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182 ölkə ilə 
ticarət əlaqələri 
saxlanmışdır

Struktur islahatları 
biznes mühitinin 
yaxşılaşmasına 
müsbət təsir 
göstərəcək

Azərbaycanın 
Birinci vitse-
prezidenti 
Mehriban Əliyeva 
Fransanın sabiq 
Prezidenti Nikola 
Sarkozi ilə 
görüşüb

Qafqaz 
Müsəlmanları 
İdarəsi 20 Yanvar 
faciəsinin  
29-cu ildönümü  
ilə əlaqədar 
bəyanat yayıb

Prezident İlham Əliyev Sumqayıtda “SOCAR 
karbamid” zavodunun açılışında iştirak edib

 � Yanvarın 16-da Sumqayıt Kimya Sənaye 
Parkının ərazisində inşa olunmuş “SOCAR 
karbamid” zavodu istifadəyə verilib. 

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyev tədbirdə 
iştirak edib.

SOCAR-ın prezidenti 
Rövnəq Abdullayev və zavodun 
direktoru Xəyal Cəfərov görülən 
işlərlə bağlı dövlətimizin başçısı-
na məlumat verdilər.

Qeyd edək ki, karbamid 
zavodunun layihəsi Prezident 
İlham Əliyevin 2008-ci ilin av-
qustunda imzaladığı Sərəncamla 
təsdiq edilmiş “2008-2015-ci 
illərdə əhalinin ərzaq məhsulları 
ilə etibarlı təminatına dair 

Dövlət Proqramı”na və 2014-
cü ilin dekabrında imzaladığı 
Sərəncamla təsdiq edilmiş 
“Sənayenin inkişafına dair 
2015-2020-ci illər üçün Dövlət 
Proqramı”na əsasən icra edilib. 
Təməli 2011-ci ildə dövlətimizin 
başçısı tərəfindən qoyulan za-
vodun tikintisi ilə əlaqədar elan 
olunan beynəlxalq açıq tenderin 
nəticələrinə əsasən 2012-ci 
ildə Koreya Respublikasının 
“Samsung Engineering” şirkəti 
mühəndislik, satınalma və tikinti 
üzrə podratçı seçilib. Layihənin 

ammonyak və karbamid isteh-
salı üzrə texnoloji avadanlığı 
müvafiq olaraq Danimarka və 
Hollandiya şirkətləri tərəfindən 
təmin edilib. Həmçinin layihənin 
idarə edilməsi və müstəqil təftiş 
xidmətlərinin həyata keçirilməsi 
məqsədilə 2015-ci ildə Finlan-
diya şirkəti ilə müvafiq müqavilə 
imzalanıb. Tikintinin pik vaxtında 
zavodun inşasına, ümumilikdə, 
3600 nəfərdən artıq işçi cəlb olu-
nub. İnşaat zamanı təhlükəsizlik 
tələblərinə maksimum dərəcədə 
riayət edilib, iş həcmi qəzasız 
şəraitdə yerinə yetirilib. 

Məlumat verildi ki, “SOCAR 
karbamid” zavodunun istehsala 
başlaması azot gübrəsi idxalı-

na ehtiyacı aradan qaldıracaq, 
bununla da ölkənin xarici valyuta 
xərcləri azalacaq. Zavod ildə 
435 milyon kubmetr təbii qaz 
həcmindən xammal kimi istifadə 
etməklə 650-660 min ton kar-
bamid məhsulu istehsal etmək 
gücündədir. İstehsal həcminin 70 
faizi ixrac üçün nəzərdə tutulur 
ki, bu da ölkəyə hər il 160 milyon 
dollara qədər əlavə gəlirin daxil 
olmasına imkan verəcək. Bu za-
vodun işə düşməsi Azərbaycanda 
kənd təsərrüfatının inkişafında 
mühüm rol oynayacaq. Belə ki, 
karbamid gübrəsi ən yüksək azot 
tutumuna malikdir və buna görə 
də ən keyfiyyətli azot gübrəsi 
hesab olunur. Suda tez həllolma 

qabiliyyətinə görə seçilən bu 
gübrə növü ammonyak və karbon 
dioksidin sintezi nəticəsində əldə 
edilir. Karbamidə tələbat onun 
aşağı maya dəyəri, qənaətcil 
daşınması, rahat tətbiqi və 
kənd təsərrüfatında yüksək 
məhsuldarlığı ilə əlaqədardır. 
Bu məhsuldan digər kimyəvi 
maddələrin istehsalında və 
əczaçılıqda da geniş istifadə 
olunur.

İndiyədək azot gübrələri 
Azərbaycana idxal edildiyi halda, 
yeni zavod həm daxili bazarın 
tələbatını tam ödəyəcək, həm 
də istehsal etdiyi məhsulun 
təxminən 70 faizini ixrac edəcək. 
Nəticədə, daha əvvəl idxal üçün 

sərf edilən illik 90 milyon dollara 
qədər valyuta vəsaitləri ölkədə 
qalacaq, eyni zamanda, zavod 
respublikamız üçün əlavə gəlir 
mənbəyinə çevriləcək. 

“SOCAR karbamid” zavo-
du hazırda ölkədə qeyri-neft 
sektorunda həyata keçirilmiş 
ən böyük layihədir və ümumi 
dəyəri təxminən 800 milyon 
avro təşkil edir. Layihənin 
maliyyələşdirilməsi ilkin dövrdə 
dövlət büdcəsindən ayrılan 
vəsaitlər hesabına həyata ke-
çirilib. Zavodun inşası zamanı 
bir sıra beynəlxalq banklardan 
dövlət zəmanəti əsasında 500 
milyon avro məbləğində vəsait 
cəlb edilib. Zavodda təxminən 

500 nəfər daimi işlə təmin 
ediləcək. Bunun üçün SOCAR 
təhsil və təqaüd proqramları 
vasitəsilə ixtisaslı mütəxəssisləri 
əvvəlcədən hazırlayıb. 

Prezident İlham Əliyev zavo-
du işə saldı. 

Sonra Prezident İlham Əliyev 
Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı-
nın əsas rezidentlərindən olan 
“SOCAR karbamid” zavodunun 
fəaliyyətindən bəhs edən filmə 
baxdı.

Daha sonra dövlətimizin 
başçısı müəssisənin kollektivi ilə 
görüşdü.

Azərbaycan Prezidenti 
görüşdə çıxış etdi.

(ardı 2-ci səhifədə)
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– Bu gün ölkəmizin tarixində 
çox əlamətdar hadisə baş verir. 
Biz Sumqayıt şəhərində karbamid 
zavodunun açılışını qeyd edirik. 
Bu münasibətlə sizi ürəkdən təbrik 
edirəm. 

Bu zavodun yaradılması çox 
əlamətdar, çox önəmli hadisədir. 
Zavodun tikintisində iştirak etmiş 
bütün insanlara təşəkkürümü 
bildirmək istəyirəm. Mənə verilən 
məlumata görə, burada pik dövrdə 
üç mindən çox insan işləyib 
və onların mütləq əksəriyyəti 
Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Bu, 
onu göstərir ki, Azərbaycanda 
çox güclü kadr potensialı ya-
radılmışdır, həm fəhlə kadrları, 
həm mütəxəssislər. Bu, son illər 
ərzində təhsil sahəsinə ayrılan 
diqqətin bariz nümunəsidir. 

Bu zavodun tikintisində xarici 
tərəfdaşlar iştirak etmişlər. Baş 
podratçı Koreyanın “Samsung” 
şirkətidir. Ən müasir avadan-
lıqlar Danimarka və Hollandiya 
şirkətləri tərəfindən təchiz edi-
lib. Finlandiya şirkəti bu zavo-
dun fəaliyyəti üçün lazım olan 
məsləhətləri verib. Yəni, biz 
burada çox müsbət beynəlxalq 

əməkdaşlıq nümunəsini görü-
rük. Bu, bir daha onu göstərir ki, 
Azərbaycan xarici şirkətlər üçün 
çox cəlbedici ölkədir. Bu gözəl 
sənaye müəssisəsi birgə səylər 
nəticəsində yaradılıb. 

Onu da bildirməliyəm ki, 
zavodun ərsəyə gəlməsində xarici 
bankların da rolu kifayət qədər bö-
yükdür. Biz zavodu tikməyə başla-
yanda öz vəsaitimizi ilk mərhələdə 
qoymuşuq. Sonra xarici bank-
lardan da kreditlər verildi. Bizə 
maliyyə cəhətdən dəstək olan 
bütün banklara da təşəkkürümü 
bildirmək istəyirəm. 

Beləliklə, ölkəmizdə ən müasir 
standartlara cavab verən gözəl 
böyük sənaye müəssisəsi yaradıl-
mışdır. Bu zavod Azərbaycanda 
qeyri-neft sənayesi sahəsində 
həyata keçirilən ən böyük 
layihədir. Mənə verilən məlumata 
görə, zavodda ildə 650 min ton 
karbamid istehsal olunacaq. 
Onun böyük əksəriyyəti ixrac 
ediləcək. Eyni zamanda, daxili 
tələbat da ödəniləcək. Çünki biz 
bu günə qədər gübrələri xaricdən 
alırıq və bu məqsədlər üçün 
böyük həcmdə valyuta xərclənir. 

