-günə zəiflədir. Bu, 
həm də ona görə mümkün ola bilir ki, 
Azərbaycanın iqtisadi dayaqları kifayət 
qədər möhkəmdir və getdikcə daha da 
güclənir. Ermənilərə havadar olanlar da 
artıq başa düşməyə başlayıblar kı, onla-
rın rəğbət bəslədikləri bu dövlətciyəzin, 
necə deyərlər, bütün örkənləri yalnız 
Azərbaycanın döğanağından keçə bilər. 
Əks halda, bu ölkə gec-tez öncə iqtisadi 
və bunun ardınca isə siyasi çöküşlə 

üzləşəcək. Cənab Prezident İlham 
Əliyev Nazirlər Kabinetinin iclasında 
bununla bağlı dedi: “Mən dəfələrlə bunu 
bildirmişəm, bir daha demək istəyirəm 
ki, Ermənistanı bu ağır böhranlı 
vəziyyətdən çıxarmaq üçün bir yol var, o 
da Azərbaycan ilə münasibətləri normal-
laşdırmaqdır. Biz buna hazırıq. Ancaq 
əlbəttə ki, buna nail olmaq üçün bir şərt 
var - Ermənistan silahlı qüvvələri işğal 
edilmiş torpaqlardan çıxarılmalıdır”.

Azərbaycan hazırda bölgənin ən bö-
yük transmilli layihələrinin müəllifi və baş 
icraçısıdır. Ötən il Cənub Qaz Dəhlizi 
layihəsi çərçivəsində “Şahdəniz-2” və 
TANAP layihələrinin uğurla reallaşması, 
“Azərspace-2” peykinin orbitə buraxıl-
ması, Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Li-
manı Kompleksinin, Sumqayıt polipropi-
len müəssisəsinin, Azərbaycanın dövlət 
investisiyası ilə Türkiyədə böyük neft 
emalı zavodunun istismara verilməsi 
bu sırada dayanan layihələrdəndir. Bu 
layihələr on illər boyu ölkə iqtisadiyyatı-
nın inkişafına mühüm töhfələr verəcək.

Yola saldığımız ildə Azərbaycanın 
daha bir uğuru da ötən əsrin 90-cı 
illərinin əvvəllərində ətrafında intensiv 
müzakirələr aparılan bir məsələnin – 
Xəzər dənizinin hüquqi statusunun həll 
edilməsi oldu. Yeri gəlmişkən bu proble-
min həllində Xəzəryanı ölkələrin hər biri 
iştirak etsə də, Azərbaycan Prezidenti-
nin rolu daha çox diqqət çəkdi. 

Hesabat dövründə hökumətin 
əhalinin  sosial müdafiəyə  ehtiyacı 
olan təbəqəsi üçün müəyyənləşdirdiyi 

proqramlar uğurla icra edildi. Keçən 
il 5800-dən çox köçkün ailəsinə yeni 
mənzillər verildi ki, bu da son illərin re-
kord göstəricisidir. 

2018-ci ildə 140-dan çox məktəb 
tikilib, cari ildə isə 100-dən çox məktəbin 
tikintisi nəzərdə tutulur, eyni zaman-
da, bu il 10-a yaxın mərkəzi rayon 
xəstəxanasının, üç Olimpiya İdman 
Kompleksinin və beş “ASAN xidmət” 
mərkəzinin açılması da gözlənilir.

Nazirlər Kabinetinin iclasında hesa-
bat dövrünün yekunlarına qiymət verən 
ölkə Prezidenti yekun çıxışında sosi-
al-iqtisadi inkişafımızın digər mühüm 
detallarını da dəyərləndirərək, 2019-
cu ildə iqtisadiyyat qarşısında duran 
vəzifələri müəyyən etdi: “Mən əminəm 
ki, biz 2019-cu ildə də qarşımıza qoy-
duğumuz bütün vəzifələri icra edəcəyik. 
Bu il də ölkəmiz üçün uğurlu il olacaq-
dır. Mən giriş sözümdə qeyd etdim ki, 
keçən il dərin islahatlar ili olmuşdur. Bu 
islahatlar cəmi il ərzində özünü göstərdi, 
əlbəttə ki, gələcək illərdə özünü daha 
böyük həcmdə göstərəcək. Xüsusilə 
vergi və gömrük sahələrində aparılan 
islahatlar çox böyük əhəmiyyət daşıyır. 
Bu sahələrdə sağlamlaşdırma prose-
si gözəl nəticələr verir. Bizim maliyyə 
imkanlarımız genişlənir. Görülmüş işlər, 
yəni, artıq apardığımız islahatlar bu il də 
özünü böyük dərəcədə göstərəcək”.

Yuxarıda qeyd edilənlər deməyə 
əsas verir ki, cari il Azərbaycan iqti-
sadiyyatı daha sürətli inkişaf yolu ilə 
irəliləyəcək. İqtisadiyyatda qeyri-neft 
sektorunun üstün inkişafı prioritet 
təşkil edəcək. Başlıca hədəf isə ixracı 
əvəzləyəcək yerli istehsalın həcminin ar-
tırılmasından və qeyri-neft sektorundan 
ixracın həcminin əhəmiyyətli dərəcədə 
yüksəldilməsinin təmin olunmasından 
ibarət olacaq.

Fikrət YUSİFOV,  
iqtisad elmləri doktoru, 

professor

Strateji əlaqələrə kölgə 
salmaq qeyri-mümkündür

 � Rusiya Federasiyasının (RF) Xarici İşlər 
Nazirliyinin sözçüsü Mariya Zaxarovanın erməni 
əsilli RF vətəndaşlarının Azərbaycan Respublikasının 
ərazisinə buraxılmaması ilə bağlı təxribat xarakterli 
açıqlaması ölkə ictimaiyyətinin nümayəndələri arasında 
kəskin narazılıq doğurmuşdur. Bu barədə Azərbaycan 
Tibb Universitetinin professoru, tibb üzrə elmlər doktoru 
Anar Ağayev dedi:

– Hesab edirəm ki, Rusiya 
Federasiyası Xarici İşlər Nazir-
liyinin mətbuat katibinin son 
bəyanatı ölkələrimiz asasında 
ikitərəfli strateji münasibətlərin 
ruhuna tamamilə zidddir. 

Sirr deyil ki, son vaxtlar 
Ermənistan-Rusiya əlaqələrində 
ciddi problemlər yaranıb. Bunun 
əksinə olaraq Azərbaycan-
Rusiya əlaqələri uğurla inkişaf 
edir. Təkcə ötən il ərzində 
iki ölkə prezidentləri 6 dəfə 
görüşüblər. Görünür, bu müsbət 
amil Rusiya xarici siyasət 
idarəsində kimləri isə çox ciddi 

narahat edir. 
Lakin həmin bədxah 

qüvvələr heç bir vəchlə müstəqil 
Azərbaycanla RF arasında-
kı yaxın qonşuluq, dostluq 
əlaqələrinə kölgə sala bilməzlər. 
Belə ki, bu münasibətlər 
dövlətlərimizin başçıla-
rı möhtərəm İlham Əliyev 
və hörmətli Vladimir Putin 
tərəfindən müəyyənləşdirilərək 
inkişaf etdirilir. 

Azərbaycan dünya 
miqyasında multikulturaliz-
min mərkəzi kimi tanınır. 
Azərbaycan Ermənistandan 

fərqli olaraq çoxmillətli 
dövlətdir. Bir çox xalqların, 
o cümlədən erməni xalqının 
nümayəndələri Azərbaycan 
Respublikasında sülh və əmin-
amanlıq şəraitində birgə yaşa-
yırlar. Ermənistan isə monoetnik 
dövlətdir.

Gəlin həqiqətin gözünə 
dik baxaq. Ermənistanda 
erməni əsilli uşaqlara rusdil-
li məktəblərdə təhsil almaq 
məhdudiyyəti qoyulduğu halda, 
Azərbaycanda 340-dan çox rus 
dilində tədris müəssisəsi vardır. 
Ermənistanda isə belə məktəbləri 
barmaqla saymaq olar.

Azərbaycan hər zaman RF 
vətəndaşları üçün açıqdır. Yalnız 
2018-ci ildə 880 min Rusiya 
vətəndaşı ölkəmizdə səfərdə 
olub. Rusiya vətəndaşlarının 
böyük əksəriyyəti ölkəmizə 
səfərlərindən məmnun qalıb-
lar və qonaqpərvərliyə görə 
təşəkkürlərini bildiriblər. 

Qeyd etmək istərdik ki, 
səfər edənlər arasında erməni 
əsilli Rusiya vətəndaşları 
da olub. Eyni zamanda, 
Azərbaycanda keçirilən 
beynəlxalq tədbirlərdə, idman 
yarışlarında nəinki erməni 
əsilli Rusiya vətəndaşları, hətta 
Ermənistan vətəndaşları da 
iştirak ediblər.

Sonda bir daha vurğu-
lamaq istərdim ki, Rusiya 
Azərbaycanla dost və qonşu 
ölkədir. Əminəm ki, müstəqil 
ölkələrimiz arasında hərtərəfli 
əlaqələr bundan sonra daha da 
güclənəcəkdir. 

Söhbəti yazdı: 
M.HACIXANLI, 

“Xalq qəzeti”

 � Çünki onun 
düşüncələrinə əl gəzdirilib. 
Rusiya – Azərbaycan dostluq 
və tərəfdaşlıq münasibətlərinin 
artan sürətlə inkişaf etdirilməsi 
kimlərinsə yuxusuna haram 
qatır və onlar gizli variantlarla Moskva – Bakı dostluğuna xələl 
gətirməyə çalışırlar. Belə hallar, həmişə olduğu kimi, indi də var və 
dost ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Mariya Zaxarovanın 
tərəflərin hər ikisi üçün arzuolunmaz hesab edilən açıqlama ilə çıxış 
etməsi də məhz bədxahlarımızın sifarişi kimi qiymətləndirilməlidir. 
Qətiyyətlə demək olar ki, həmin açıqlamada Rusiyanın dövlət siyasəti 
ifadə edilmir.

Mariya Zaxarovanın heç kəsə məlum 
olmayan səbəblər üzündən Azərbaycanı 
hansısa qadağaya görə ittiham etməsi 
qətiyyən başadüşülən deyil. Rusiyanın 
dövlət rəsmiləri dəfələrlə bəyan ediblər 

ki, Azərbaycan dünya miqyasında mul-
tikulturalizmin mərkəzi kimi tanınır. Yəni 
bu ölkədə bir çox xalqların, o cümlədən 
erməni xalqının nümayəndələri sülh və 
əmin-amanlıq şəraitində, birgə yaşayırlar. 

Respublikamız hər zaman bütün ölkələrin 
vətəndaşları, xüsusən, Rusiya Federasi-
yasının vətəndaşları üçün açıqdır. Təkcə 
2018-ci ildə 880 min Rusiya vətəndaşı 
Azərbaycanda səfərdə olub. Səfər edənlər 
arasında erməni əsilli Rusiya vətəndaşları 
da olub və heç bir problem müşahidə 
edilməyib.

Mariya Zaxarova kimi məlumatlı ada-
mın bütün bunları bilməməsi bir ayıbdırsa, 
bilərək, qərəzli şəkildə danışması ikiqat 
ayıbdır. Təəssüf ki, Rusiya Federasiyası-
nın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi 
ikitərəfli strateji münasibətlərin ruhuna zidd 
olan bəyanatlarla bundan əvvəl də çıxış 
edib. Təbii ki, biz həmin qərəzli açıqla-
malara münasibət bildirmək istəmirik. 
Ancaq onu demək istəyirik ki, Azərbaycan 
və Rusiyanın prezidentləri təkcə ötən il 
ərzində 6 dəfə görüşüblər. Arzu edərdik 
ki, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyində də bu 
faktın mahiyyətini götür-qoy edib, sonra 
danışsınlar. 

Telman HAQVERDİYEV,  
fəlsəfə elmləri namizədi, 

dosent

 � Azərbaycan Respublikası Prezidentinin hər 
yeni ilə xalqımızın həyatının ən əlamətdar hadisəsi 
ilə bağlı ad verməsi  müstəqillik illərinin daha bir 
ümummilli ənənəsinə çevrilmişdir. Yaranmış bu 
ənənəyə uyğun olaraq,  dövlət başçısı İlham Əliyev 
Nazirlər Kabinetinin 2018-ci ilin sosial-iqtisadi 
inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə  
həsr olunan iclasında 2019-cu ilin ən önəmli  
hadisəsi – böyük Azərbaycan şairi İmadəddin 
Nəsiminin 650 illik yubileyi şərəfinə ilk ayını 
yaşadığımız ili ölkəmizdə “Nəsimi ili” elan etmişdir.