Azərbaycan dövlətinin fermerlərə 
verilən gübrələrin 70 faizinin 
vəsaitini təmin etdiyini nəzərə 
alsaq, təsəvvür etmək çətin deyil 
ki, bu, büdcəmiz üçün kifayət 
qədər maliyyə yüküdür. Amma 
indi biz özümüz fermerlərimizi 
ən keyfiyyətli gübrə ilə təmin 
edəcəyik. 

Zavodun özəlliyi həm də 
ondan ibarətdir ki, burada xam-
mal kimi istifadə olunan məhsul 
təbii qazdır, yerli məhsuldur. 
Yəni, karbamidin tərkibində xarici 
komponent yoxdur. Burada ildə 
450 milyon kubmetr təbii qazdan 
istifadə olunacaq. Əgər biz təbii 
qazı indi bugünkü qiymətlərlə 
mövcud xarici bazarlara satsay-
dıq, bundan təqribən 80 milyon 
dollar vəsait əldə edə bilərdik. 
Ancaq karbamid şəklində istehsal 
olunacaq məhsulun dəyəri 150-
160 milyon dollar olacaqdır. Yəni, 
biz səmərəliliyi demək olar ki, iki 
dəfə artırmışıq. Ölkəmiz üçün 
çox gözəl ixrac məhsulu yaratmı-

şıq. Kənd təsərrüfatının inkişafı 
üçün yerli gübrə yaratmışıq və 
ölkəmizin qeyri-neft sənayesinə 
böyük töhfə vermişik. Yəni, zavo-
dun fəaliyyətə başlaması, bax, bu 
əsas məqsədləri güdür. Biz bütün 
məqsədlərə çata bilmişik. 

Mən çox şadam ki, ölkəmizdə 
qeyri-neft sənayesi sürətlə artır. 
Keçən il 9,1 faiz artmışdır. Bu, onu 
göstərir ki, sənayeləşmə prosesi 
uğurla gedir. Keçən ilin yayında 
Sumqayıtda “SOCAR Polymer” 
müəssisəsinin birinci mərhələsi 
fəaliyyətə başladı. Bu il onun ikinci 
mərhələsi fəaliyyətə başlayacaq. 
Burada da ixracyönümlü çox gözəl 
məhsul istehsal olunacaq. Eyni 
zamanda, daxildə polipropilen, 
polietilendən istehsal olunacaq 
hazır məhsul da satışa buraxıla-
caq. Biz yenə də idxaldan asılılığı 
aradan qaldıracağıq. Bu zavod-
larda yüzlərlə yeni iş yeri yaradılır. 
Mənə verilən məlumata görə, 
karbamid zavodunda 500 iş yeri 
yaradılacaq və burada işləyəcək 

insanların mütləq əksəriyyəti yerli 
vətəndaşlardır, onların əksəriyyəti 
gənclərdir. Yəni, orada çalışan 
insanların orta yaş səviyyəsi 
təqribən 30-35 arasındadır. Bax, 
görülən bu işlərin nəticələri budur. 
Ölkəmizin uğurlu inkişafı üçün 
belə böyük müəssisələrin çox 
böyük əhəmiyyəti var. Qeyri-neft 
sektorunun inkişafı bundan sonra 
da bizim üçün prioritet olacaq. 
Qeyd etdiyim kimi, qeyri-neft 
sənayesində 9,1 faiz artım çox 
böyük göstəricidir. 

Əlbəttə, Azərbaycan bu 
layihələri xarici tərəfdaşlarla 
həyata keçirərkən bizim 
beynəlxalq əlaqələrimiz də 
möhkəmlənir. Bu gün Azərbaycan 
o ölkədir ki, bu ölkəyə həm xarici 
sərmayə qoyulur, həm banklar 
böyük məmnuniyyətlə vəsait ayırır. 
Çünki bilirlər ki, onların vəsaiti bat-
mayacaq. Bilirlər ki, Azərbaycanın 
kifayət qədər böyük maliyyə 
resursları var. Bizim maliyyə 
resurslarımız, ehtiyatlarımız xarici 
borcumuzdan 4,5 dəfə çoxdur. 
Bax, bu gözəl vəziyyət imkan verir 
ki, biz tərəfdaşları, xarici bankları 
cəlb edək. Ancaq, eyni zamanda, 
bizim siyasətimiz ondan ibarətdir 
ki, xarici dövlət borcumuzu aşağı 
salaq. Necə ki, keçən il ərzində 
xarici dövlət borcu 22,8 faizdən 19 
faizə düşübdür və bu il daha da 
düşəcək. 

Mən çox şadam ki, bu gözəl 
müəssisə Sumqayıt şəhərində 
yaradılıb. Sumqayıt nəinki 

Azərbaycanın, Cənubi Qafqazın 
ikinci böyük sənaye şəhəridir. 
Sumqayıtın sənaye potensia-
lının möhkəmləndirilməsi üçün 
çox böyük işlər görülüb. Mənim 
təşəbbüsümlə Sumqayıt Tex-
nologiyalar Parkı, Sumqayıt 
Kimya Sənaye Parkı yaradılıb 
və 2017-ci ildə karbamid zavodu 
parkın rezidenti olubdur. Hazırda 
Sumqayıt Kimya Sənaye Par-
kında 18 rezident var. Onlardan 
10-u fəaliyyət göstərir, artıq 11-ci 
rezident – karbamid zavodu da 
fəaliyyətə başlamışdır. Sumqayıt 
Kimya Sənaye Parkına qoyulan 
və qoyulacaq ümumi sərmayə 
təqribən 3 milyard dollara yaxın-
dır. Bu, həm Sumqayıtın iqtisadi-
sənaye potensialını gücləndirir, 
həm də iş yerlərinin yaradılma-
sına xidmət göstərir. Sumqayı-
tın ümumi inkişafı, o cümlədən 
ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırıl-
ması üçün çox böyük işlər görülür. 
Sumqayıt bu gün parklar, bağlar, 
xiyabanlar şəhəridir, gözəl bulvar 
salınıb, binaların dam örtükləri 
təmir olunur. Ümumiyyətlə, indi 
Sumqayıtın müasir görkəmi çox 
müsbətdir. Bu zavod da ekoloji 
baxımdan çox təmiz bir zavoddur. 
Mənə verilən məlumata görə, 
havanı çirkləndirən heç bir maddə 
olmayacaq. 

Beləliklə, bu zavodun yaradıl-
ması böyük hadisədir. Mən burada 
iştirak etmiş bütün vətəndaşları, 
bu işlərdə fəal rolu olan bütün 
insanları bir daha həm təbrik 
edirəm, həm onlara təşəkkürümü 
bildirirəm. 

Onu da bildirməliyəm ki, 
bu zavodun açılışı Xoşbəxt 
Yusifzadənin ad gününə təsadüf 
edir. Mən istəyirəm, Xoşbəxt 
müəllimi bu gözəl hadisə 
münasibətilə bütün Azərbaycan 
vətəndaşları adından təbrik edim. 
Xoşbəxt müəllim neft sənayesinin 
canlı əfsanəsidir, neft sənayesinin 
rəmzidir, Azərbaycan vətəndaşının 
rəmzidir. Mən xüsusilə xahiş etdim 
ki, Xoşbəxt müəllim bu gün buraya 
dəvət olunsun, həm onu təbrik 
edim, eyni zamanda, bu gözəl 
hadisəni biz birlikdə qeyd edək. 

Sizi bir daha təbrik edirəm, 
Sizə yeni uğurlar arzulayıram. Sağ 
olun. 

*  *  *
Prezident İlham Əliyev zavod-

da istehsal olunacaq məhsullara 
da baxdı. Zavodda gün ərzində 
2000 ton karbamid istehsal 
ediləcək. 

Sonda xatirə şəkli çəkdirildi. 

AZƏRTAC

Prezident İlham Əliyev Sumqayıtda “SOCAR 
karbamid” zavodunun açılışında iştirak edib

Prezident İlham Əliyevin çıxışı

Prezident İlham Əliyev İran Silahlı 
 Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisinin  

rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib
 � Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

İlham Əliyev yanvarın 16-da İran İslam 
Respublikasının Silahlı Qüvvələrinin Baş 
Qərargah rəisi Məhəmməd Baqerinin rəhbərlik 
etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib.

Dövlətimizin başçısı 
Azərbaycan-İran ikitərəfli 
münasibətlərinin son illər 
ərzində bütün sahələrdə, 
o cümlədən hərbi sahədə 
uğurla inkişaf etdiyini bildirdi. 
Siyasi əlaqələrimizin bu gün 
ən yüksək pilləyə qalxdığını 
deyən Prezident İlham Əliyev 
son illər ərzində prezidentlər 
səviyyəsində 10-dan çox 
görüşün keçirilməsinin 
münasibətlərin inkişafında 
xüsusi rolunu qeyd etdi. 
Dövlətimizin başçısı digər 
səviyyədə qarşılıqlı səfərlərin 
də əlaqələrin genişləndirilməsi 
baxımından önəmini vurğula-

dı. Xalqlarımızın  əsrlər boyu 
mehriban qonşuluq şəraitində 
yaşadığını deyən Prezident 
İlham Əliyev Azərbaycan-
İran dostluq və qardaşlıq 
münasibətlərinin qarşıdakı 
illərdə də uğurla inkişaf 
edəcəyinə əminliyini ifadə etdi. 

İran İslam Respublikası-
nın Silahlı Qüvvələrinin Baş 
Qərargah rəisi Məhəmməd 
Baqeri Prezident Həsən 
 Ruhaninin salamlarını 
dövlətimizin başçısına çatdırdı. 
Məhəmməd Baqeri bildirdi ki, 
İranın Ali Rəhbəri ölkələrimiz 
və xalqlarımız arasında 
əlaqələrin bundan sonra daha 

çox güclənməsini zəruri hesab 
edir. Qonaq qeyd etdi ki, 
Azərbaycanda Prezident İlham 
Əliyevin rəhbərliyi ilə əldə 
edilmiş inkişaf, əmin-amanlıq 
və sabitlik İran xalqı tərəfindən 
sevinclə qarşılanır. O, xalqla-
rımızın əsrlər boyu müştərək 
tarixə və mədəniyyətə malik ol-
duğunu dedi və əlaqələrimizin 
bu gün də uğurla inkişaf etdiyi-
ni vurğuladı. 

Məhəmməd Baqeri bil-
dirdi ki, İran Qarabağ torpaq-
larını Azərbaycan torpaqları 
hesab edir, Azərbaycanın 
ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir 
və bundan sonra da 
dəstəkləyəcək, sərhədlərin 
zor gücü ilə dəyişdirilməsi 
qəbuledilməzdir, İran bu 
məsələdə hər zaman 
Azərbaycanın yanındadır. 

Prezident İlham Əliyev 
bu qardaşlıq mövqeyinə görə 
onun təşəkkürlərinin İran 
rəhbərliyinə çatdırılmasını xa-
hiş etdi və Azərbaycanın İran 
tərəfinin bu ədalətli mövqeyini 
yüksək qiymətləndirdiyini 
bildirdi. Dövlətimizin başçı-
sı işğal edilmiş ərazilərdə 
Azərbaycanın tarixi-di-
ni abidələrinin ermənilər 
tərəfindən dağıdılması 
barədə Məhəmməd Baqerini 
məlumatlandırdı. 

Dövlətimizin başçısı 
İran İslam  Respublikasının 
 Prezidenti Həsən 
 Ruhaninin salamlarına görə 
minnətdarlığını bildirdi, 
onun da salamlarını İran 
Prezidentinə çatdırmağı xahiş 
etdi.    

AZƏRTAC



317 yanvar 2019-cu il, cümə axşamı

Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti 
Mehriban Əliyeva Fransanın sabiq 

Prezidenti Nikola Sarkozi ilə görüşüb

 � Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti 
Mehriban Əliyeva yanvarın 16-da Fransa Respublikasının sabiq 
Prezidenti Nikola Sarkozi ilə görüşüb. 

Görüşdə Nikola Sarkozinin 
prezidentlik fəaliyyəti dövründə 
Fransa–Azərbaycan əlaqələrinin 
uğurlu inkişafında xanım Mehriban 
Əliyevanın rolu vurğulanıb. Qeyd 
edilib ki, xanım Mehriban Əliyevanın 
Azərbaycan–Fransa parlamentlərarası 

dostluq qrupunun rəhbəri kimi 
fəaliyyəti və eləcə də Heydər Əliyev 
Fondu tərəfindən  Fransada mü-
hüm humanitar layihələrin həyata 
keçirilməsi əməkdaşlığımızın daha 
da möhkəmlənməsi işinə böyük töhfə 
verib. 

Görüşdə, eyni zamanda, 
bildirilib ki, Nikola Sarkozinin 
 prezidentliyi dövründə Azərbaycan 

və Fransa dövlət başçılarının ikitərəfli 
münasibətlərin inkişaf etdirilməsi 
istiqamətində göstərdikləri fəaliyyət 
nəticəsində ölkələrimiz arasında 
əlaqələr bir çox sahələrdə genişlənib. 

AZƏRTAC

AZƏRBAYCAN  RESPUBLİKASI NAZİRLƏR  KABİNETİNİN QƏRARI
№ 8                                                                                                                      Bakı şəhəri, 16 yanvar 2019-cu il
Azərbaycan Respublikası Qaçqın-

ların və Məcburi Köçkünlərin İşləri 
üzrə Dövlət Komitəsinin kollegiyasının 
tərkibi haqqında

Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin 2005-ci il 1 fevral tarixli 187 nömrəli 
Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 
Respublikasının Qaçqınların və Məcburi 
Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi  
haqqında Əsasnamə”nin 5.7-ci bəndinə 
uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:

1. Azərbaycan Respublikası Qaç-
qınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri 
üzrə Dövlət Komitəsinin kollegiyasının 7 
nəfərdən ibarət aşağıdakı tərkibi təsdiq 
edilsin:

Kollegiyanın sədri
Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin 

İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri

Kollegiyanın üzvləri:
Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin 

İşləri üzrə Dövlət Komitəsi sədrinin 
müavinləri

Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin 
İşləri üzrə Dövlət Komitəsi Aparatının 
rəhbəri

Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin 
İşləri üzrə Dövlət Komitəsi Aparatının  
məskunlaşma, miqrasiya və məşğulluq 
şöbəsinin müdiri

Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin 
İşləri üzrə Dövlət Komitəsi Aparatının 

ümumi  şöbəsinin müdiri
Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin 

İşləri üzrə Dövlət Komitəsi Aparatının 
nəzarət, təşkilat və analitik şöbəsinin müdiri.

2. “Azərbaycan Respublikası Qaçqın-
ların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə 
Dövlət Komitəsinin kollegiyasının tərkibi 
haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 5 iyul tarixli 
285 nömrəli Qərarının (Azərbaycan Res-
publikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018, 
№ 7 (II kitab), maddə 1622) 1-ci hissəsi 
ləğv edilsin.

Novruz MƏMMƏDOV 
Azərbaycan Respublikasının  

Baş naziri 

Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər 
Nazirliyinin strukturunun və idarə edilməsinin 
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusi-

yasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini 
rəhbər tutaraq, Azərbaycan Respublikası 
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazir-
liyinin fəaliyyətini optimallaşdırmaq, 
strukturunu və idarə edilməsini daha 
da təkmilləşdirmək məqsədilə qərara 
alıram: 

1. Ətraf mühitin mühafizəsi de-
partamentinin əsasında Azərbaycan 
Respublikasının Ekologiya və Təbii 
Sərvətlər Nazirliyi yanında Dövlət Eko-
loji Təhlükəsizlik Xidməti, Meşələrin in-
kişafı departamentinin və Elmi Tədqiqat 
Meşəçilik İnstitutunun əsasında 
Azərbaycan Respublikasının Ekologi-
ya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yanında 
Meşələrin İnkişafı Xidməti yaradılsın.

2. Ətraf mühit üzrə milli monitorinq 
departamentinin, Milli hidrometeoro-
logiya departamentinin, Hidrometeo-
rologiya Elmi Tədqiqat İnstitutunun, 
Metrologiya və Standartlaşdırma 
Mərkəzinin və  Ətraf Mühit üzrə Labora-
toriya Mərkəzinin əsasında Azərbaycan 
Respublikasının Ekologiya və Təbii 
Sərvətlər Nazirliyi yanında Milli Hidro-
meteorologiya Xidməti yaradılsın.

3. Bioloji müxtəlifliyin qorunma-
sı və xüsusi mühafizə olunan təbiət 
ərazilərinin inkişafı departamentinin, Su 
hövzələrinin bioloji resurslarının artırıl-
ması və mühafizəsi departamentinin, 
Ovçuluq Təsərrüfatlarının İdarə Edilməsi 
və Ovçuluq Fəaliyyətinə Dövlət Nəzarəti 
Xidmətinin və Elmi Tədqiqat Balıqçı-
lıq Təsərrüfatı İnstitutunun əsasında 
Azərbaycan Respublikasının Ekologiya 
və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yanında 
Bioloji Müxtəlifliyin Qorunması Xidməti 
yaradılsın.

4. Azərbaycan Respublikasının 
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 
yanında Geodeziya və Kartoqrafiya üzrə 
Dövlət Agentliyi ləğv edilsin və onun 
funksiyaları Nazirliyin Aparatı vasitəsilə 
həyata keçirilsin, habelə həmin Agentli-
yin tabeliyindəki Dövlət Aerogeodeziya 
Müəssisəsi və Bakı Kartoqrafiya Fabriki 
Nazirliyin tabeliyinə verilsin. 