Azərbaycan Prezidentinin çoxəsrlik 
poeziyamızın dünya ədəbiyyatı 
xəzinəsində layiqli yer tutan görkəmli 
nümayəndələrindən biri olan İmadəddin 
Nəsiminin növbəti yubileyini 2019-cu 
ildə xalqımızın həyatının ən əlamətdar 
hadisəsi kimi müəyyən etməsi müstəqil 
dövlətimizin milli-mədəni dəyərlərimizə 
necə yüksək qiymət verməsinin 
daha bir parlaq göstəricisi kimi ölkə 
ictimaiyyətində böyük məmnunluq doğur-
du, beynəlxalq aləmdə geniş əks-səda 
verdi. Bununla bağlı görkəmli ziyalı, 

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin birinci ka-
tibi, Xalq şairi Fikrət Qoca ürək sözlərini 
belə ifadə etdi:

– Hər bir xalq dünyada yetirdiyi bö-
yük dövlət xadimləri, tarixində önəmli rol 
oynamış qəhrəmanları ilə yanaşı, həm 
də bəşər mədəniyyətinə verdiyi sənət 
adamları ilə tanınır. Humanist, həqiqət 
daşıyıcısı olan sənət artıq çoxdan bütün 
xalqların ortaq sərvəti sayılır. Bu baxım-
dan xalqımız dünya söz xəzinəsinə İslam 
peyğəmbərinin də tanıdığı Dədə Qorqud 
kimi ulu ozan, Nizami, Xaqani, Nəsimi, 
Füzuli, Vaqif, Sabir, Cavid və digərləri 
kimi bir çox mütəfəkkir söz dahisi bəxş 
etməsi ilə haqlı olaraq öyünür. 

Ümummilli lider Heydər Əliyev bu 
önəmli amilə həmişə yüksək həssaslıqla 
yanaşmış, Azərbaycanı böyük tarixi 
şəxsiyyətləri və sənət korifeyləri ilə ta-
nıtmaq üçün zəruri işlər görmüş, dəyərli 
milli-mədəni ənənə yaratmışdır. Ulu 
öndər hələ sovet dövlətinin tərkibində 
olduğumuz dövrdə Nizaminin 840 illik, 
Nəsiminin 600 illik yubileylərinin  dünya 

səviyyəsində qeyd edilməsinə nail 
olmuşdu. Dünya şöhrətli siyasət və 
dövlət xadimi olmaqdan əlavə, həm də 
çağdaş beynəlxalq aləmdə böyük sənət 
hamilərindən biri kimi məşhurlaşmış 
Heydər Əliyevin müstəqillik dövründə 
“Kitabi-Dədə Qorqud”un 1300 illik, 
Füzulinin 500 illik yubileylərini dün-
ya mədəniyyətinin önəmli hadisələri 
səviyyəsinə qaldırması azərbaycanlıları 
ən qədim və mədəni xalqlardan biri kimi  
tanıtmaq missiyasına layiqli töhfələr 
olmuşdur.

Öz ulu sələfinin bu ənənəsini daha 
geniş və mükəmməl bir formada davam 
etdirən Prezident İlham Əliyevin 2017-
ci ildə Nəsiminin ölümünün 600 illiyinin 
UNESCO səviyyəsində qeyd edilməsini 
təmin etməsi və ötən ilin noyabrında 
xüsusi sərəncamla bu bəşəri ideallar 
carçısının 650 illik yubileyinin beynəlxalq 
səviyyədə keçirilməsi üçün tədbirlərə 
start verməsi də, həqiqətən, xalqımızın 
ictimai-mədəni həyatında çox önəmli 
hadisələrdir.

Xalq şairi sözünə davam edərək 
bildirdi:

– İlham Əliyevin həmin 
sərəncamında bütün dünyaya bir 
daha bəyan edildi ki, orta əsrlərin 
nadir poeziya klassiki, humanist ide-
yalarına zənginlik gətirmiş filosof şairi  
İmadəddin Nəsimi Azərbaycan  xalqının 
ümumbəşər mədəniyyətinə bəxş et-
diyi qüdrətli söz ustalarındandır. O, 
Şərqin zəngin mədəni-mənəvi sərvətləri 
üzərində ucalmış və bədii söz sənətinin 
son dərəcə qiymətli incilərini meydana 
gətirmişdir. Mütəfəkkir şairin dərin poetik 
fikirlərlə fəlsəfi görüşlərin vəhdətində 
olub, dövrün elmi-fəlsəfi düşüncəsinin 
aydın ifadəçisinə çevrilmiş müstəsna 
əhəmiyyətli ədəbi irsi qədim köklərə və 
çoxəsrlik ənənələrə malik Azərbaycan 
ədəbiyyatı tarixində xüsusi mərhələ təşkil 
edir.

Sərəncamda göstərildiyi kimi, zəngin 
ideya-məfkurə irsi qoyub getmiş, ama-
lı yolunda insanlığa qurban getməyin 
nadir timsallarından birinə çevrilmiş 

Nəsimi dünya poeziyasının ən kamil 
nümunələri sırasında diqqətəlayiq yer 
tutan əsərlərində daim insanın əzəmətini, 
bəşəri məhəbbəti və şəxsiyyət azadlı-
ğını tərənnüm etmişdir. Anadilli şeirin 
humanist ideyalarla, yeni məzmun, 
deyim tərzi və bədii lövhələrlə daha da 
zənginləşməsində ölməz şairin misilsiz 
xidmətləri var. 

Nəsiminin mənbəyini xalq ruhun-
dan almış parlaq üslubu orta əsrlər 
Azərbaycan dilinin məna imkanlarını 
bütün dolğunluğu və rəngarəngliyi ilə 

əks etdirir. Sənətkarın ya-
radıcılığı bir sıra xalqların 
bədii-ictimai fikrinin inkişafına 
qüvvətli təsir göstərmişdir. 
İmadəddin Nəsiminin adı 
həqiqət naminə, fikir azadlığı 
yolunda qəhrəmanlığın rəmzi 
kimi əbədiləşib, əsrlərdən bəri 
Şərq xalqlarının yaddaşında 
yaşamaqdadır.

Fikrət Qoca sonda dedi:
– Ədəbiyyat tariximizdə 

təsnif edildiyi kimi, Nəsimi öz yaradı-
cılığında Azərbaycan xalqının arzu 
və istəklərini, ümumbəşəri dəyərləri, 
insanın fövqəlbəşəri varlıq olmasını 
tərənnüm etmişdir. Şair-filosofun iste-
dadının miqyası o qədər geniş idi ki, 
o, öz yaradıcılığı ilə yalnız Azərbaycan 
xalqına məxsus deyildi. Homer yalnız 
yunan, Firdovsi fars, Rustaveli gürcü, 
Şekspir ingilis, Puşkin rus xalqına deyil, 
bəşəriyyətə məxsus olduqları kimi, 
Nəsimi irsi də bütün xalqların sərvətidir. 
Prezident İlham Əliyevin bütün bunları bir 
daha dünyanın nəzərinə çatdırmaq üçün 
tarixi bir sərəncam verməsi,  2019-cu 
ili bütövlükdə “Nəsimi ili” elan etməsi 
xalqımızın mədəni həyatına davamlı bir 
təntənə bəxş edəcək.

Düşmənlərimizin, bədxahlarımızın 
Azərbaycan xalqına hər cür şər və böh-
tan atdığı, onu dünyanın nəzərində aşa-
ğılamağa çalışdığı bir dövrdə Nəsiminin 
parlaq şəxsiyyəti və idealı fonunda bir 
il beynəlxalq mədəni həyatın diqqət 
mərkəzində olmaq, həqiqətən, ümummilli 
bir hədəfdir. Bu sənət marafonunu uğurla 
dünyaya çıxarmaq, müdrik və qəhrəman 
babamızın timsalında özümüzü bir daha 
dünyaya təqdim etmək üçün hər bir 
soyadaşımız, ilk növbədə isə söz adam-
larımız bu gündən ümummədəni  zəfər 
yürüşünə səfərbər olmalıdırlar.

Hazırladı: 
Tahir AYDINOĞLU, 

“Xalq qəzeti”

Xalq şairi Fikrət Qoca: 
“Nəsimi ili”nin elan olunması ədəbiyyatımıza, 
mədəniyyətimizə böyük qayğının təzahürüdür

Ötən il iqtisadiyyatımızın 
uğurlu inkişafı istiqamətində 
mühüm islahatlar həyata keçirilib

Mariya Zaxarovanın Qafqaz 
həqiqətlərini bilməməsi inandırıcı deyil 

Bəs onda nə üçün 
“qaraya ağ” deyir?
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BANM-dan aldığı-
mız məlumatda bildirilir 
ki, TSİ-nin Azərbaycan 
nümayəndəliyinin təmsilçisi 
Gülhan Yüzereroğlu və 
onun rəhbərlik etdiyi 
nümayəndə heyəti BANM-
da qiymətləndirmə apara-
raq, ali məktəbin müxtəlif 
şöbələri və kafedralarında 

olub, iş fəaliyətini analiz 
ediblər.

Qiymətləndirmənin 
yekunu olaraq ali məktəbin 
malik olduğu İSO standartla-
rını təhsildə layiqincə yerinə 
yetirdiyi təsdiq edilmiş və 
bu standartların tətbiqinin 
davam etdirilməsi tövsiyə 
edilmişdir.

Qeyd edək ki, BANM 
Azərbaycanda ISO 9001 
“Keyfiyyət İdarəetmə 
Sistemi”, ISO 14001 “Eko-
logiya idarəetmə sistemi”, 
OHSAS 18001 “Əməyin 
mühafizəsi və təhlükəsizlik 
texnikası idarəetmə siste-
mi”, ISO 10002 “Müştəri 
məmnuniyyəti - şikayətlərin 
idarə edilməsi üzrə rəhbər 
göstərişlər” standartları-
na sahib olan və həmin 
standartları uğurla tətbiq 
edən yeganə ali təhsil 
müəssisədir.

Samirə ƏLIYEVA, 
“Xalq qəzeti”

ABŞ Prezidenti Donald Trampın açıqla-
maları strateji tərəfdaşlığa uyğun deyil.

Trendin məlumatına görə, bunu 
D.Trampın açıqlamalarına cavab ola-
raq Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud 
 Çavuşoğlu deyib.

Nazir bildirib ki, strateji tərəfdaşlıq 
məsələləri sosial şəbəkələrdə müzakirə 
olunmur: “Biz görürük ki, Trampa Suriyadan 
qoşunların çıxarılmaması ilə bağlı təzyiqlər 
olunur və o, çətin vəziyyətdədir. Bunun-
la belə, bu məsələlər sosial şəbəkələrdə 

müzakirə olunmamalıdır”.
M.Çavuşoğlu əlavə edib ki, Türkiyə heç 

bir təhdiddən qorxmur: “Biz ac, susuz da 
qalsaq, lazım olan addımları atacağıq. ABŞ 
və digər ölkələr Türkiyəyə hörmətlə yanaş-
malıdır”.

Qeyd edək ki, D.Tramp öz “Twitter” 
səhifəsində Türkiyənin Suriya kürdlərinə 
zərbə endirəcəyi təqdirdə bu ölkənin iqtisa-
diyyatını çökdürəcəyini bəyan etmişdi. Eyni 
zamanda, o, kürdləri Türkiyəni təxribata 
sürükləməməyə çağırıb.

ABŞ-ın xarici siyasəti yalnız xaos və 
repressiya yayır.

Trendin məlumatına görə, bunu İran 
İslam Respublikasının xarici işlər naziri 
Məhəmməd Cavad Zərif ABŞ-ın dövlət katibi 
Mayk Pompeonun antiiran bəyanatına cava-
bında deyib.

Nazir bildirib ki, ABŞ harada peyda 
olursa, orada xaos, repressiya, haqsız-

lıq hökm sürür: “İran Birləşmiş Ştatların 
“müştəri”lərinə və Pompeonun “insan hüquq-
ları müdafiəçilərinin nümunələri” adlandırdığı 
keçmiş şah və ya indiki başkəsənlərə oxşa-
mağa başlasa, ölkə cəhənnəmə çevriləcək”.

M.C.Zərif ABŞ-ı İranı itirməsi həqiqəti ilə 
barışmağa çağırıb.

Almaniyada 16 sahibkar və menecer 
ixtisasartırma kursu keçəcək

 � Azərbaycan Respublikasının Iqtisadiyyat Nazirliyi ilə 
Almaniyanın Federal Iqtisadiyyat və Enerji Nazirliyi arasında Anlaşma 
Memorandumuna uyğun olaraq, birgə proqram çərçivəsində sahibkar 
və menecerlər Almaniyada təcrübə keçəcəklər.

İqtisadiyyat Nazirliyindən aldığımız 
məlumatda deyilir ki, proqram çərçivəsində 
iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində fəaliyyət 
göstərən sahibkar və menecerlər Almani-
yanın tədris mərkəzlərində ödənişsiz ixtisa-
sartırma kursu keçir, beynəlxalq təcrübəyə 
yiyələnir, işgüzar əlaqələr qururlar.

Almaniya–Azərbaycan birgə proqramına 
əsasən, 16 sahibkar və menecerdən ibarət ilk 
qrup 25 mart – 19 aprel 2019-cu il tarixlərində 
Almaniyanın Hamburq şəhərində yerləşən 
“Beynəlxalq Akademiya” Tədris Mərkəzində 
təlim və istehsal müəssisələrində təcrübə 
keçəcək.