5. Bakı şəhər Ekologiya və Təbii 
Sərvətlər Departamenti ləğv edilsin və 
onun işçilərinin say həddi daxilində Na-
zirliyin yerli orqanlarının işçilərinin say 
həddi artırılsın.

6. Dövlət Ekspertiza İdarəsinin 
əsasında Azərbaycan Respublikası 
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin 
tabeliyində publik hüquqi şəxs statuslu 
Dövlət Ekoloji Ekspertiza Agentliyi (bun-
dan sonra – Agentlik) yaradılsın.

7. Agentlikdə təsisçinin 
səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsi aşa-
ğıdakılara həvalə edilsin:

7.1. Azərbaycan Respublikasının 
Prezidentinə:

7.1.1. Agentliyin nizamnaməsinin 
təsdiq olunması və nizamnamə fondu-
nun miqdarının müəyyən edilməsi;

7.1.2. Agentliyin yenidən təşkili və 
ləğv edilməsi;

7.2. Azərbaycan Respublikasının 
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə:

7.2.1. bu Fərmanın 7.1-ci bəndində 
qeyd edilənlər istisna olmaqla, “Publik 
hüquqi şəxslər haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununun 8.2-ci 
maddəsində publik hüquqi şəxsin 

təsisçisinin səlahiyyətlərinə aid edilmiş 
digər məsələlərin həlli.

8. Müəyyən edilsin ki:
8.1. Agentlik “Ətraf mühi-

tin mühafizəsi haqqında”, “Ekoloji 
təhlükəsizlik haqqında” və “Ətraf mühitə 
təsirin qiymətləndirilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının qanunla-
rına müvafiq olaraq təsərrüfat və digər 
fəaliyyətlərin dövlət ekoloji eksperti-
zasından keçirilməsi də daxil olmaq-
la, ekoloji təhlükəsizliyin tələblərinə 
uyğunluğunu müəyyən edən, habelə 
bu sahədə xidmətlər göstərən publik 
hüquqi şəxsdir;

8.2. Agentliyin nizamnamə fondu 
Ətraf Mühitin Mühafizəsi üzrə Dövlət 
Fondunun vəsaiti, habelə Azərbaycan 
Respublikası Ekologiya və Təbii 
Sərvətlər Nazirliyinin balansından 
Agentliyə verilən aktivlər, habelə qanun-
la qadağan olunmayan digər mənbələr 
hesabına formalaşdırılır.

9. Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti:

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

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

9.3. 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;

9.4. Azərbaycan Respublikası 
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin 
strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki 
qurumlarla bağlı aşağıdakıları təmin 
edən tədbirlər görsün və nəticəsi barədə 
üç ay müddətində Azərbaycan Respubli-
kasının Prezidentinə məlumat versin:

9.4.1. Şuşa İriləşdirilmiş 
Meşəbəyiliyinin, Ağdərə Meşə 
Təsərrüfatının, Kəlbəcər Meşə 
Təsərrüfatının, Laçın Meşə 
Təsərrüfatının və Zəngilan Meşə 
Təsərrüfatının ləğv edilərək, onların 
əsasında Qarabağ Regional Meşə 
Təsərrüfatı Mərkəzinin yaradılmasını;

9.4.2. İqlim Dəyişmələri və Ozon 
Mərkəzinin, İqlim Bazası və Kommu-
nikasiya Mərkəzinin, Kompleks Hid-
rometeoroloji və Ekoloji Tədqiqat Elm 
Mərkəzi, Mineral Xammal Analitik və 
Elmi Tədqiqatlar Mərkəzinin, Normativ 
və Texniki Normativ Hüquqi Aktlar üzrə 
Elmi Tətbiqi Mərkəzinin, İxtisaslaş-
dırma və İxtisasartırma İnstitutunun, 
Operativ Monitorinq və Ekspedisiyalar 
Mərkəzinin, Geofiziki Ekspedisiyanın, 
Şərq Geoloji Axtarış Ekspedisiyasının, 
Qərb Geoloji Axtarış Ekspedisiyasının, 
Geoloji Planaalma Ekspedisiyasının və 
Kompleks Hidrogeologiya və Mühəndis 
Geologiyası Ekspedisiyasının, Samux 
Dövlət Ovçuluq Təsərrüfatının, Zooloji 
Parkın və Layihələrin İcra Qrupunun  
ləğv edilməsini;

9.4.3. Ətraf Mühit və Təbii Sərvətlər 

üzrə İnformasiya – Arxiv Fondunun 
və Milli Geoloji Kəşfiyyat Xidmətinin 
əsasında vahid qurumun yaradılmasını; 

9.4.4. Azərbaycan Respublikası 
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazir-
liyinin, habelə bu Fərmanın 1–3-cü 
hissələri ilə yaradılan dövlət orqanla-
rının əsasnamələrinin layihələrini və 
işçilərinin say həddi barədə təkliflərini üç 
ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan 
Respublikasının Prezidentinə təqdim 
etsin;

9.4.5. Agentlik “Hüquqi şəxslərin 
dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri 
haqqında” Azərbaycan Respublika-
sının Qanununa uyğun olaraq dövlət 
qeydiyyatına alındığı gündən bir ay 
müddətində bu Fərmanın 8.2-ci bəndinə 
əsasən Ətraf Mühitin Mühafizəsi üzrə 
Dövlət Fondunun vəsaitinin müvafiq 
hissəsinin və Azərbaycan Respublikası 
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin 
balansındakı müvafiq əmlakın Agentliyin 
balansına verilməsini təmin etsin;

9.4.6. dövlət ekoloji ekspertizasının 
maliyyələşdirilməsinin yeni qaydasını 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
ilə razılaşdırmaqla üç ay müddətində 
müəyyən etsin;

9.5. bu Fərmandan irəli gələn digər 
məsələləri həll etsin. 

10. Azərbaycan Respublikasının 
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi:

10.1. Azərbaycan Respublikasının 
Dövlət İmtahan Mərkəzi ilə birlikdə 
strukturuna daxil olan və bu Fərmana 
əsasən ləğv edilən dövlət orqanla-
rında işləyən dövlət qulluqçularına 
münasibətdə Azərbaycan Respublikası 
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 
görsün;

10.2. bu Fərmana əsasən ləğv 
edilən dövlət qurumlarının işçilərinin 
Nazirliyin tabeliyindəki digər qurumlarda 
müvafiq vakant vəzifələrə təyin edilməsi 
ilə bağlı tədbirlər görsün;

10.3. bu Fərmanın 10.1-ci və 10.2-ci 
bəndlərinin icrası ilə bağlı Azərbaycan 
Respublikasının Prezidentinə məlumat 
versin;

10.4. bu Fərmandan irəli gələn digər 
məsələləri həll etsin.

11. 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, 16 yanvar 2019-cu il

 “Əqli mülkiyyət hüquqlarının təminatı və piratçılığa qarşı mübarizə haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” 

Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 28 dekabr tarixli 1424-VQD nömrəli 
Qanununun tətbiqi və “Əqli mülkiyyət hüquqlarının təminatı və piratçılığa qarşı 

mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2012-ci il  
22 may tarixli 365-IVQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə”  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 6 iyul tarixli 
668 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu 

maddəsinin 19-cu və 32-ci bəndlərini rəhbər tutaraq, “Əqli 
mülkiyyət hüquqlarının təminatı və piratçılığa qarşı mübarizə 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik 
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 
28 dekabr tarixli 1424-VQD nömrəli Qanununun qüvvəyə 
minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiqini təmin etmək 
məqsədi ilə qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti:
1.1. Azərbaycan Respublikası qanunlarının və Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin aktlarının “Əqli mülkiyyət hü-
quqlarının təminatı və piratçılığa qarşı mübarizə haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi 
barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğunlaş-
dırılması ilə bağlı təkliflərini üç ay müddətində hazırlayıb 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;

1.2. “Əqli mülkiyyət hüquqlarının təminatı və piratçılığa 
qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanu-
nunun 16.3-cü maddəsinə uyğun olaraq, nəzarət markaları-
nın qəsdən məhv edilməsi, saxtalaşdırılması, qeyri-qanuni 
yolla hazırlanması, istifadəsi və satışının qarşısının alınması 
sahəsində nəzarəti həyata keçirəcək orqan (qurum) barədə 
təkliflərini üç ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan Respubli-
kasının Prezidentinə təqdim etsin;

1.3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin normativ 
hüquqi aktlarının “Əqli mülkiyyət hüquqlarının təminatı və pirat-
çılığa qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respubli-
kasının Qanununa uyğunlaşdırılmasını üç ay müddətində təmin 
edib Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;

1.4. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi 
aktlarının həmin Qanuna uyğunlaşdırılmasını nəzarətdə sax-
lasın və bunun icrası barədə beş ay müddətində Azərbaycan 
Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;

1.5. həmin Qanundan irəli gələn digər məsələləri həll 
etsin.

2. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi mərkəzi 
icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının və 
normativ xarakterli aktların “Əqli mülkiyyət hüquqlarının 
təminatı və piratçılığa qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” 
Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırılmasını 
təmin edib Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə 
məlumat versin.

3. “Əqli mülkiyyət hüquqlarının təminatı və piratçılığa qarşı 
mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2012-ci il 
22 may tarixli 365-IVQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 6 iyul tarixli 
668 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan Respublikasının Qa-
nunvericilik Toplusu, 2012, № 7, maddə 677) 2-ci hissəsində 
aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

3.1. 2.1-ci bənddə “16.3-cü (birinci halda)” sözləri “16.3-cü 
(hər iki halda)” sözləri ilə əvəz edilsin;

3.2. 2.3-cü bəndə “sahəsində” sözündən sonra “nəzarətə 
münasibətdə” sözləri əlavə edilsin. 

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 16 yanvar 2019-cu il



Məhkəmə fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi 
üzrə ardıcıl tədbirlər davam etdirilir

 � Təməli ümummilli lider Heydər 
Əliyev tərəfindən qoyulmuş məhkəmə-hüquq 
islahatları Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 
rəhbərliyi ilə uğurla davam etdirilərək məhkəmə 
sistemi müasirləşdirilir, vətəndaşların ədalət 
mühakiməsinə əlçatanlığı asanlaşdırılır, müasir 
informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının, 
o cümlədən “elektron məhkəmə” informasiya 
sisteminin tətbiqinin genişləndirilməsi ilə bağlı 
mühüm işlər görülür. 

Həmçinin hakim kor-
pusu yeni nəsil hüquqşü-
naslarla möhkəmləndirilib, 
mövcud vakansiya-
ların tam əksəriyyəti 
komplektləşdirilməklə 
hakimlərin iş yükü xey-
li azaldılıb, işlərə daha 
keyfiyyətlə və vaxtında 
baxılmasına şərait yaranıb.

Dövlətimizin başçısının 
qanunvericilik təşəbbüsü ilə 
2018-ci il dekabrın 28-də 
qəbul olunmuş qanun-
larla Mülki Prosessual 
Məcəllədə, “Məhkəmələr 
və hakimlər haqqında” 
Qanunda edilmiş əsaslı 
dəyişikliklər məhkəmələrə 
müraciət imkanları-
nın genişləndirilməsini, 
məhkəmə icraatının 
elektron qaydada apa-
rılmasını, vətəndaşların 
mənafelərinin təmin olun-
ması, ədalət mühakiməsinin 
tezləşdirilməsi məqsədilə 
məhkəmə prosedurları-
nın elektronlaşdırılmasını 
şərtləndirib.

Yeni qanunvericiliyin 
icrasının təşkili ilə bağlı 
təxirə salınmadan tədbirlər 
müəyyən edilərək həyata 
keçirilməyə başlanılıb, o 

cümlədən qanunvericilikdəki 
yeniliklərin mahiyyətinin 
dərindən öyrənilməsi və 
“e-məhkəmə”nin imkan-
larından səmərəli istifadə 
olunmaqla düzgün tətbiqi 
məqsədilə ali və apell-
yasiya məhkəmələrinin 
təlimçi-hakimlərinin iştirakı 
ilə paytaxtda və respubli-
kanın bütün bölgələrində 
silsilə təlimlər və hüquqi 
maarifləndirmə tədbirləri 
keçirilir.

Eyni zamanda, 
dövlətimizin başçısının 
güclü siyasi iradəsi ilə 
ölkəmizdə korrupsiyaya 
qarşı çox ciddi mübarizə 
aparılır. Yanvarın 11-də 
Prezident İlham Əliyevin 
sədrliyi ilə keçirilən Nazirlər 
Kabinetinin 2018-ci ilin 
sosial-iqtisadi inkişafının 
yekunlarına və qarşıda 
duran vəzifələrə həsr olu-
nan iclasında dövlətimizin 
başçısı bütün sahələrdə 
şəffaflığın və dürüstlüyün 
təmin olunması, əsassız 
tələblərə, sui-istifadə 
hallarına son qoyulması ilə 
bağlı qəti tapşırıqlar verib. 
Dövlətimizin başçısının 
siyasi iradəsinə uyğun 

olaraq, məhkəmələrin 
fəaliyyətində də şəffaflığın 
təmin edilməsi, vətəndaş-
məmur münasibətlərinin 
sağlam meyarlar üzərində 
qurulması, insanların 
müraciətlərinə hər zaman 
həssaslıqla yanaşılması, 
korrupsiyaya şərait yara-
dan halların yolverilməzliyi 
daim diqqətdə saxlanılır. 
Bu məqsədlə paytaxtda və 
bölgələrdə bütün apellya-
siya və birinci instansiya 
məhkəmələri sədrlərinin və 
hakimlərinin iştirakı ilə geniş 
müşavirələr keçirilərək 
ədalət mühakiməsinin 
səmərəliliyinin artırılması 
üzrə tədbirlər, məhkəmə 
fəaliyyətində mövcud 
problemlər, yol verilən 
nöqsanlar və onları doğu-
ran səbəblər ətraflı təhlil 
olunub.

Növbəti belə müşavirə 
yanvarın 16-da Məhkəmə-
Hüquq Şurasında Ali 
Məhkəmənin hakimlərinin 
iştirakı ilə keçirilib.

AZƏRTAC xəbər 
verir ki, tədbirdə 
Məhkəmə-Hüquq Şura-
sının sədri, ədliyyə naziri 
Fikrət Məmmədov və Ali 
Məhkəmənin sədri Ra-
miz Rzayev çıxış edərək 
Prezident İlham Əliyevin 
rəhbərliyi ilə məhkəmə 
sistemində aparılan ardıcıl 
və məqsədyönlü islahat-
ların bu sahədə işin mü-
asir tələblər səviyyəsində 
qurulmasına, məhkəmələrə 
ictimai etimadın 

yüksəldilməsinə yönəldiyini 
bildiriblər.

Qeyd olunub ki, insan 
hüquq və azadlıqlarının 
etibarlı müdafiəsində, 
ədalət mühakiməsinin 
səmərəliliyinə nail olun-
masında, vahid məhkəmə 
təcrübəsinin formalaşma-
sında Ali Məhkəmə mühüm 
rol oynayır. Ona görə bu 
məhkəmədə məhz hazır-
lıqlı, ən peşəkar, yüksək 
mənəvi keyfiyyətlərə malik 
hakimlər işləməlidirlər ki, 
qanunun aliliyi, məhkəmə 
qərarlarının ədalətliliyi təmin 
olunsun. Bu məsələdə 
hakimlərin fəaliyyətinin prin-
sipial qiymətləndirilməsi ins-
titutunun tətbiqinin mühüm 
əhəmiyyəti vurğulanıb.

Müşavirədə insanlarda 
haqlı narazılıq doğuran nöq-
san və çatışmazlıqların ara-
dan qaldırılması, Hakimlərin 
Etik Davranış Kodeksinin 
tələblərinə dönmədən əməl 
edilməsi, qeyri-prosessual 
münasibətlərin qarşısının 
alınması, mənfi halların 
yolverilməzliyi qeyd olunub. 

Həmçinin mövcud 
problemlərin həlli yolları 
təhlil edilib, vətəndaşların 
hüquq və azadlıqla-
rının təmin olunması, 
süründürməçiliyə və korrup-
siyaya şərait yaradan hal-
lara yol verilməməsi, ədalət 
mühakiməsinə ictimai 
etimadın artırılması və sair 
məsələlərlə bağlı tövsiyələr 
verilib.

İran Silahlı Qüvvələrinin  
Baş Qərargah rəisi Milli Məclisdə olub

 � Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sədri Oqtay 
Əsədov yanvarın 16-da İran İslam Respublikasının Silahlı 
Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi Məhəmməd Baqerinin rəhbərlik 
etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Oqtay 
Əsədov Məhəmməd Baqerinin İran 
Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah 
rəisi kimi ölkəmizə ilk səfərinin 
Azərbaycan–İran əlaqələrinin inkişa-
fına töhfə verəcəyinə əminliyini ifadə 
edib. O bildirib ki, Azərbaycan ilə İran 
dost, yaxın qonşu, qardaş ölkələrdir, 
bizim ortaq tariximiz, mədəniyyətimiz, 
dinimiz münasibətlərimizin daha da 
dərinləşməsinə zəmin yaradır.  

Milli Məclisin sədri qeyd edib ki, 
dövlət başçılarının qarşılıqlı rəsmi 
səfərləri, görüşləri ölkələrimiz ara-
sındakı əlaqələrin yüksək səviyyəyə 
çatmasına xüsusi təkan verib. O, 

eyni zamanda, hökumət üzvlərinin, 
hüquq-mühafizə orqanlarının 
nümayəndələrinin səfərlərinin va-
cibliyini də vurğulayıb. Əlavə edib 
ki, bütün bunlar ölkələrimiz arasın-
da əlaqələrin yüksək səviyyəsinin 
göstəricisidir. 