İqtisadiyyat  Nazirliyinin tabeliyində 
Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyində 
qrup üzvlərinin səfərə hazırlığı, onların 
məlumatlandırılması məqsədilə görüş 

 keçirilib. Tədbirdə agentliyin idarə heyətinin 
sədr müavini Nadir Adilov və qurumun digər 
əməkdaşları sahibkarların nəzəri biliklərinin 
artırılması, müasir idarəetmə təcrübəsinə 
yiyələnməsi, peşə-hazırlıq səviyyəsinin 
yüksəldilməsi istiqamətində görülən 
tədbirlər barədə məlumat verib, sahibkar və 
menecerlərin suallarını cavablandırıblar.

Qeyd edək ki, İqtisadiyyat Nazirliyinin 
dəstəyi ilə indiyədək 379 sahibkar və me-
necer “Azərbaycanın biznes ictimaiyyətində 
menecerlərin ixtisasının artırılması üzrə 
Almaniya–Azərbaycan birgə proqramı” 
çərçivəsində Almaniyada ixtisasartırma kursu 
keçib.

 Samirə ƏLIYEVA, 
“Xalq qəzeti”

 � Bu yaxınlarda “EGE Hospital”da dekabr 
ayının 20-də daha bir uğurlu əməliyyat baş tutub. 
Belə ki, 58 mm abdominal aorta anevrizması 
(aortanın daimi patoloji genişlənməsi – 
balonlaşma) olan xəstəyə Endovaskular 
Abdominal Aorta Anevrizması təmiri (EVAR) 
həyata keçirilib.

İnsan həyatı üçün olduq-
ca təhlükəli hesab edilən, 55 
mm-dən böyük olan abdo-
minal aorta anevrizmaların 
cərrahi müalicəsi  çətin və 
risklidir.

Lakin bu çətinliyi gözə 
alan məşhur invaziv kardio-
loqlar və texniklər - dosent 
dr. Uygar Çağdaş Yüksel,  
texnik Kənan Şixiyev, uzman 
dr. Aysel İslamlı, texnik 
Xəqani Rzayev, dr. Abdullatif 
İlbey, texnik Sərxan Sadıqov 

əməliyyatı böyük məsuliyyət 
və peşəkarlıqla həyata 
keçiriblər.

Hazırkı tibbi statistika-
ya istinadən bu tip xəstələr 
cərrahiyyəsiz endovasku-
lar (qapalı) üsulla müalicə 
olunur.

“EGE Hospital”da  da 
eyni diaqnozlu xəstələrin 
müalicəsində bu üsul uğurla 
tətbiq edilir.

“Xalq qəzeti”

 � Xarici Işlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi 
Əhməd Ömər əl-Arbd bildirmişdir ki, Liviya yanvarın 
18–20-də Beyrutda keçiriləcək Ərəb Ölkələri Liqasının 
sammitində iştirak etməyəcək.

Bir müddət öncə Benqa-
zi şəhərinin Liviya fəhlələri 
şurasının rəhbəri Fauziyyə 
Fərəcani də açıqlama ver-
mişdir ki, Livanın Baş naziri 
Saad Həririnin dəvətinə bax-
mayaraq, sammitdə iştirak 
etməyəcək.

Şənbə günü Livanın Ali 
İslam Şiə Şurasının başçısı 

Əbdül Amir Kabalan Ərəb 
liqasının dəvəti ilə bağlı təcili 
müşavirə keçirərək liviyalıla-
rın dəvət olunmasına etirazı-
nı bildirmişdir. Kabalan Livi-
yada şiə din xadimləri Musa 
Sədr, Məhəmməd Yaqub və 
jurnalist Abbas Bədrəddinin 
oğurlanmasını pisləyərək, 
Liviya nümayəndələrinin 

sammitə gələcəyi təqdirdə 
adamları küçəyə çıxaraca-
ğını və aeroportu blokadaya 
alacağını bəyan etmişdir. 

Qeyd edək ki, Musa 
Sədr və yoldaşları 1978-ci 
ildə Liviya lideri Müammar 
Qəddafi tərəfindən Tripoliyə 
dəvət olunmuşdular və 
oradan Roma Papası ilə 
görüşə yola düşməli idilər. 
Lakin Musa Sədrlə yoldaş-
ları İtaliyaya getməmişlər və 
o vaxtdan Livan şiələrinin 
liderindən xəbər yoxdur. 
Livan şiələri liderin oğurlan-
masında Qəddafi hökumətini 
günahlandırırlar. Müammar 
Qəddafinin oğlu Hannibal 
Qəddafi hazırda Livanda 
həbsxanadadır.

 “Xalq qəzeti”

Trendin məlumatına 
görə, bu sözləri Türkiyə 
Prezidentinin mətbuat 
katibi İbrahim Kalın ABŞ 

Prezidenti  Donald Trampın 
kürdlərlə bağlı Türkiyəni 
təhdid etməsinə cavab 
olaraq bildirib. Belə ki, 
ABŞ lideri bir müddət öncə 
bildirib ki, Ankara Suriya 
kürdlərinə qarşı hücum 
edəcəyi halda Türkiyəyə 
qaşı iqtisadi sanksiyalar 
tətbiq edə bilər.

İ.Kalın qeyd edib ki, 
Suriya kürdlərini ABŞ-ın da 
terror təşkilatları siyahısında 
olan PKK ilə eyniləşdirmək 
böyük səhvdir.

Azərbaycan və Koreya arasında Qrant 
Yardımına dair Çərçivə Sazişi imzalanıb

Nazirlikdən verilən 
xəbərdə deyilir ki, görüşdə 
Şahin Mustafayev ölkələrimiz 
arasında əməkdaşlığın uğurla 
davam etdiyini, dövlət və 
hökumət başçılarının yüksək 
səviyyəli səfərləri çərçivəsində 
keçirilən görüşlərin və apa-
rılan danışıqların əlaqələrin 
genişləndirilməsində mühüm 
əhəmiyyətini vurğulayıb.

Azərbaycan və Koreya 
arasında müqavilə-hüquq 
bazası yaradılıb, indiyədək 
ölkələrimiz arasında 57 sənəd 
imzalanıb. Qeyd edilib ki, 
Azərbaycanda 74 Koreya 
şirkəti qeydiyyatdan keçib, 
Koreya şirkətləri dövlət əsaslı 
layihələrdə podratçı qismində 
də iştirak edirlər.

Nazir Şahin Mustafayev iqtisadi-
ticarət əlaqələrinin genişləndiyini, 2018-
ci ilin 11 ayında ticarət dövriyyəsinin 
əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə 
müqayisədə 2 dəfə artdığını qeyd edib.

Azərbaycan və Koreya investisi-
ya sahəsində də əməkdaşlıq edirlər. 
Koreya tərəfindən Azərbaycan iqtisa-
diyyatına 180 milyon dollara yaxın, 
Azərbaycan tərəfindən isə Koreyaya 
474 milyon dollar investisya yatırılıb. 
İqtisadiyyat naziri Koreya Beynəlxalq 

Əməkdaşlıq Agentliyi (KOİCA) ilə sıx 
əməkdaşlığı qeyd edib və KOİCA-nın 
Azərbaycandakı fəaliyyətini yüksək 
qiymətləndirib. Şahin Mustafayev 
Azərbaycanın stabil və təhlükəsiz ölkə, 
Cənubi Qafqazın siyasi-iqtisadi, mədəni 
mərkəzi olduğunu vurğulayaraq, bildirib 
ki, ötən il 11 milyard manatı qeyri-neft 
sektoruna olmaqla, ölkə iqtisadiyyatına 
17,2 milyard manat investisiya yatırılıb. 

Koreya  Respublikasının 
Azərbaycan  Res    pub   lika       sın     dakı səfiri 

Kim Tonq Op ölkəsinin 
Azərbaycanla əməkdaşlığın 
genişləndirilməsində maraqlı 
olduğunu, imzalanacaq sazi-
şin bu baxımdan əhəmiyyətini 
qeyd edib.

Görüşün sonunda 
Azərbaycan  Respublikası 
hökuməti ilə Koreya 
 Respublikası hökuməti 
arasında Qrant Yardımına 
dair Çərçivə Sazişi imzala-

nıb. Sənədi iqtisadiyyat naziri Şahin 
Mustafayev, Koreya Respublikasının 
Azərbaycandakı səfiri Kim Tonq Op 
imzalayıblar.

Sənəddə Azərbaycan Respublikası 
və Koreya Respublikası arasında texniki 
yardım və qrant müqaviləsi üzrə birgə 
əməkdaşlığın davam etdirilməsi nəzərdə 
tutulur.

“Xalq qəzeti”

 � Qüdsdə Israil Xarici Işlər Nazirliyinin 
binasında qaz qumbarası partlayıb. 
Yerusəlim polisinin verdiyi məlumata görə, 
bazar günü qaz qumbarasının partlaması 
nəticəsində gözyaşardıcı qazdan bir neçə 
mühafizəçi zərər çəkib.

İlkin informasiyada bildirilir ki, partlayış qumbara-
ların saxlanıldığı binanın anbarında baş verib. Hadisə 
yerində polis əməkdaşları işləyir, hadisənin səbəbləri 
araşdırılır.

Gözyaşardıcı qazın binanın digər hissələrinə 
 yayılmasının qarşısını almaq üçün kondisionerlər 
 söndürülüb. 

“Xalq qəzeti”

 � ABŞ Dövlət Departamentinin yaydığı 
məlumatda bildirilir ki, dövlət katibi Mayk 
Pompeo Yaxın Şərq turnesini ailə üzvünün 
vəfatı ilə əlaqədar təcili başa vurub.

Ərəb ölkələrinə bir həftəlik səfər çərçivəsində Pompeo 
Qətərdəki vəziyyəti müzakirə etmək üçün Fars körfəzindəki 
altı ərəb ölkəsində görüşlər keçirməyi nəzərdə tuturdu. 
Pompeo sonuncu görüşü Qətərlə qonşu ölkələr arasındakı 
münaqişənin nizamlanmasında vasitəçilik missiyasını öz 
üzərinə götürmüş Küveytdə keçirməyi planlaşdırmışdı. 

Dövlət Departamentinin nümayəndəsi Robert Palladi-
no Blomberq agentliyinə bildirmişdir ki, Pompeo Omanın 
paytaxtı Maskatdan sonra səfəri yarımçıq saxlayaraq dəfn 
mərasimində iştirak etmək üçün Birləşmiş Ştatlara qayıda-
caq. Küveytə səfər bir müddət sonra həyata keçiriləcək.

“Xalq qəzeti”

Iqtisadiyyat naziri Şahin 
 Mustafayev Koreya Respublikasının 
Azərbaycandakı səfiri Kim Tonq Op 
ilə görüşüb.

Adətən, ölkə xaricində 
aparılan bu əməliyyat “EGE 
Hospital”da gerçəkləşib 

Türkiyə kürdlərlə 
yox, terrorçularla 
mübarizə aparır

İsrail XİN-in binasında 
qaz qumbarası partlayıb

MAYK  POMPEONUN 
səfəri yarımçıq qaldı 

ISO standartlarına 
tam cavab verir

Türk Standartları İnstitutu (TSİ) 
Bakı Ali Neft Məktəbində (BANM) növbəti 
qiymətləndirmədən sonra belə qərar verib. 

Liviya Ərəb Ölkələri Liqasının 
sammitində iştirak etməyəcək

Türkiyədən Trampa cavab:
Biz heç bir 
təhdiddən 

QORXMURUQ!

ABŞ harada peyda 
olursa, orada xaos, 

haqsızlıq hökm sürür

İran XİN:

Əməkdaşlıq
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 � Hər il yanvarın ortalarında 

Azərbaycanda yaranmış Şərqin ilk operası 
“Leyli və Məcnun”un ərsəyə gəlməsinin 
ildönümü ölkəmizdə öyünclü sənət hadisəsi 
kimi yad edilir. Bu unudulmaz tarixin 111-ci 
ildönümü ərəfəsində ilk milli operamızın yaradıcı 
truppasının fəal iştirakçısı olmuş Mirmahmud 
Kazımovskinin ad və soyadını daşıyan, sənət 
sevgisini yaşadan nəvəsi ilə müsahib olduq.

Xatırladaq ki, 
Kazımovskilər ailəsi milli teatr 
və televiziya tariximizdəki 
sanballı xidmətləri ilə 
sənətsevərlərə yaxşı 
məlumdur. Baba Kazımovs-
ki – Mirmahmud Mirələkbər 
oğlu milli oyanış və istiqlal 
mübarizəsi dövründə teatr 
sənətinə gəlmiş, görkəmli 
aktyor, pedaqoq, müxtəlif janrlı 

səhnə əsərlərinin müəllifi, rejis-
sor kimi məşhurlaşmışdır. 

Professional teatr 
xadimilərinin ilk nəslinə 
mənsub olan bu fədakar ziyalı 
zəngin və şərəfli yaradıcılıq 
yolu keçmiş, 1938-ci ildə 
respublikanın Əməkdar ar-
tisti adına layiq görülmüşdür. 
1897-ci ildən səhnəyə qədəm 
qoymuş, 58 illik ömrünün 42 
ilini milli teatrımızın inkişafına 
həsr etmiş Mirmahmud Kazı-
movski 1906-cı ildə yaradılmış 
Bakı Müsəlman Teatrının ilk 
üzvlərindən biri və təşkilatçısı 
olmuşdur. 

XX əsrin əvvəllərindən Mir-
mahmud Kazımovski peşəkar 
artist kimi tanınmağa başla-
mış, Qoqolun “Müfəttiş”ində Fi-
lippoviç, Nəcəf bəy Vəzirovun 
“Pəhləvani Zəmanə” əsərində 
Cahangir bəy, Şəmsəddin 
Saminin “Gavə” əsərində zabit 
və kəndli rollarında, “Müsibəti-
Fəxrəddin” əsərində Əhməd 
rolunda, eyni zamanda, bir sıra 
Qərbi Avropa dramaturqlarının 
tamaşalarında uğurla çıxış 
etmişdir. Şekspirin “Otello” 
faciəsi onun yaradıcılığında 
xüsusi yer tutmuşdur. Mirmah-
mud Kazımovskinin milli teatr 
tariximizdə xidmətlərindən biri 
də Azərbaycan qadınlarının 
səhnəyə gələ bilmədikləri bir 
dövrdə onları məharətlə əvəz 
etməsi olmuşdur. 

Mirmahmud Kazımovski so-
vet dövründə aktyorluqla yanaşı, 
pedaqoqluq da etmiş, dramatur-
giya ilə də məşğul olmuşdur. O, 
teatr sahəsində Ə.Haqverdiyev, 
H.Cavid, S.S.Axundov, 
C.Məmmədquluzadə, Cəfər 
Cabbarlı kimi görkəmli sima-
larla əməkdaşlıq etmişdir. 
Azərbaycan kinosu sahəsində 
də rejissor kimi fədakarlıqla 
çalışan Mirmahmud Kazı-
movski adını “Neft və milyonlar 
səltənətində”, “Bismillah”, 
“Bakılılar”, “Kəndlilər”, “Sovqat” 
filmlərinin tarixçəsinə yazmışdır.

Atasının sənət yolunu, 
həmin nəslin professisonallıq 
ənənəsini ləyaqətlə davam 
etdirən oğul Rauf Kazımovski-
nin adı isə Azərbaycan milli efir 
və ekran yaradıcılığı tarixinə 
görkəmli radio və ilk televizi-
ya rejissoru kimi yazılmışdır. 
Onun radio üçün hazırladığı 
“O olmasın, bu olsun” tama-
şası “Qızıl fond”a daxil olmuş, 
televiziyada quruluş verdiyi 
“Leyli və Məcnun” tamaşası ilə 
bu şöhrətli əsər ilk dəfə kütləvi 
auditoriyaya çıxarılmışdır. Rauf 
Kazımovskinin çəkdiyi 7 film 
Azərbaycan kino sənətində 
yeni bir yön açmışdır. Onun 
yaradıcılığının çiçəklənən vax-
tında – 48 yaşında dünyasını 
dəyişməsi formalaşmaqda 
olan milli televiziya rejissorluğu 
sahəsində ciddi itki sayılmışdır.

Ailə şəcərəsini böyük 
həvəs və sədaqətlə davam 

etdirən nəvə – Raufun oğlu 
Ələkbər Kazımovski televiziya 
filmləri yaradıcılığı sahəsində 
istedadlı rejissor kimi tanınmış, 
qısa müddətdə 15-dən artıq 
ekran əsərinə quruluş vermiş, 
gənc yaşlarında Əməkdar 
incəsənət xadimi fəxri adına 
layiq görülmüşdür. Təəssüf ki, 
Ələkbərin də ömür yolu atası 
kimi yarımçıq qırılmış, onun 

da vaxtsız ölümü dərin hüzn 
doğurmuş, ölkəmizdə televizi-
ya rejissorluğunun inkişafına 
növbəti zərbə olmuşdur.

Kazımovskilər ailəsinin 
digər davamçıları da bu gün 
incəsənət sahəsində çalı-
şır, milli mədəniyyətimizin 
tərəqqisinə xidmət göstərirlər.

Bugünlərdə Rauf 
 Kazımovskinin o biri oğlu, 
babasının adını daşıyan Mir-
mahmud Kazımovski redaksi-
yamıza gəlmişdi. Müsahibimiz 
ilk olaraq Birinci vitse-prezi-
dent, Heydər Əliyev Fondunun 
rəhbəri Mehriban Əliyevanın 
milli incəsənətimizin inkişafına 
göstərdiyi diqqət və qayğıdan, 
xüsüsən, Azərbaycan muğamı-
nın dünyada tanıdılması üçün 
gerçəkləşdirdiyi tədbirlərdən 
böyük məmnunluqla söhbət 
açdı. 

Dünyaya gözünü tanın-
mış incəsənət adamlarının 
çevrəsində açan Mirmahmud 
bildirdi ki, atası Rauf Kazı-
movski incəsənətin müasir 
sahələri ilə məşğul olsa da, 
bütün varlığı ilə muğama 
bağlı idi. Sevincli anlarında da, 
kədərlı olanda da muğama qu-
laq asır, daha çox Cabbar Qar-
yağdıoğlunun səs yazılarını 
səsləndirirdi. Bu da səbəbsiz 
deyildi. Ailələrində Cabbar 
Qaryağdıoğlu şəxsiyyətinə və 
sənətinə hədsiz sevginin nə ilə 
bağlı olduğunu açıqlayan Mir-
mahmud daha sonra bildirdi:

– İlk təhsilini professional 
teatr rejissorluğumuzun banisi 
Hüseyn Ərəblinski ilə birlikdə 
alan babam Mirmahmud 
onunla möhkəm dost imiş. Bu 
yaxınlıq babamı da Hüseynlə 
birlikdə teatr sənətinə 
gətirmişdir. Onların gəncliyi 
milli ziyalılarımızın atası sayı-
lan, istedadlı soydaşlarımızın 
təhsil, elm və sənət sahəsində 
yolgöstərəni olan Həsən bəy 
Zərdabinin yaxın əhatəsində 
keçmişdir. 1906-cı ildə Bakıya 
gələn gənc müəllim və pub-
lisist Üzeyir Hacıbəyli da bu 
çevrəyə düşmüşdür. 

Babamın atama 
dediklərindən belə bir məlumat 
bizə çatıb ki, o zaman 22 
yaşlı Üzeyir Hacıbəylini ilk milli 
operamızı yaratmağa məhz 
Həsən bəy həvəsləndirmişdir. 
Bu işdə ünlü xanəndə Cabbar 
Qaryağdıoğlunun da ciddi 
təsiri və köməyi olmuşdur. 
Əvvəla, Şuşada Əbdürrəhim 
bəy Haqverdiyevin hazırla-
dığı “Məcnun Leylinin qəbri 
üstündə” tamaşasında Cabbar 
Qaryağdıoğlunun yaratdığı 
Məcnun obrazı o zaman hələ 
uşaq olan Üzeyir bəyin qəlbinə 
bir toxum kimi düşmüş və 
musiqiyə bələd olması artdıq-
ca onda həmin tamaşanı ayrı-
ca operaya çevirmək arzusunu 
cücərtmişdi. İkincisi, Cabbar 
Qaryağdıoğlu 1908-ci il yanva-
rın 13-də (yeni təqvimlə 25-də 

– T.A.) Tağıyev Teatrında 
həyata vəsiqə alan Şərqin ilk 
operasının tamaşaya qoyul-
masında Üzeyir Hacıbəyliyə 
və Hüseyn Ərəblinskiyə çox 
kömək eləmişdi. Operanın 
səhnəyə qoyulmasında ba-
carıqlı aktyorluğundan əlavə, 
həm də gözəl səsi olan babam 
da yaxından iştirak etmiş, 
 Leylinin anası, altıncı və yed-
dinci ərəb rollarını oynamışdır.

Azərbaycan xanəndəlik 
sənətinin ən görkəmli 
nümayəndələrindən biri, 
bəstəkar, musiqi xadimi, Xalq 
artisti Cabbar Qaryağdıoğlu ilə 
babamın tanışlığı və dostlu-
ğu da elə o zaman yaranmış 
və illər keçdikcə davam edib 
möhkəmlənmişdi. Atam da 
həmişə onu “Cabbar əmi” – 
deyə xatırlayır, sənətindən 
məftunluqla söz açırdı. O bildi-
rirdi ki, Cabbar əmi muğamın 
sirli pərdələrini aça-aça insanı 
ilahi bir gözəllik məqamına 
yüksəldir, başa düşənlərə mi-
silsiz bir zövq bəxş edir. Atam 
həm də təəssüflə deyirdi ki, biz 
bu sənətkarın qədrini layiqincə 
bilmirik, vaxtilə oxuyanda 
başına qızıl səpilən Cabbarın 
qızıldan heykəlini qoymuruq. 

Bax beləcə babadan 
ataya, ondan da biz nəvə-
nəticələrə müqəddəs bir 
Cabbar əmi sevgisi keçib. Biz 
Kazımovskilər ailə bioqrafiya-
mızın belə bir bənzərsiz sənət 
xadimi ilə bağlılığı ilə fəxr 
edirik. Təbii ki, Cabbar əmi 
ilə bağlı görülməli işlər bizi də 
qayğılandırır.

Nəvə Mirmahmud 
söhbətin bu yerində bildirdi:

– Son 15 ildə Cabbar 
Qaryağdıoğlu kimi musiqi 
korifeylərinin sonrakı nəsillərə 
əmanət qoyub getdiyi muğam 
sənətinin dövlət səviyyəsində 
himayə olunması, onun qo-
runması və inkişafının yüksək 
səviyyədə təmin edilməsi 
Kazımovskiləri hamıdan 
çox sevindirir və razı salır. 
Prezident İlham Əliyevin 
sərəncamları ilə bir zaman 
Yasamal qəbiristanlığında 
Cabbar Qaryağdıoğlunun yeri 
itməkdə olan məzarının abad-
laşdırılması, ölməz sənətkara 
qəbirüstü abidə qoyulması, 
150 illik yubileyinin təntənə ilə 
keçirilməsi, ölkəmizdə muğam 
sənətinin şərəfinə yaradıl-
mış misilsiz Muğam evində 
bu sənətin qüdrətli simaları 
sırasında Cabbar əminin də 
büstünün olması olduqca 
sevindiricidir. 

Lakin bir məsələ hələ 
də həllini gözləyir. Bu da 
ondan ibarətdir ki, 1948-ci 
ildə respublika hökuməti 
Bakıda Fəxri xiyabanının 
yaradılması haqqında qərar 
verəndə bu işin özülünün 
xalqımızın 15 görkəmli 
şəxsiyyətinin məzarlarının bu-
raya köçürülməklə qoyulması 
nəzərdə tutulmuşdu. Nədənsə, 
sonrakı illərdə hətta erməni 
Yeremyanın məzarı da Fəxri 
xiyabana köçürülsə də, Vida-
dinin, Seyid Əzimin, Sabirin 
məzarları ilə yanaşı, Cabbar 
Qaryağdıoğlunun da qəbri 
əvvəlki yerində qalmışdır.

Müsahibimiz sonda bil-
dirdi ki, görkəmli şair Mikayıl 
Müşfiqin nəşinin qalıqlarının 
tapılması ilə bağlı mətbuatda 
gedən yazılara Prezident 
İlham Əliyevin həssas 
münasibəti sənətsevərlərdə 
belə bir ümid yaradır ki, res-
publika hökumətinin 71 il əvvəl 
çıxardığı gərəkli bir qərarın 
da yerinə yetirilməsi, nəhayət, 
başa çatdırılacaq.

Müstəqillik illərində 
dillərə düşən bir məsəl 
yarandı: “Unutsaq – unu-
dularıq”. Nə yaxşı ki, 
xalqımızın qədirbilənliyi 
ona bəla gətirən unutqan-
lığına həmişə üstün gəlir. 
Qədirbilənlik hər sahədə 
gərəklidir, yaxşılarının çoxal-
masına xidmət edir. Sənətə 
və sənətkara münasibətdə 
isə qədirbilənlik milli 
dəyərlərin mötəbər qoruyu-
cusudur.

T. AYDINOĞLU, 
“Xalq qəzeti”

Təqvim yada salır

Qədirbilənlik milli dəyərlərin 
MÖTƏBƏR QORUYUCUSUDUR

“Su İdmanı sarayı” MMC 
2019 – cu ildə istifadə olunacaq dəsmal, xalat, fitə və sair 

ləvazimatların yuyulmasının satınalınması üçün

AÇIQ  TENDER  ELAN  EDİR
Tender 1 (bir) lot üzrə keçirilir.
 Lot-1.Dəsmal, xalat, fitə və sair 

ləvazimatların yuyulmasının  satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz 

tender təkliflərini möhürlənmiş, imzalanmış iki-
qat bağlamada yazılı surətdə təqdim etsinlər.