Oqtay Əsədov 2018-ci ildə İran 
və Azərbaycan arasında ticarət 
dövriyyəsinin həcminin 400 milyon 
dolları ötdüyünü deyib. Bildirib ki, bu, 
ölkələrimizin potensialını əks etdirmir, 
biz bu rəqəmi daha da artırmalıyıq. Bu 
istiqamətdə işlərin getdiyini söyləyən 
sədr qeyd edib ki, son 5 il ərzində İran 
ilə Azərbaycan arasında 24 biznes 

forum keçirilib. 
Parlamentlərarası əlaqələrin razı-

lıq doğurduğunu deyən Milli Məclisin 
sədri dostluq qruplarının fəaliyyətini 
yüksək qiymətləndirib.  

İran İslam Respublikasının Si-
lahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah 
rəisi Məhəmməd Baqeri bildirib 
ki, ölkələrimizin müştərək tarixə, 
dinə, coğrafiyaya malik olma-
sı İran–Azərbaycan əlaqələrinin 
genişlənməsinə təkan verir. O, 
dövlətlərimiz arasında münasibətlərin 
inkişaf etdiyini, ölkə rəsmilərinin 
qarşılıqlı səfərlərinin intensiv xarakter 
daşıdığını söyləyib. Məhəmməd Ba-
qeri başqa istiqamətlərdə olduğu kimi, 
müdafiə sahəsində də əlaqələrimizin 
dərinləşməsinin önəmini vurğulayıb.

Azərbaycan–İran hərbi əməkdaşlığının 
inkişaf perspektivləri müzakirə olunub

 � Azərbaycan Respublikasının müdafiə 
naziri, general-polkovnik Zakir Həsənovun dəvəti 
ilə İran İslam Respublikası Silahlı Qüvvələrinin 
Baş Qərargah rəisi, general-leytenant 
Məhəmməd Baqeri Azərbaycanda rəsmi 
səfərdədir. Yanvarın 16-da Müdafiə Nazirliyində 
hər iki ölkənin nümayəndə heyətlərinin görüşü 
keçirilib.

Müdafiə Nazirliyinin 
mətbuat xidmətindən 
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, 
əvvəlcə qonaqlar Şəhidlər 
xiyabanında ölkəmizin 
müstəqilliyi, ərazi bütöv-
lüyü uğrunda şəhid olan 
vətəndaşlarımızın xatirəsini 
yad edərək, məzarları 
üzərinə əklillər və gül 
dəstələri qoyublar.

Sonra Müdafiə 

Nazirliyində təkbətək və 
geniş tərkibdə görüşlər 
keçirilib.

Söhbət zamanı general-
polkovnik Z.Həsənov İranın 
Silahlı Qüvvələrinə məxsus 
təyyarənin qəzaya uğrama-
sı nəticəsində baş vermiş 
faciə ilə əlaqədar bir daha 
başsağlığı verib. 

General-leytenant 
M.Baqerinin Azərbaycana 

səfərini ölkələrimiz ara-
sında dostluq əlaqələrinin 
yüksək göstəricisi kimi 
dəyərləndirən general-pol-
kovnik Z.Həsənov ikitərəfli 
münasibətlərdə qarşılıqlı 
etimadın yaradılmasında 
və möhkəmləndirilməsində 
ümummilli lider Heydər 
Əliyevin və dövlətimizin 
başçısı İlham Əliyevin 
xidmətlərini xüsusi vurğu-
layıb.

Regiondakı hərbi-
siyasi vəziyyətdən da-
nışan general-polkovnik 
Z.Həsənov Ermənistan-
Azərbaycan Dağlıq Qara-
bağ münaqişəsinin regional 
sabitliyə ciddi təhdid olaraq 
qaldığını qonağın diqqətinə 

çatdırıb. Nazir, həmçinin 
münaqişənin ölkəmizin 
ərazi bütövlüyü, suverenliyi 
çərçivəsində həll olunması 
istiqamətində səylərinə görə 
İran tərəfinə minnətdarlığını 
bildirib.

Xalqlarımız arasın-
da dini, tarixi, mədəni 
əlaqələrin mehriban dostluq 
ənənələrinə əsaslandığını, 
dövlətlərimizin bir 
çox istiqamətlərdə, o 
cümlədən hərbi sahədə də 
əməkdaşlığı üçün geniş 
potensialın olduğunu deyən 
general-leytenant M.Baqeri 
İranın ölkəmizin ərazi bü-
tövlüyünü və münaqişənin 
həlli ilə bağlı ədalətli möv-
qeyini dəstəklədiyini, eyni 
zamanda, ölkəsi tərəfindən 
Azərbaycana hərtərəfli 
dəstəyin veriləcəyini xüsusi 
vurğulayıb.

Görüşdə Azərbaycan ilə 
İran arasında hərbi, hərbi-
texniki, hərbi tibb, hərbi 
təhsil üzrə əməkdaşlığın 
inkişaf perspektivləri, 
terrorizmlə mübarizə, 
regional təhlükəsizlik, 
ekspert qruplarının qar-
şılıqlı səfərlərinin təşkili 
və maraq doğuran digər 
məsələlər barədə ətraflı fikir 
mübadiləsi aparılıb.

Yekunda tərəflər ara-
sında görüşün protokolu 
imzalanıb.

XİN Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər 
nazirlərinin  Paris görüşünə dair açıqlama yayıb 

 � Xarici İşlər Nazirliyinin 
mətbuat xidməti Azərbaycan 
Respublikasının xarici işlər 
naziri Elmar Məmmədyarov və 
Ermənistan Respublikasının 
xarici işlər naziri vəzifəsini icra 
edən Zöhrab Mnatsakanyan 
arasında ATƏT-in Minsk qrupunun 
həmsədrlərinin iştirakı ilə 
yanvarın 16-da Parisdə keçirilmiş 
görüş ilə bağlı açıqlama yayıb.

AZƏRTAC xəbər verir ki, açıqla-
mada tərəflər arasında 4 saatdan çox 
davam edən danışıqlarda daha çox 
anlayışın və etimadın qurulmasının 
əhəmiyyəti də daxil olmaqla faydalı 
və çox müsbət fikir mübadiləsinin 
aparıldığı bildirilir. Ardıcıl və nəticəyə 
yönəlik danışıqların qarşıdan gələn ay 
davam etdirilməsi razılaşdırılıb.

Tərəflər danışıqlar zamanı bir sıra 
məsələləri, o cümlədən hər iki tərəfin 
əhalisinin sülhə, təhlükəsizliyə və da-

yanıqlı regional inkişafa hazırlanması 
yollarını müzakirə ediblər.

Ədliyyə orqanlarına qulluğa qəbulla bağlı növbəti 
müsabiqə üzrə sənəd qəbulu yanvarın 21-də başa çatır

 � Ədliyyə Nazirliyinin Müsabiqə Komissiyası bildirir ki, ədliyyə 
orqanlarına qulluğa qəbul üzrə dekabrın 20-də elan olunan növbəti müsabiqədə 
iştirakla bağlı ərizə qəbulunun yanvarın 21-də başa çatdırılması qərara alınıb.

Ədliyyə Nazirliyinin mətbuat 
xidmətindən AZƏRTAC-a verilən məlumata 
görə, müsabiqənin birinci mərhələsində - 
test imtahanında iştirak üçün müraciətlərin 
qəbulu “Ədliyyə orqanlarına qulluğa 
qəbulla bağlı müsabiqədə iştirak üçün 
namizədin qeydə alınması” adlı elektron 
xidmət vasitəsilə həyata keçirilir. Ərizələr 
poçt vasitəsilə də göndərilə bilər.

Test imtahanının vaxtı, yeri və 
digər məsələlər barədə əlavə məlumat 
veriləcək.

Müsabiqədə iştirak edən hüquqşünas-

lar test imtahanına və söhbət mərhələsinə 
mükəmməl hazırlaşmalarına və yüksək 
nəticələr əldə etmələrinə kömək məqsədilə 
nazirliyin Ədliyyə Akademiyasında təşkil 
olunacaq ənənəvi hazırlıq kurslarında işti-
rakla bağlı birbaşa Nazirliyin Ədliyyə Aka-
demiyasına müraciət edə bilərlər (ünvan: 
Bakı şəhəri, Vidadi küçəsi 158, telefon: 
(012) 493-71-31).

Nazirliyin internet səhifəsindən, eləcə 
də (012) 538-01-62, 537-05-90 nömrəli 
telefonlar vasitəsilə bütün suallarla bağlı 
operativ informasiya almaq olar. 

Dövlət Sərhəd Xidmətinin Mətbuat Mərkəzinin Məlumatı
 � Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidməti 

tərəfindən sərhəd təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sahəsində 
əməliyyat-axtarış və sərhəd mühafizə tədbirləri davam etdirilir. 

2019-cu ilin 16 yanvar tarixində 
DSX əməkdaşlarının sayıqlığı 
və peşəkarlığı sayəsində dövlət 
sərhədinin pozulmasının qarşısı 
alınmışdır. 

Həmin tarixdə saat 02:25 
radələrində Dövlət Sərhəd Xidmətinin 
Sərhəd Qoşunlarının “Horadiz” 
sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində 
Beyləqan rayonunun Əmirzeyidli 
kəndi yaxınlığındakı sərhəd zastava-
sının xidməti sahəsində Azərbaycan 
Respublikasından İran İslam Respub-
likası istiqamətində 1 nəfər naməlum 

şəxsin ayaq izləri aşkar olunmuş-
dur. Sərhəd zastavasının və qonşu 
bölmələrin şəxsi heyəti tərəfindən 
sərhəd pozucusunun mümkün 
hərəkət istiqamətləri qapadılmış 
və ərazidə təxirəsalınmaz axtarış 
tədbirləri həyata keçirilmişdir.

Hadisə ilə əlaqədar birgə 
tədbirlərin görülməsi məqsədilə İran 
İslam Respublikasının Aslandüz 
sahəsi üzrə sərhəd nümayəndəsi 
dərhal məlumatlandırılmış, İİR 
sərhəd mühafizə orqanları tərəfindən 
həmin istiqamətdə sərhəd mühafizə 

tədbirləri gücləndirilmişdir. 
Görülmüş tədbirlər nəticəsində 

saat 03:20-də sərhəd pozucu-
su aşkarlanmış və təqib zamanı 
xəbərdarlıq atəşindən istifadə 
edildikdən sonra tutulmuşdur. Araş-
dırma zamanı sərhəd pozucusunun 
şəxsiyyəti dəqiqləşdirilmiş, Beyləqan 
rayonu 2-ci Şahsevən kənd sakini 
1984-cü il təvəllüdlü Muradov Rahil 
Məsim oğlu olması müəyyən olun-
muşdur. 

Həmin ərazinin yoxlanılması 
nəticəsində 1 ədəd AKM-74 silahı, 1 
ədəd patron darağı, 7,62 millimetrlik 
19 patron və sərhəd pozucusunun 
digər əşyaları aşkar olunaraq götürül-
müşdür. 

Hadisə ilə bağlı zəruri əməliyyat-
istintaq tədbirləri davam etdirilir.

17 yanvar 2019-cu il, cümə axşamı4



Nazirlər Kabinetinin mətbuat 
xidmətinin  məlumatı

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri 
Novruz Məmmədov ölkədə hava şəraitinin 
kəskin pisləşəcəyi ilə əlaqədar yanvarın 17-
də və 18-də respublika ərazisində fəaliyyət 
göstərən bütün təhsil müəssisələrində təlim-

tərbiyə prosesinin dayandırılması barədə 
Sərəncam imzalayıb.

Bu barədə AZƏRTAC-a Nazirlər 
Kabinetindən məlumat verilib. 

 “Qriqorian kilsəsi Səfəvilər dövlətinə qarşı casusluq 
aləti kimi (XVII əsr–XVIII əsrin ilk dörddəbiri)”  

kitabının təqdimatı olub

 � Yanvarın 16-da Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası 
(AMEA) Qafqazşünaslıq İnstitutunun təşkilatçılığı ilə 
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının 
rəhbəri, akademik Ramiz Mehdiyevin “Qriqorian kilsəsi 
Səfəvilər dövlətinə qarşı casusluq aləti kimi (XVII əsr–XVIII 
əsrin ilk dörddəbiri)” kitabının təqdimat mərasimi keçirilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, tədbirdə 
AMEA-nın vitse-prezidenti, akade-
mik İsa Həbibbəyli akademik Ramiz 
Mehdiyevin ictimai-siyasi fəaliyyətini 
qeyd etməklə yanaşı, Azərbaycan 
dövlətinin ideoloji əsaslarını təşkil 
edən bir sıra sanballı tədqiqat 
əsərlərinin müəllifi olduğunu bildi-
rib. İ.Həbibbəyli “Qriqorian kilsəsi 
Səfəvilər dövlətinə qarşı casusluq 
aləti kimi (XVII əsr–XVIII əsrin ilk 
dörddəbiri)” kitabının da akademikin 
əvvəlki fundamental tədqiqatları kimi 
böyük elmi əhəmiyyətə malik olduğu-
nu, eyni zamanda, tarix, beynəlxalq 
münasibətlər, konfliktologiya, qaf-
qazşünaslıq istiqamətində yeni 
tədqiqatlar üçün imkanlar açdığını 
söyləyib. O, görkəmli dövlət xadimi, 
akademik Ramiz Mehdiyevin bu 
kitabını zəngin arxiv materialları, 
mühüm tarixi qaynaqlar, hərtərəfli 
müqayisələr, dərin təhlillər əsasında 
yazılmış, tarixşünaslığımıza və 
geniş ölçüdə azərbaycanşünaslığa 
töhfə olan əsər kimi dəyərləndirib. 
AMEA-nın vitse-prezidenti mo-
noqrafiyanın milli tarixçiliyimizdə 
və cəmiyyətşünaslıqda büsbütün 
yeni baxışları əks etdirən orijinal bir 
araşdırma olaraq yeni tədqiqatlar 
silsiləsinin meydana çıxmasına 
etibarlı zəmin yaratdığını vurğulayıb. 

Bildirib ki, akademik Ramiz Mehdi-
yevin Səfəvilər, Nadir şah haqqında 
tədqiqatları Azərbaycan tarixşünaslıq 
elmində ən mühüm nailiyyətlərdən 
biridir. “Qriqorian kilsəsi Səfəvilər 
dövlətinə qarşı casusluq aləti kimi  
(XVII əsr–XVIII əsrin ilk dörddəbiri)” 
monoqrafiyası da bu tədqiqatların 
məntiqi davamı olaraq, həm 
dəyərli elmi mənbə, həm də gənc 
tədqiqatçılar üçün istiqamətverici 
proqramdır.

Sonra Qafqazşünaslıq İnstitu-
tunun direktoru, AMEA-nın müxbir 
üzvü, professor Musa Qasımlı 
məruzə ilə çıxış edib. O bildirib ki, 
kitab Qafqazda ermənilər tərəfindən 
yaradılmış münaqişələrin tarixi 
köklərini və gerçək mahiyyətini dərk 
etmək üçün ciddi faktlar verir. Maraqlı 
məsələlərdən biri ermənilərin tarix-
boyu müxtəlif dövlətlərə qarşı həyata 
keçirdikləri xəyanət siyasətinin elə on-
ların öz mənbələrinin və müəlliflərinin 
əsərlərindən gətirilən faktlarla sübuta 
yetirilməsidir. 

Qeyd edilib ki, kitab Qərb 
dövlətlərinin, habelə çar Rusiya-
sının əlində Səfəvilər dövlətinə 
qarşı casusluq, şantaj və separa-
tizm vasitəsinə çevrilmiş Qriqorian 
kilsəsinin kəşfiyyat və siyasi-ideoloji 
fəaliyyətinin dərk edilməsi və ətraflı 

işıqlandırılmasında mühüm vasitədir. 
Akademik Ramiz Mehdiyevin bu 

günə qədər Səfəvilərin tarixinə dair 
önəmli tədqiqatlar apardığını, kitab, 
monoqrafiya və məqalələr çap etdir-
diyini deyən M.Qasımlı yeni nəşrin 
digərlərindən fərqləndiyini, burada 
tarixi faktlarla ermənilərin Səfəvilərə 
qarşı casusluq etməsinin sübuta 
yetirildiyini söyləyib. “Əsərdə Qriqo-
rian kilsəsinin mahiyyəti açılır, eyni 
zamanda, erməni tacirlərinin casusluq 
fəaliyyəti göstərilir. Biri ideoloji əsas, 
o biri maddi əsas kimi verilir. Əsərdən 
çıxan nəticə budur ki, biz tarixçilər 
erməni psixologiyasını dərindən 
öyrənməliyik”, – deyə M.Qasımlı 
bildirib.

AMEA-nın Tarix İnstitutunun şöbə 
müdiri, tarix elmləri doktoru Şahin 
Fazil Fərzəlibəyli müstəqillik illərində 
Azərbaycan tarix elminin inkişafında 
akademik Ramiz Mehdiyevin rolun-
dan danışıb. O, akademik Ramiz 
Mehdiyevi aktual, tədqiqi zəruri olan 
kəskin problemləri öncədən görmək 
və yüksək elmi səviyyədə araşdır-
maq qabiliyyəti ilə fərqlənən tarixçi 
kimi xarakterizə edib. Akademikin bu 
əsərinin Azərbaycan tarix elmində Qri-
qorian kilsəsinin XVII əsr-XVIII əsrin 
birinci rübündə Səfəvi dövlətinə qarşı 
kəşfiyyat və siyasi-ideoloji fəaliyyətinin 
ilk dəfə ətraflı araşdırılması və işıqlan-
dırılması faktı kimi olduqca əhəmiyyətli 
olduğunu diqqətə çatdırıb. 