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıda-
kı meyarlara üstünlük veriləcəkdir: 

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

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

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

Təşkilat- “Su İdmanı sarayı” MMC
H\h- AZ58PAHA-

38090AZNHC0290048918
VÖEN- 1701859441                                    

Bank- “PAŞA Bank” ASC
Kod- 505141 
VÖEN- 1700767721
M\h- AZ82NABZ01350100000000071944
SWIFT- PAHAAZ22
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
- tender təklifi (tender təklifi zərflərin 

açıldığı tarixdən sonra ən azı 30 bank günü 
qüvvədə olmalıdır);

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

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

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

- iddiaçının son bir illik maliyyə vəziyyəti 
haqqında bank arayışı;

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

- iddiaçıların müvafiq mallar üzrə mənşə 
və uyğunluq sertifikatları;

- iddiaçının tenderdə iştirakına təsir edə 
biləcək digər müvafiq məlumatlar.

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

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanu-
nuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi 
və bank təminatı istisna olmaqla) 18 fev-
ral  2019-cu il saat 17.00-dək, tender təklifi 
və bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat 
zərflərdə  27 fevral  2019-cu il saat 17.00-dək 
Bakı şəhəri, Səbail rayonu, akademik Əhəd 
Yaqubov küçəsi 15 nömrəli ünvanda yerləşən 
Su İdmanı sarayının tender komissiyasına 
təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

İddiaçıların təklifləri  28 fevral  2019-cu 
il saat 12.00-da Bakı şəhəri, Səbail rayonu, 
Akademik Əhəd Yaqubov küçəsi 15 nömrəli  
ünvanda yerləşən “Su İdmanı sarayı”nda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
zərflərin açılışında iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

B İ L D İ R İ Ş
“Xalq qəzeti”nin 10 yanvar 

2019-cu il tarixli nömrəsində 
Ədliyyə Nazirliyi Məhkəmə 
Ekspertizası Mərkəzinin 
dəftərxana və təsərrüfat 
mallarının satınalınması 
məqsədilə dərc edilmiş 
tenderində iş həcmlərinə 
aydınlıq gətirilməsi üçün id-
diaçıların təklif təminatlarının 
qəbulu vaxtı 19 fevral 2019-cu 
il saat 17.00-a, təkliflərin açılı-
şı isə 20 fevral 2019-cu il saat 
11.00-a dəyişdirilir. 

B İ L D İ R İ Ş
“Xalq qəzeti”nin 21 dekabr 

2018-ci il və 8 yanvar 2019-cu il 
tarixli nömrələrində dərc edimiş 
Laçın Rayon İcra Hakimiyyəti 
Başçısının Qayğı Qəsəbə 
İnzibati Ərazi Dairəsi üzrə 
Nümayəndəliyinin tender elan-
larında tender təklifi dəyərinin 
2 faizi həcmində bank təminatı 
(zərflərin açıldığı tarixdən sonra 
60 bank günü qüvvədə olmalıdır) 
bəndindəki  2 faiz rəqəmi 1 faiz 
kimi oxunmalıdır.

Tender komissiyası 

 � Qanlı Yanvar gecəsinin qurbanlarından biri – 
Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının aspirantı olmuş 
Yusif Sadıqov haqqında söz açmaq istəyirik. Müsahibimiz 
şəhidin bacısı, filologiya üzrə elmlər doktoru, professor Səyalı 
Sadıqovadır.

– Səyalı xanım, qardaş itkisi 
ağır dərddir, təsəlli yalnız bu ola 
bilər ki, Yusif canını xalqımızın ən 
say-seçmə övladları ilə bir sırada, 
Vətən yolunda qurban verib. Qar-
daşınız xatirinizdə necə qalıb?

– Yusif Sadıqov 1964-cü ildə 

Göyçə gölünün sahilində yerləşən 
Cil kəndində dünyaya göz açmış-
dı. Bu cah-cəlallı obalar, oymaqlar 
onun ilhamına, istedadına qol-qanad 
vermişdi. Bu yurdun ab-havası 
Yusifi şair qəlbli, təbiət vurğunu kimi 
böyütmüşdü. Zahirən sakit, daxilən 
qaynar, coşqun təbiətli bir oğlan 
idi. Gözəl şeirlər yazırdı. Ədəbiyyat 
həvəskarları arasında istedadlı şair 
kimi tanınmağa başlamışdı. Ancaq 
güclü məntiqi, iti yaddaşı onu daha 
çox riyaziyyat elminə bağlamış-
dı. Məktəbdə oxuyarkən dəfələrlə 
olimpiadalarda iştirak edib qalib 
gəlmişdi. Orta məktəbi 1981-ci ildə 
qızıl medalla bitirib Bakı Dövlət 
Universitetinin mexanika-riyaziyyat 
fakültəsinə daxil olmuşdu. Oxuduğu 
illərdə Moskvada, Vilnüsdə keçirilən  
riyaziyyat olimpiadalarında diplom-

lara layiq görülmüşdü. Universiteti 
fərqlənmə diplomu ilə bitirib Elmlər 
Akademiyası Mexanika-Riyaziyyat 
İnstitutunun aspiranturasına daxil 
olmuşdu. Minimumların hamısından 
“əla” qiymətlər almışdı, işini başa 
çatdırmış, aspirantların konfransında, 
institut seminarlarında uğurlar qazan-
mışdı. İnstitutun əməkdaşları Yusifin 
şəxsində gələcəyin görkəmli alimini 
görürdülər. O, hələ gənc yaşlarından 
əsl Azərbaycan ziyalısına xas olan 
dünyagörüşü, insani keyfiyyətləri, 
səmimiliyi ilə hörmət qazanmışdı. 

Nişanlı idi. Toyuna hazırlaşırdıq. 
Yanvarın 20-də ad günü idi, 26 yaşı 
tamam olacaqdı...

– Qardaşınızı əlinizdən almış 
o gecə, o gün yaddaşınızda hansı 
izlər qoyub?

– 1990-cı ilin ilk ayı yaman 
qanlı-qadalı gəldi. Hamının səbr 
kasası dolmuş, dözümü tükənmişdi. 
Yurd-yuva qeyrəti, el-oba isməti 
milləti “ ölüm, ya olum” məqamına 
gətirmişdi. Yanvarın əvvəllərindən 
davam edən mitinq və nümayişlər, 
respublika rəhbərliyinin vəziyyətə 
nəzarət edə bilməməsi, mərkəzin 
təxribatçı əməlləri 20 Yanvar faciəsi 
üçün zəmin hazırladı. Sov.İKP MK 
katibi B.Girenko fövqəladə vəziyyət 
elan edilməyəcəyi, qoşunların şəhərə 
girməyəcəyini bəyan etdi və bununla 
da əhali aldadıldı. Bu rəsmi bəyanat 

insanlarda ümid yaratdı. Heç kim 
Alma-Ata (indiki Almatı) və Tbilisi 
hadisələrində güc işlədildiyinə görə 
beynəlxalq aləm tərəfindən ittiham 
olunan sovet rəhbərliyinin silaha əl 
atacağını gözləmirdi.

Yusif də bir vətəndaş, ziyalı 

kimi düşünür, yollar axtarırdı. Vətən 
uğrunda mübarizə onun başlıca 
amalına çevrilmişdi. 1988-ci ildən 
bəri xalqımızın başına gətirilənlər 
Yusifi rahat buraxmırdı. Üzündəki 
daimi təbəssüm gözlərimiz önündəcə 
yavaş-yavaş sönməyə, yox olmağa 
başlamışdı.

Yanvarın 19-dan 20-nə keçən 
gecə dəhşətli qırğın törədildi. Qan 
su yerinə axdı. Neçə ocağın şamı 
söndü, neçə ana övlad, neçə bacı 
qardaş, neçə körpə ata itirdi o müdhiş 
gecədə. O gecə yerin-göyün üzünə 
qara kəlağayı salmışdılar elə bil. Hər 
yan, hər tərəf adamda vahimə oyadır-
dı. Çox narahat idi, elə bil, havası çat-
mırdı Yusifin. Atəş səsləri eşidiləndə 
evdə dözə bilmədi, küçəyə çıxdı...

...Şaxtalı, sazaqlı, hüznlü bir 
səhər açıldı o gecədən sonra. Qan 
içində boğulan Bakı ən faciəli anlarını 
yaşayırdı. Ah-nalə, fəryad göylərə 
bülənd olmuşdu. Bu dəhşətli qırğının 
şahidi olmuş insanlar ağıllarını itirmək 
dərəcəsinə çatmışdılar. Təsəlliyə söz 
də qalmamışdı.

Hamı ağlayırdı, özü də hön-
kür-hönkür, fəryad qopara-qopara. 
Lakin şahidlərin selə dönmüş göz 
yaşları tökülən bu günahsız qanlar-
dan qat-qat artıq olsa da, onu yuyub 
təmizləməyə qadir deyildi. Göz yaşı 
ilə suvarılan şəhid qanından qırmızı 
qərənfillər bitmişdi küçələrdə, mey-
danlarda.

Başını itirmiş adamlar evdən 
çıxıb bir daha geri dönməyənlərini 
axtarırdılar, özü də dirilər  arasında 
yox, ölülər içərisində. Dəhşətə 
bax, əzizlərinin meyitini tapanlar 
şükür edirdilər. Çünki artıq məlum 
olmuşdu ki, qaniçən vəhşilər öz 
cinayətlərinin izini  itirmək üçün 
yaralıların və şəhidlərin bir hissəsini 
yük maşınları ilə aradan çıxara 
bilmişdilər.

Yusifin arzularını həyata 
keçirməyə qoymayan qatillər Bakını 
qana boyadı. Yanvar böhranı nəticə 

etibarilə respublika hakimiyyət or-
qanlarının iradəsizliyi və xalqdan ayrı 
düşməsi, müxalifətin fəal hissəsinin 
avantürizmi, bütün siyasi dayaq-
larını itirmiş mərkəzi hakimiyyətin 
səbatsızlığı nəticəsində baş verdi. 

– Səyalı xanım, 20 Yanvarda 
baş verənlər bütün xalqın faciəsi 
idi. Keçirdiyimiz qürur hissinə bax-
mayaraq, həmin tarixi bu gün də 
Ümumxalq Hüzn Günü kimi qeyd 
edirik. Sizin üçün isə bu, həm də 
bir ailə faciəsi idi...

– Bizim ailənin faciəsi, əslində, iki il 
əvvəldən başlanmışdı. Öz halal ata-ba-
ba yurdundan, isti od-ocağından zorla 
ayrılmış, köçkünə, qaçqına, didərginə 
çevrilmiş bir ailə qərib bir mənzildə 
məskunlaşmışdı. Anam əlini göyə 
qaldırıb şükür edirdi ki, oğlunun meyiti 
tapılmayıb. Meyiti tapılmayıbsa, deməli 
sağdır. Sağdırsa, deməli gələcək. Olan-
ların çoxundan anam xəbərsizdi... 

Səhəri gün şəhid qanından 

laləzara dönmüş küçə və meydanlar-
da, xəstəxanalarda, meyitxanalarda 
qanına qəltan olmuş igidlərin cəsədini 
gördükcə yüz dəfə ölüb-dirilən, müd-
hiş gecənin ağır yükü altında qəddi 
bükülmüş, heydən düşmüş, donuq 
baxışlarından iztirab tökülən, sifətləri 
meyit rəngi almış insanlar arasında 
bir ata da Yusifini axtarırdı. Tapdı da. 
Ancaq bu tapıntı ölümdən də betər 
oldu... Yusifin ancaq qolu tapıldı. Tan-
kın tırtılları altında kəsilmiş sağ qolu. 
Məmməd Aslanın həmin günlərdə 
dillər əzbəri olan “Ağla,qərənfil, 
ağla”şerinin bir bəndi məhz Yusifin 
taleyinə həsr olunmuşdu.

Bu bədənsiz qollara,
Bu uçunan yollara,
Bu yiyəsiz qullara
Ağla, qərənfil, ağla!
Əslində, şəhid olanların hamı-

sı hamının əzizi idi o an. Bu gün 
də belədir, həmişə də belə olacaq. 
Çünki onlar Vətənin azadlığı, millətin 
istiqlaliyyəti uğrunda canlarını 
qurban vermiş, şəhidlik məqamına 
yüksəlmişdilər.

– 20 Yanvar qırğınından 
otuz ilə yaxın vaxt keçir. Bu 
zaman məsafəsindən baxanda 
həmin faciəli hadisələri necə 
qiymətləndirirsiniz?

– Yanvar faciəsi xalqımızın milli 
şüuruna kədərli, eyni zamanda, XX 
əsr Azərbaycan tarixinin dönüş 
əhəmiyyətli hadisəsi kimi daxil ol-
muşdur. Bu mərhələni keçən insan-
lar hiss etdilər ki, keçmiş həyata və 
münasibətlərə qayıtmaq artıq müm-
künsüzdür. Müstəqilliyə doğru hərəkət 
son, həlledici mərhələyə yaxınlaş-
maqda idi və artıq həmin 90-cı ildə 
Azərbaycanda 1918 – 1920-ci illərdə 
müsəlman Şərqində ilk demokratik 
respublikanın ideyaları, rəmzləri, de-
mokratik ənənələri yenidən canlandı-
rılmağa başlanmışdı.

Yanvar dərsləri öyrədir ki, 
ən əsası insan həyatıdır, insan 
şəxsiyyətidir. Bunlar hər hansı 
siyasətdən, hər hansı ideyadan üs-
tündür. Başlıcası, Vətənin ali maraq-
larıdır, onun təhlükəsizliyi, azadlığı və 
bütövlüyüdür. Doğma xalqın keçmişi, 
bugünü, gələcəyi, onun birliyi üçün 
məsuliyyət daşımaqdır.

Tarix ən böyük müəllimdir. "Qara 
Yanvar" bizə təkcə ağrı-acı gətirmədi, 
həm də dərs də verdi. Əgər hadisələrin 
əvvəlində Moskvanın ədalətinə 
bəzi illüziyalar, xəyallar, "buraxılmış 
 nöqsanların düzələcəyinə" ümidləri 
hələ qalırdısa, 20 Yanvarda bu xəyal və 

ümidlər birdəfəlik puç oldu. Mərkəzin 
əməlisalehliyinə inam ruhunda tərbiyə 
almış biz “sovet vətəndaşları” bunu 
dərk etmək çətin və acı idi.

Bu gün soyuq ruzigar Şəhidlər 
xiyabanında sükuta qərq olmuş şəhid 
məzarlarının üstündəki ağacların 
çılpaq budaqlarını xəfif-xəfif yelləyir. 
Şəhidlər öz canlarını ona görə fəda 
etdilər ki, barı, biz tarixin kədərli 
dərslərindən nəticə çıxaraq.  

Qələmə aldı:  
Ülviyyə VAHIDQIZI  

“Xalq qəzeti”

Ad günündə şəhid oldu

Yusif atası, anası və bacısı ilə birlikdə

Yusif bacısı Səyalı ilə birlikdə Yusif zabitlik kursunda



AÇIQ  TENDER  ELAN  EDİR
Tender 10 lot üzrə keçirilir.
Lot-1.Üzeyir Hacıbəyli Beynəlxalq 

Musiqi Festivalının təşkilinin satınalın-
ması.

Lot-2. Beynəlxalq Caz Festivalının 
təşkilinin satınalınması.

Lot-3. Xalq və milli bayramların 
təşkilinin satınalınması.

Lot-4. Mədəniyyət günləri və 
tədbirlərin təşkilinin satınalınması.

Lot-5. Görkəmli incəsənət 
xadimlərinin yubiley tədbirlərinin, ya-
radıcılıq və anım gecələrinin təşkilinin 
satınalınması.

Lot-6. Rostropoviç X Beynəlxalq Mu-
siqi Festivalının təşkilinin satınalınması.

Lot-7.  “Gələrsən-görərsən” Şəki 
Beynəlxalq Uşaq  Teatr Festivalının 
təşkilinin satınalınması.

Lot-8. İnformasiya daşıyıcı tumbalara 
xidmət işlərinin təşkilinin satınalınması.

Lot-9. Reklam, çap və digər informa-
siya daşıyıcısı məhsullarının hazırlanma-
sı işlərinin satınalınması.

Lot-10. Alüminium Beynəlxalq  Müasir 
İncəsənət  biennalesinin  təşkilinin 
 satınalınması.

Tender iştirakçıları öz tender 
təkliflərini imzalanmış, möhürlənmiş 
şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı surətdə 
təqdim etməlidirlər. Müqaviləni yerinə 
yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi 
maliyyə və texniki imkanlara və mütləq 
şəkildə müvafiq sahə üzrə spesifik iş 
təcrübəsinə malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 
hər bir lot üçün 50 manat məbləğdə 
iştirak haqqını aşağıda göstərilən hesaba 
köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində 
tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu ala 
bilərlər.

Telefon- +994124939385
 Ünvan- AZ 1000, Azərbaycan Res-

publikası, Bakı şəhəri, Üzeyir Hacıbəyli 
küçəsi 84, Hökumət Evi, III mərtəbə

VÖEN- 1700015381
H/h- AZ78C-

TRE00000000000002178501
Bank rekvizitləri:
Bankın adı- Azərbaycan Respublika-

sı Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi 
VÖEN- 1401555071
S.W.İ.F.T. : CTREAZ22
M/h- AZ-

41NABZ01360100000000003944
Kod- 210005
Ödənişin təsnifat kodu- 142230
Tenderdə iştirak haqqı heç bir halda 

geri qaytarılmır. 
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək 

üçün aşağıdakı sənədləri təqdim 
etməlidirlər:

- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 
müraciət;

- tenderdə iştirak haqqının 
ödənilməsi barədə bank sənədi;

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

- tender təklifi qiymətinin 1 faizi 

həcmində bank təminatı (zərflərin açıl-
dığı tarixdən  sonra ən azı 60 bank günü 
qüvvədə olmalıdır);

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

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

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

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

-müvafiq mallar üzrə mənşə və uy-
ğunluq sertifikatlar.

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

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək 
üçün yuxarıda göstərilən sənədləri 
(tender təklifi və bank zəmanəti istisna 
olmaqla) 4 fevral 2019-cu il  saat 17.00-
dək, tender təklifi və bank zəmanətini 
isə möhürlənmiş ikiqat zərflərdə 12 
fevral  2019-cu il saat 17.00-dək təqdim 
etməlidirlər. 

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

Təklif zərfləri 13 fevral  2019-cu 
il  saat 11.00-da yuxarıda qeyd olunan 
ünvanda açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri tender zərflərinin açılışı 
prosedurunda iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI GƏNCLƏR VƏ İDMAN NAZİRLİYİ 
tədbirlərin keçirilməsinin satınalınması üçün

AÇIQ  TENDER  ELAN  EDİR
Tender 2 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Xocalı faciəsinin 27-ci ildö-

nümü və ”Xocalıya ədalət” Beynəlxalq 
kampaniyasında gənclərin iştirakı ilə 
tamaşanın keçirilməsi.

Lot-2. “Tarixin canlı səhifələri” Vll 
Gənclər Festivalının keçirilməsi.

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

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşa-
ğıdakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir:

– aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, 
müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi, 
ixtisas göstəriciləri və maliyyə vəziyyəti.

Prosedurla əlaqədar əlavə məlumat 
almaq üçün maraqlananlar  012 465 
64 43 nömrəli  telefonla (faks:4656438)  
müraciət edə bilərlər (əlaqələndirici şəxs-
Rəhimova Günay Rauf qızı). İddiaçılar 
hər lot üçün 100 (yüz) manat məbləğdə 
iştirak haqqını aşağıda göstərilən hesaba 
ödədikdən sonra Azərbaycan dilində 
tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu 
Azərbaycan Respublikası Gənclər və İd-
man  Nazirliyindən (Bakı şəhəri, Olimpi-
ya küçəsi 4, II mərtəbə, tələbə və tələbə 
təşkilatları ilə iş sektorundan) ala bilərlər.

Bank – Dövlət Xəzinədarlıq  

 Agentliyi
Kod – 210005
M/h – AZ-

41NABZ01360100000000003944
VÖEN – 1401555071
SWIFT – CTREAZ22
Alan müştəri: Azərbaycan Respubli-

kasının Gənclər və İdman Nazirliyi
H/h – AZ50C-

TRE00000000000002147771
VÖEN – 1500171121
Büdcə səviyyəsinin kodu – 7
Təsnifat kodu – 142340
 İştirak haqqı heç bir halda geri 

qaytarılmır.
İddiaçılar prosedurda iştirak etmək 

üçün aşağıdakı sənədləri təqdim 
etməlidirlər:

-  iştirak etmək üçün yazılı müraciət;
- iştirak haqqının ödənilməsi barədə 

bank sənədi;
- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 

qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri;
- Azərbaycan Respublikasında 

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

- iddiaçının bir il ərzində (əgər daha 
az müddət fəaliyyət göstərirsə bütün 
fəaliyyəti dövründə) maliyyə vəziyyət 
barədə bank tərəfindən verilmiş arayış;

-  təklif (zərflərin açıldığı gündən 
azı 30 bank günü müddətində qüvvədə 
olmalıdır);

- təklifin təminatı (zərflərin açıldığı 
gündən azı 60 bank günü müddətində 
qüvvədə olmalıdır);

- son bir il ərzində (əgər daha 
az müddət fəaliyyət göstərirsə bütün 
fəaliyyəti dövründə)yerinə yetirdiyi analoji 
işlər haqqında məlumat.

Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib 
olunmalıdır.

İddiaçılar tender prosedurunda 
iştirak etmək üçün yuxarıda göstərilən 
ixtisas sənədlərini 5 fevral 2019-cu il 
saat 18.00-a qədər tender komissiyası-
na təqdim etməlidirlər. İddiaçılar tender 
təkliflərini və təklifin 1 faizi məbləğində 
bank təminatını 13 fevral 2019-cu il saat 
18.00-a qədər möhürlənmiş ikiqat bağlı 
zərflərdə iki nüsxədə  tender komissiya-
sına təqdim etməlidirlər.

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

Təklif zərfləri iddiaçıların iştirakı 
ilə  14 fevral 2019-cu il saat 10.00-da 
Azərbaycan Respublikası Gənclər və 
İdman Nazirliyində açılacaqdır.

Tender komissiyası

Şəki “Acı-Nohur” Qış Otlaqlarının Su 
Təminatı Sistemlərinin İstismarı İdarəsi 

2019-cu ildə istismar sahələrinin cari təmirinə  
tələb olunan tikinti materiallarının satınalınması ilə əlaqədar

AÇIQ  TENDER  ELAN  EDİR
Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. İstismar sahələrinin  cari təmirinə 

tələb olunan  tikinti materiallarının satınalın-
ması.

Mal-materialların təchiz olunma müddəti 
bir ildir.

Tender iştirakçılarına təklif olunur  ki, 
“Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununa uyğun təkliflərini 
möhürlənmiş, imzalanmış və ikiqat bağlama-
da yazılı surətdə təqdim etsinlər.

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağı-
dakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir:

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

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər lot 
üçün 120 manat məbləğdə iştirak haqqı-
nı göstərilən hesaba köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas 
şərtlər toplusunu Şəki şəhəri, Bağbanlar 
küçəsi  59 nömrəli ünvandan (əlaqələndirici 
şəxs- Musayev Etiqad Etibar oğlundan (tele-
fon: 4-88-90) ala bilərlər.

İddiaçılar iştirak haqqını aşağıdakı hesa-
ba köçürməlidirlər:

Təşkilat: Şəki, “Acı-Nohur” Qış Otlaq-

larının Su Təminatı Sistemlərinin İstismarı 
İdarəsi

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

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

mır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı gündən 

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

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

- Azərbaycan Respublikasında 
vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair bor-
cun olub-olmaması barədə müvafiq arayışlar;

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

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

- müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğun-
luq sertifikatları;

- işləri yerinə yetirmək üçün iddiaçıların 
potensial imkanları haqqında məlumat.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi 
və bank təminatı istisna olmaqla) 4 fevral  
2019-cu il saat 17.00-a qədər, tender təklifi 
və bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat 
zərfdə 12 fevral  2019-cu il saat 17.00-a 
qədər Şəki şəhəri, “Acı-Nohur” QOSTSİİ-yə 
(ünvan- Şəki, Bağbanlar küçəsi 59) təqdim 
etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan  
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklif zərfləri 13 fevral 
2019-cu il saat 15.00-da yuxarıda göstərilən 
ünvanda açılacaqdır.

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

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

Tender komissiyası

Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı İstehsalat Birliyinin Yaşıllaşdırma İdarəsi 
2019-cu il üçün Sumqayıt şəhərində yaşıllıqların  salınması işlərinin satınalınması məqsədilə 

Tender 1 lot üzrə keçiriləcəkdir.
Lot-1. Yaşıllıqların salınması işlərinin 

 satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, “Dövlət 

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

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıdakı 
meyarlara üstünlük veriləcəkdir:

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

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender işti-
rakçıları lazımi texniki və maliyyə imkanlarına malik 
olmalıdırlar.

Tenderlə əlaqədar məlumat almaq üçün 
maraqlananlar əlaqələndirici şəxsə müraciət edə 
bilərlər.

Əlaqələndirici şəxs-R.R.Namazov, tel: 644-
73-71.

Ünvan: Sumqayıt şəhəri, 41-ci məhəllə.
Maraqlananlar əsas şərtlər toplusunu aşa-

ğıdakı məbləğdə iştirak haqqını ödədikdən sonra 
yuxarıdakı ünvandan ala bilərlər.

İştirak haqqı 300 manatdır.
İddiaçılar iştirak haqqını aşağıdakı hesaba 

ödəməlidirlər:
Təşkilat: Sumqayıt Şəhər İH MKTİB-in Yaşıl-

laşdırma İdarəsi 
ABB-nin Sumqayıt filialı
Kod-805658
VÖEN- 9900001881 

M\h-AZ03NABZ01350100000000002944
H\h- AZ32İBAZ38060019449616318213
VÖEN-2900390241
SWIFT BİK - AİİBAZ 2 X
Tenderdə iştirak haqqı heç bir halda geri 

qaytarılmır. 
Tenderdə iddiaçı kimi iştirak etmək istəyənlər 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər.
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı ərizə. 

(ərizədə müəssisənin adı, yerləşdiyi ünvan, poçt 
indeksı, telefon nömrəsi, rəhbərinin adı, soyadı 
göstərilməklə möhürlənmiş və imzalanmış olmalı-
dır);

- iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank 
sənədi;

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti 

haqqında bank arayışı;
-iddiaçının hüquqi statusu, qeydiyyatdan keçdi-

yi ölkə və rekvizitləri;
- işləri yerinə yetirmək üçün potensial imkanları 

haqqında məlumat;
- tender təklifi (tender proseduru keçirildiyi 

tarixdən sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə 
olmalıdır);

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

- bank təminatını tender təklifi zərfində təqdim 
etməyən iddiaçının tender təklifi etibarsız sayılır və 
qiymətləndirilməyə buraxılmır;

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

İddiaçılar tender sənədlərinin nümunə 
formasını yuxarıda göstərilən ünvandan ala bilərlər 
və sənədləri (tender təklifi və bank təminatı istisna 
olmaqla) həmin ünvana 5 fevral  2019-cu ilə qədər 
təqdim etməlidirlər.

İddiaçılar tender təklifini 13 fevral  2019-cu 
il saat 18.00-a qədər yuxarıda göstərilən ünvana 
təqdim etməlidirlər. Göstərilən vaxtdan gec təqdim 
olunan zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

Təklif zərfləri 14 fevral  2019-cu il saat 11.00-
da Sumqayıt şəhəri, 41-ci məhəllədə açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri iştirak 
edə bilərlər.

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

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikasının Dövlət 
İmtahan Mərkəzi Publik Hüquqi Şəxs

ofis avadanlıqlarının və müxtəlif kartriclərin satınalınması üçün

AÇIQ  TENDER  ELAN  EDİR
Tender 2 (iki) lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Ofis avadanlıqlarının 

 satınalınması.
Lot-2. Müxtəlif kartriclərin satınalın-

ması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur 

ki, öz tender təkliflərini möhürlənmiş və 
imzalanmış şəkildə ikiqat zərflərdə ya-
zılı surətdə təqdim etsinlər. Müqaviləni 
yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları 
lazımi maliyyə və texniki imkanlara ma-
lik olmalıdırlar. Tenderdə iştirak etmək 
istəyənlər Lot-1 üçün   500 manat, 
Lot-2  üçün isə 300 manat məbləğdə 
iştirak haqqını hesaba köçürdükdən 
sonra Azərbaycan dilində tərtib olun-
muş tenderin əsas şərtlər toplusunu 
AZ1138, Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, 
M.Müşfiq küçəsi 1M nömrəli ünvandan 
ala bilərlər.

Təşkilat- Azərbaycan Respublika-
sının Dövlət İmtahan Mərkəzi Publik 
Hüquqi Şəxs (VÖEN: 1304673921)

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

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

Kod-507699
VÖEN(bank)- 9900006111
SWIFT- AZRTAZ22
M/h- AZ-

02NABZ01350100000000022944
H/h- AZ98AZRT 

38060019440028835001
İştirak haqqı heç bir halda geri qay-

tarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək 

üçün aşağıdakı sənədləri təqdim 
etməlidirlər:

- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 
müraciət;

- tenderdə iştirak haqqının 
ödənilməsi barədə bank sənədi;

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

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

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

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

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

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

- iddiaçının müvafiq mallar üzrə 
mənşə və uyğunluq sertifikatları;

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

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

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

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək 
üçün yuxarıda göstərilən sənədləri 
(tender təklifi və bank təminatı istisna 
olmaqla) və iş qrafikini 31 yanvar 2019-
cu il saat 17.00-dək, tender təklifi və 
bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat 
zərfdə 13 fevral 2019 cu il saat 17.00-
dək Azərbaycan Respublikasının Dövlət 
İmtahan Mərkəzinə (ünvan: AZ1138, 
Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, M.Müşfiq 
küçəsi 1M) təqdim etməlidirlər.

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

Təklif zərfləri 14 fevral 2019-cu il 
saat 11.00-da yuxarıda qeyd olunan 
ünvanda açılacaqdır.

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

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

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

mal rayonu, M.Müşfiq küçəsi 1M.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin   
Məhkəmə Ekspertizası  Mərkəzi 

AÇIQ  TENDER  ELAN  EDİR
Tender 2 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Kartriclərin satınalınması.
Lot-2. Svitch, UPS və kompüterlər 

üçün daxili yaddaşların satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur  

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

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün 
tender iştirakçıları lazımi maliyyə və 
texniki imkanlara malik olmalıdırlar.

İddiaçılar Lot-1 üçün  155.00(bir 
yüz əlli beş) manat, Lot-2 üçün  isə  
36.00(otuz altı) manat məbləğdə işti-
rak haqqını aşağıda göstərilən hesaba 
köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində 
tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu 
Bakı şəhəri, Xaqani küçəsi 14 nömrəli 
ünvanda Məhkəmə Ekspertizası 
Mərkəzindən ala bilərlər.

  Əlaqələndirici şəxsin 
 telefonu-012/498-05-43.

Azərbaycan Respublikası Ədliyyə 
Nazirliyinin Məhkəmə  Ekspertizası  
Mərkəzi

VÖEN-   1700326621
H\h-  AZ34C-

TRE00000000000002088501
Fond -7    Maddə - 142340     

Tender xərci
Dövlət  Xəzinədarlığı   Agentliyi
Kod-   210005
VÖEN-  1401555071

M\h-   AZ-
41NABZ01360100000000003944

S.W.İ.F.T  BİK  CTREA22
İştirak haqqı heç bir halda geri 

qaytarılmır. İştirakçılar tenderdə iştirak 
etmək üçün aşağıdakı sənədləri 
təqdim etməlidirlər:

- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 
müraciət;

- tenderdə iştirak haqqının 
ödənilməsi barədə bank sənədi;

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

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

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

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

- iddiaçıların son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

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

- iddiaçıların son bir ildə analoji 

işlər üzrə təcrübəsi və potensial imkan-
ları haqqında məlumat.

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

Tender proseduru “Dövlət 
 satınalmaları haqqında” Qanuna uy-
ğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək 
üçün yuxarıda göstərilən sənədləri 
(tender təklifi və bank təminatı istisna 
olmaqla) 19 fevral 2019-cu il  saat 
17.00-a qədər, tender təklifi və bank 
təminatını isə möhürlənmiş ikiqat 
zərflərdə  26 fevral 2019-cu il saat 
17.00-a qədər Bakı şəhəri, Xaqani 
küçəsi 14 nömrəli ünvanda yerləşən 
ƏN-nın Məhkəmə Ekspertizası 
Mərkəzinə təqdim etməlidirlər.

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

İddiaçıların təklifləri 27 fevral 2019-
cu il saat 11.00-da yuxarıda göstərilən 
ünvanda açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Füzuli Suvarma Sistemləri İdarəsi 2019-cu il üçün 
AÇIQ  TENDER  ELAN  EDİR

Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Maşın -mexanizmlərin (eks-

kovator və buldozerlərin) cari təmiri, 
nasos, dizel və elektrik mühərriklərinin 
əsaslı təmiri üçün ehtiyat hissələrinin 
satınalınması. 

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün 
tender iştirakçıları lazımi maliyyə və 
texniki imkanlara malik olmalıdırlar. 

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər  
lot üçün 40 manat məbləğdə iştirak 
haqqını göstərilən hesaba köçürdükdən 
sonra Azərbaycan dilində tərtib olun-
muş əsas şərtlər toplusunu Füzuli 
rayonu,   Qarabağ kəndi, Füzuli Su-
varma Sistemləri İdarəsi, əlaqələndirici 
şəxs-Adil Quliyevdən ( telefon- 050 351 
84 50 ) ala bilərlər . 

Təşkilat- Füzuli SSİ
 VÖEN- 7500117391 
H\h- AZ 98 AIIB 

32051019448700201187
 Fond -7, təsnifat kodu- 142340
 “Kapital Bank”ASC-nin  Füzuli filialı 
 M\h- AZ 37 NABZ 

01350100000000001944 
VÖEN-9900003611

 Kod - 200877  
SWİFT.BİK. AIIBAZ2x  
İştirak haqqı heç bir halda geri 

qaytarılmır.
 İddiaçılar tenderdə iştirak etmək 

üçün aşağıdakı sənədləri təqdim 
etməlidirlər:

 - tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 
müraciət;

 - tenderdə iştirak haqqının 
ödənilməsi barədə bank sənədi;

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

- tender təklifi dəyərinin 1 fai-
zi həcmində (təklifin təminatı) bank  
zəmanəti (zərflərin açıldığı gündən 
sonra ən azı 60 bank günü qüvvədə 
olmalıdır);

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

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

hesabatının surəti;
 - iddiaçının son bir il ərzində 

maliyyə vəziyyəti barədə bank 
tərəfindən arayış;

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

 - müvafiq mallar üzrə mənşə və 
uyğunluq sertifikatları. 

Tenderdə iştirak etmək üçün 
iddiaçılar yuxarıda göstərilən sənədləri 
(tender təklifi və bank zəmanəti istis-
na olmaqla) 1fevral 2019-cu il saat 
17.00-a qədər, tender təklifi və bank 
zəmanətini isə möhürlənmiş və imza-
lanmış ikiqat zərflərdə 11 fevral 2019-cu 
il saat 17.00-a qədər Füzuli Suvarma 
Sistemləri İdarəsinə təqdim etməlidirlər. 
Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan  
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 
Tender zərfləri 12 fevral 2019-cu il saat 
15.00-da Füzuli Suvarma Sistemləri 
İdarəsinin binasında açılacaqdır. 

İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər. 

Tender komissiyası

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

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

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

BAŞ  REDAKTOR

HƏSƏN 
HƏSƏNOV

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

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

Şəhadətnamə 022273 

Çapa imzalanmışdır 00:00

İNDEKS

TİRAJ

SİFARİŞ

QİYMƏTİ

0282
6816

143

40 qəpik

Böyük Britaniya 

Alimlərin tədqiqatı
Britaniyalı

alimlər
 uzunömürlülüyün, 
xoşbəxtliyinvə
gəncqalmağın
sirriniaçıqlayıblar.
Londonkollecinin
tədqiqatçıları4il
50yaşvədaha

yuxarıyaşlardaolan7304könüllüüzərindəmüşahidə
aparıblar.Məlumolubki,həftədəənazıbirdəfədoğ-
maları,dostlarıvəyaxınlarıiləgörüşən,onlarlaidman-
əyləncətədbirlərinə,muzeyə,teatrabaşçəkənlərin
sağlamlığıdahamöhkəmolub.Alimlərinfikrincə,ahıl
yaşdaaktivhəyattərzisağlamlığamüsbəttəsiredir.

Xəbəri“Phys.org”verib.

Dünyanın ən uzun təyyarəsi

İngiltərəninBedfordşirəyalətindədünyanınənuzun
təyyarəsihazırlanıb.Bildirilirki,“Airlander10”adlı
təyyarəniHibridHavaVasitələrişirkətiistehsaledib.
ŞirkətinicraçıdirektoruStivenMaqlenandünyanınilk
tamhəcmlihibridtəyyarəsiniistehsalstandartlarına
uyğunlaşdırmağaçalışdıqlarınıbildirib.2020-ciildəyeni
modelinmülkiaviasiyasahəsindəistifadəyəveriləcəyi
bildirilib.

Xəbəri“BBCNews”verib.

Rusiya 

Ən problemli avtomobillər
“Avtonet”

portalının
mütəxəssisləri
Uremontxidməti
vasitəsiləRusiya-
daənproblemli
avtomobilləri
müəyyənediblər.
Bildirilirki,bu
ölkədəənçox
təmirüçün
VAZavtomo-
bilsürücüləri

(18faiz)müraciətedirlər.İkinciyeri8faizlə“Toyota”
sahibləritutur.İlküçlüyüisə6faizlə“Ford”sahibləri
tamamlayır.

Məlumatı“Auto.tut.by”yayıb.

Çin

Xarici ticarətin həcmi artıb
Çinin 

xariciticarət
dövriyyəsinin
həcmiötənil
12,6faizartaraq
4,62trilyondollar
təşkiledib.Bu
bəyanatlaÇinin
BaşGömrük
İdarəsininrəsminümayəndəsiLiKuyvençıxışedib.O
deyibki,ötənilölkəninixracsektoru9,9faizartaraq
2,14trilyondollarolub.

XəbəriRİA“Novosti”verib.

İspaniya

La Liqada ən çox qol vuran futbolçu
Kataloniya-

nın“Barselona”
futbolklubunun
hücumçusu
LionelMessiLa
Liqada“Eybar”la
oyunda400-cü
qolunuvurub.O,
bugöstəriciyə
LaLiqada
meydanaçıxdığı
435oyundanail
olub.

Qeydedək
ki,MessiLa
Liqanın90illik

tarixindəənçoxqolvuranfutbolçudur.Madridin“Real”
klubununsabiqhücumçusuKriştianoRonaldoisə311
qollasiyahıdaikinciyerdədir.

Xəbəri“Futbolhd.ru”verib.

Hazırladı: Elçin ABBASOV, 
 “Xalq qəzeti”

 Â  Yanvarın  15-də
 Â Bakıda və Abşeron yarımadasında  

dəyişkənbuludluolacaq.Əsasənyağmursuz
keçəcək.Səhərbəziyerlərdədumanolacaq.
Arabirgüclənəncənub-qərbküləyiəsəcək.
Gecə2-5,gündüz10-13,Bakıdagecə3-5,
gündüz11-13dərəcəistiolacaq.Atmosfer
təzyiqi758mmcivəsütunundan755mm
civəsütununaenəcək,nisbirütubətgecə65-
75,gündüz50-55faizolacaq.

 Â Naxçıvan Muxtar Respublikasında  
əsasənyağmursuzkeçəcək.Lakingecəbəzi
yerlərdəqaryağacağıehtimalıvar.Ayrı-ayrı
yerlərdədumanolacaq.Qərbküləyiəsəcək,
gündüzayrı-ayrıyerlərdəarabirgüclənəcək.
Gecə1-6,dağlıqərazilərdə8-10dərəcə

şaxta,gündüz5-10dərəcəistiolacaq.
 Â Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa, Xo-

calı, Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, Laçın, 
Kəlbəcər, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy 
rayonlarındaəsasənyağmursuzkeçəcək.
Gecəvəsəhərbəziyerlərdədumanolacaq.
Qərbküləyiəsəcək,gündüzayrı-ayrıyerlərdə
arabirgüclənəcək.Gecə0-4dərəcəşaxta,
gündüz5-10dərəcəistiolacaq.

 Â Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Ağdam, 
Füzuli, Cəbrayıl rayonlarındaəsasənyağ-
mursuzkeçəcək.Səhərbəziyerlərdəduman
olacaq.Qərbküləyiəsəcək,gündüzayrı-ayrı
yerlərdəarabirgüclənəcək.Gecə0-5,gündüz
9-14dərəcəistiolacaq.

 Â Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, 
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, 
Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayon-
larındaəsasənyağmursuzkeçəcək.Gecəvə
səhərbəziyerlərdədumanolacaq.Cənub-

qərbküləyiəsəcək,gündüzayrı-ayrıyerlərdə
arabirgüclənəcək.Gecə2dərəcəşaxtadan
3dərəcəyədəkisti,gündüz8-13dərəcəisti,
dağlardagecə3-8dərəcəşaxta,gündüz3-8
dərəcəistiolacaq.

 Â Mərkəzi Aran: Mingəçevir, Yevlax, 
Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, 
Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, 
Şirvan, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonla-
rındaəsasənyağmursuzkeçəcək.Gecəvə
səhərbəziyerlərdədumanolacaq.Cənub-
qərbküləyiəsəcək,gündüzayrı-ayrıyerlərdə
arabirgüclənəcək.Gecə1-6,gündüz9-14
dərəcəistiolacaq.

 Â Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara 
rayonlarındaəsasənyağmursuzkeçəcək.
Səhərdağlardadumanolacaq.Qərb
küləyiəsəcək,gündüzbəziyerlərdəarabir
güclənəcək.Gecə3-6,gündüz10-14,dağlar-
dagecə0-3,gündüz8-12dərəcəistiolacaq.
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AzərbaycanDövlətNeftvəSənayeUniversitetinin
rektorluğuvəkollektiviBakıDövlətUniversitetiQazax
filialınındirektoru,coğrafiyaelmləridoktoru,professor

 VÜSƏT  ƏFƏNDİYEVİN

vəfatındankədərləndiklərinibildirirvəmərhumun
ailəsinədərinhüznləbaşsağlığıverirlər.

Allah rəhmət eləsin

B İ L D İ R İ Ş
“Xalq qəzeti”nin 18 dekabr 2018-ci 

il tarixli nömrəsində Yuxarı Qarabağ 
Kanalı İstismarı İdarəsinin 2019-cu il 
üçün 2 lotdan ibarət dərc edilmiş açıq 
tender elanında iddiaçıların tender 
təklifi və bank zəmanətinin təqdim 
olunması tarixi 1 fevral 2019-cu il kimi 

oxunmalıdır. 

Sabunçu   Rayon  Gənclər və İdman İdarəsi
Gənclər və idman  tədbirlərinin keçirilməsi məqsədilə  

mal və materialların satınalınması üçün 
KOTİROVKA  SORĞUSU  ELAN EDİR

Kotirovka təklifləri  21yanvar 2019-cu il 
saat 15.00-a qədər qəbul ediləcəkdir.

Telefon -425-04-53.

Əlaqələndirici şəxs-Malik Məmmədov.
Ünvan-AZ 1040, Bakıxanov qəsəbəsi, 

Yavər Əliyev küçəsi 1.

 9 Qərbi Kaspi Universiteti tərəfindən Həsənov Kənan 
Burhan oğlunun adına verilmiş tələbə bileti itdiyi üçün etibarsız 

sayılır.

 � ABŞ-ın Atlantik okeanı 
sahillərində qar çovğunu hökm sürür. 
Kolumbiya dairəsi, Merilind və Virciniya 
ştatlarında  qar çovğunu tüğyan edir.

ArtıqqarçovğunupaytaxtVaşinqtonucənginəalıb.
Avtomobilyollarıbağlanıb,100-dənçoxaviareystəxirə
salınıb.Şosseyolunda500-dənçoxyol-nəqliyyathadisəsi
qeydəalınıb.

Qəzənfər  QASIMOV,  
“Xalq  qəzeti”

qar çovğunu

 � İranın paytaxtı Tehrandan 40 kilometr qərbdə 
“Boeing 707” yük təyyarəsi qəzaya uğrayıb. Təyyarə 
Qırğızıstanın paytaxtı Bişkekdən Kiraca gəlirmiş. Təyyarədə 
16 nəfər olub. Onlardan 15-i həlak olub. Yalnız təyyarənin 
bort mühəndisi sağ qalıb.

“İRNA”agentliyininməlumatına
görə,təyyarəninqəzayauğraması-
napilotsəbəbolub.Yüktəyyarəsi

“Payam”aeroportunaenməliimiş,
lakintəyyarə“Fəth”aeroportunaenib
vəqəzayauğrayıb.

Faktlabağlıaraşdırmaaparılır.

Qəzənfər  QASIMOV, “Xalq  qəzeti”

İranda təyyarə qəzası

Pentaqon Qətərdə hərbi 
mövcudluğunu gücləndirir 
ABŞ Əl-Udeyddəki hərbi bazasını genişləndirəcək  

 � Rəsmi Vaşinqton və Doha 
Birləşmiş Ştatların Qətər ərazisindəki Əl-
Udeyd”hərbi aviasiya bazasının fəaliyyətini 
genişləndirməyi qərara alıblar. Bu sahədə 
sıx əməkdaşlığı nəzərdə tutan sənədi 
ABŞ-ın dövlət katibi Mayk Pompeo və 
Qətərin xarici işlər naziri Məhəmməd bin 
Əbdürrəhman Al Tani imzalayıblar. Məlumatı 
“Anadolu” agentliyi yayıb.   

Qətərin xarici işlər naziri 
Dohada səfərdə olan dövlət 
katibi M.Pompeo ilə keçirdiyi 
görüşdən sonra təşkil olunan 
mətbuat konfransında de-
yib: “ABŞ ilə Qətər arasında 
sağlam bünövrəyə əsaslanan 
əlaqələr formalaşıb. Bizim 
ölkələr  arasındakı strateji 
münasibətlərdə keyfiyyət sıçra-
yışı əldə ediblər”. 

Xatırladaq ki, sözügedən 
hərbi bazada ABŞ-ın regiondakı 
silahlı qüvvələrinin Mərkəzi 
Komandanlığı yerləşir. ABŞ 
hərbçiləri mərkəzdən Suriya, 
İraq və Əfqanıstandakı hərbi 
əməliyyatlara nəzarət edirlər. 

Sonda bildirək ki, Qətər 
rəsmiləri bir müddət əvvəl Əl-
Udeyd bazasının ABŞ-ın daimi 
hərbi bazalarının siyahısına 
əlavə olunacağını bildirmişdilər.

M.HACIXANLI,  
“Xalq qəzeti”  

 � “Reuters” agentliyinin yaydığı 
məlumata görə, Səudiyyə Ərəbistanı 
Pakistanın liman şəhəri Qvadarda  
10 milyard dollar dəyərində neft emalı 
zavodu inşa edəcək. Bu barədə Səudiyyə 
Ərəbistanının neft və energetika naziri 
Xalid Əbdüləziz əl-Falih məlumat verib. 

Bildirilirki,zavodunin-
şasıiləbağlısazişSəudiyyə
Ərəbistanınınvəliəhdi
şahzadəMəhəmmədibn-
Salmanınfevralayında
İslamabadasəfərizamanı

imzalanacaq.Bundanəvvəl
isəXalidƏbdüləzizəl-Falih
bölgəyəgələrəkzavodun
tikiləcəyiyerləəlaqədar
araşdırmalaraparıb.Pa-
kistanınneftnaziriQulam

SərvərXanvədənizçilik
naziriƏliZəidionumüşayiət
ediblər.

Pakistanınneftna-
ziribildiribki,Səudiyyə
Ərəbistanınınyenilayihəsi
onunÇin-Pakistanİqtisa-
diDəhlizinəqoşulmasına
köməkedəcək.İslamabad
ötənilinsentyabrında
müvafiqtəklifləƏr-Riyada
müraciətetmişdi.

Mahmud QƏRİBOV, 
“Xalq qəzeti”

Pakistanda nəhəng neft 
emalı zavodu tikiləcək

 � İranın Hərbi 
Dəniz Qüvvələrinin 
istifadəsinə 
“Fateh” adlı 
yeni sualtı qayıq 
veriləcək. Bildirilir 
ki, yanvarın 29-da 
istismara veriləcək 
qayıq İranın milli 
istehsalıdır. 

Bubarədəaçıq-
lamaverənİranın
HərbiDənizQüvvələri

komandanı,admiral
HüseynHanzadəqa-
yığınAtlantikokeanına

göndəriləcəyinibildirib.
Admiralqeydedib

ki,ağırlığı527tonolan
sualtıqayıq250metr
dərinlikdəsaatda25,9
kilometrsürətləüzmək
imkanınamalikdir.
Bundanbaşqa,yeni
qayıqtəchizolunan
elektroncihazlarla
suyunaltındanyerin
üzərindəkihədəfləri
vurabilir.

Rövşən ATAKİŞİYEV, 
“Xalq qəzeti”

İran “Fateh” adlı sualtı 
qayığı istifadəyə verir

OPEK+ ölkələri Bakıda neft 
hasilatının azaldılmasının  

bazara təsirini müzakirə edəcək
 � OPEK+ ölkələri 

Azərbaycanda neft hasilatının 
azaldılması şərtlərinə əməl 
olunmasını nəzərdən keçirəcəklər.

OPEK-inpre-
zidenti,Birləşmiş
ƏrəbƏmirliklərinin
energetika naziri 
Süheyləl-Mazrui
bildiribki,OPEK+

monitorinqkomitəsibuilinfevralındaBakıda
nefthasilatınınazaldılmasısazişininicrasının
bazaratəsirinimüzakirəedəcək.

Mazruiəlavəedibki,dünyaneftbazarla-
rındamərhələlisıçrayışlarmüşahidəolunur,

hasilatdabalansistehsalçıölkələrinvəneft
istehlakçılarınınmaraqlarınaxidmətedir.

“Xalq qəzeti”

Azərbaycan və Ermənistan qoşunlarının 
təmas xəttində növbəti monitorinq keçiriləcək

ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi 
nümayəndəsinin mandatına uyğun olaraq, 
yanvarın 15-də Tərtər rayonu ərazisində 
Azərbaycan və Ermənistan qoşunları-
nın təmas xəttində növbəti monitorinqin 
keçirilməsi planlaşdırılır.

MüdafiəNazirliyininmətbuatxidmətindən
AZƏRTAC-abildiriblərki,monitorinqi
AzərbaycantərəfindənATƏT-infəaliyyətdə

olansədrininşəxsinümayəndəsininsəhra
köməkçiləriGennadiPetrikavəMartinŞuster
keçirəcəklər.

Ermənistansilahlıqüvvələritərəfindən
işğaledilmişvənəzarətolunanAzərbaycan
ərazisindəmonitorinqiATƏT-infəaliyyətdə
olansədrininşəxsinümayəndəsininsəhra
köməkçiləriMixailOlaruvəSaymonTiller 
aparacaqlar.

ABŞ-da