Qafqazşünaslıq İnstitutu direk-
torunun elmi işlər üzrə müavini, tarix 
üzrə fəlsəfə doktoru Ramilə Dadaşo-
va, ermənişünaslıq şöbəsinin müdiri, 
tarix elmləri doktoru Qasım Hacıyev, 
Qafqaz siyasəti şöbəsinin müdi-
ri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Elnur 
Kəlbizadə, Bakı Dövlət Universitetinin 
tarix fakültəsinin dekanı, tarix elmləri 
doktoru Azad Rzayev kitabın elmi 
məziyyətləri haqqında danışıblar. 
Qeyd olunub ki, nəşrindən keçən qısa 
müddət ərzində nəinki respublika-
mızda, eləcə də onun hüdudlarından 
kənarda elm adamlarının böyük 
marağına səbəb olmuş bu kitab 
Səfəvilər dövlətinə qarşı casusluq, 
şantaj və separatizm vasitəsinə 
çevrilmiş Qriqorian kilsəsinin kəşfiyyat 
və siyasi-ideoloji fəaliyyətinin dərk 
edilməsi və ətraflı işıqlandırılması 
üçün ilk uğurlu addımdır. Əsər əzəli 
Azərbaycan torpaqlarının bir neçə əsr 
davam edən işğalında Eçmiədzinin 
roluna, ermənilərin ərazi iddialarının 
mənbələrinə tamamilə yeni baxışdır.

Qeyd edək ki, Azərbaycan Res-
publikası Prezidenti Administrasiyası-
nın rəhbəri, akademik Ramiz Meh-
diyevin “Qriqorian kilsəsi Səfəvilər 
dövlətinə qarşı casusluq aləti kimi” 
(XVII əsr–XVIII əsrin ilk dörddəbiri)” 
kitabı “Şərq-Qərb” nəşriyyatında 
çapdan çıxıb. 

Fransanın sabiq Prezidenti  
Azərbaycan–Fransız Universitetində olub

 � Fransa Respublikasının sabiq Prezidenti Nikola Sarkozi ölkəmizə 
səfəri çərçivəsində yanvarın 16-da Azərbaycan–Fransız Universitetində 
(UFAZ) olub.

AZƏRTAC xəbər verir ki, Nikola Sarkozi 
əvvəlcə Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye 
Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən 
Azərbaycan–Fransız Universitetində nümayiş 
etdirilən sərgiyə baxıb. Sərgidə Azərbaycan 
tələbələrinin yay məktəbi zamanı Strasburq-
da çəkdikləri fotolar, eləcə də Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinə dair arxiv sənədləri 
nümayiş olunur. 

Nikola Sarkozi universitetin  tələbələri ilə 
söhbət edib, bu ali təhsil ocağında fəaliyyət 
göstərən laboratoriyalarla tanış olub. 

Fransanın sabiq Prezidenti tələbələr 
qarşısındakı çıxışına “Sizin çox güclü və 
önəmli ölkəniz var” sözləri ilə başlayıb. 
N.Sarkozi vurğulayıb ki, Xəzər dənizinin 
sahilində yerləşməsi mükəmməl ölkə olan 
Azərbaycana daha böyük üstünlüklər gətirir. 
O qeyd edib ki, Azərbaycanın gələcəyi sayı-
lan gənclər daim öz üzərilərində işləməlidirlər. 

Sonda sabiq Prezident Nikola Sarkozi 
universitetin xatirə kitabına ürək sözlərini 
yazıb.

Baş prokurorun Şamaxıda vətəndaşlarla 
görüşünün vaxtı dəyişdirilib

 � Azərbaycan Respublikasının baş prokuroru Zakir Qaralovun Şamaxı, 
İsmayıllı, Ağsu, Qobustan, Kürdəmir və Göyçay rayonlarının sakinləri ilə 
yanvarın 18-nə nəzərdə tutulmuş qəbulunun vaxtı dəyişdirilib.

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən 
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, qəbul yanvarın  
25-də saat 10:00-da Şamaxı Rayon  

Prokurorluğunun inzibati binasında 
keçiriləcək.

Lavrov: Bakının Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin həllinin tapılmasına hazır 
olması barədə bəyanatına Ermənistanın 

qarşılıq verəcəyinə ümid edirik
 � Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsi Yerevan 
və Bakının iradəsi 
ilə və ATƏT-in Minsk 
qrupu həmsədrlərinin 
timsalında beynəlxalq 
ictimaiyyətin dəstəyi 
ilə tamamilə həll oluna 
bilər.

Trendin məlumatına 
görə, bunu Rusiyanın xarici 
işlər naziri Sergey Lavrov 
dünən 2018-ci ilin yekunla-
rına həsr olunmuş mətbuat 
konfransında deyib.

S.Lavrov bildirib: “Ötən 
il Ermənistanda rəhbərliyin 
dəyişdiyi il oldu. Ona görə 
də, Dağlıq Qarabağ nizam-
lanması ilə bağlı ATƏT Minsk 
qrupunun işinə verdiyimiz 
töhfə ilə əlaqədar onlar 
yalnız tanışlıq məqsədli 
görüşlərlə kifayətləndilər. 
Bu ay Ermənistan və 
Azərbaycan XİN rəhbərlərinin 

həmsədrlərlə növbəti görüşü 
planlaşdırılır. Fikrimcə, 
bu istiqamətdə də artıq 
köhnəlmiş xüsusiyyətləri 
alan, amma Yerevan və 
Bakının xoş məramlarının 
olduğu təqdirdə və 
həmsədrlər qismində 
beynəlxalq ictimaiyyətin 
dəstəyi ilə həll oluna biləcək 

münaqişənin nizamlanması-
na kömək göstərə biləcəyik. 
Fikirləşirəm ki, həll yollarının 
axtarışına hazırlıqla bağlı 
səslənmiş bəyanatlar, o 
cümlədən Bakıdan verilmiş 
bəyanatlar hər cür dəstəyə 
layiqdir və ümid edirik ki, 
erməni dostlarımız buna 
qarşılıqlı cavab verəcək”.

Lavrov: Rusiya, Azərbaycan və İran 
yeni üçtərəfli sammit hazırlayır 
 � Rusiya Azərbaycan və İranla yeni üçtərəfli sammitin hazırlanması ilə 

məşğuldur. Trendin məlumatına görə, bu barədə Rusiyanın xarici işlər naziri 
Sergey Lavrov mətbuat konfransında deyib.

S.Lavrov Rusiya–İran–Azərbaycan 
 sammitinin baş tutacağına əmin olduğunu 
bəyan edib.

Azərbaycanın da iştirakı ilə digər 
 mümkün formatlara gəlincə, nazir vurğulayıb 
ki, bu barədə hələ danışıqlar aparılmayıb. 
S.Lavrov bildirib ki, Azərbaycan və Rusiya 
arasında münasibətlər kifayət qədər dayanıq-
lıdır və irəliləyir: "Bizim iqtisadi qurumlarımız 
da sıx əməkdaşlıq edirlər. Ötən il prezidentlər 
Vladimir Putin və İlham Əliyevin himayəsi ilə 
növbəti dəfə Bakı Beynəlxalq Humanitar Fo-
rumu keçirildi. Bir çox rəsmi tədbirlər keçirilib, 
həmçinin Rusiyada çox populyar olan "Jara" 
festivalı kimi tədbirlər bizi bağlayır".

Nazir münasibətlərin yaxşılaşma-
sı baxımından ötən ili olduqca müsbət 
qiymətləndirib.

“Bakı-2019”a hazırlıqla bağlı Koordinasiya 
Komissiyasının texniki görüşü keçirilib

 � İyulun 20-28-də Bakıda keçiriləcək Avropa Gənclər 
Yay Olimpiya Festivalına hazırlıqla bağlı görülmüş işlərə 
nəzər salmaq və gələcək addımları müzakirə etmək məqsədilə 
Koordinasiya Komissiyasının texniki görüşü keçirilib. 

Gənclər və İdman Nazirliyinin 
mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a 
bildiriblər ki, görüşdə gənclər və 
idman naziri, “Bakı-2019” Təşkilat 
Komitəsinin sədr müavini Azad 
Rəhimov, Avropa Olimpiya Komitəsi 
Koordinasiya Komissiyasının sədri 
Corce Vişaçki və digər nümayəndələr 
iştirak ediblər. 

İki gündür Bakıda səfərdə olan 
qonaqlar Azərbaycan hökumətinin 
Avropa Gənclər Olimpiya Festiva-
lına hazırlıq istiqamətində gördüyü 
işlərin yüksək səviyyədə olduğunu 
bildirib, gələcək addımlarla bağlı fikir 
mübadiləsi aparıblar. Bakıda olduqları 
müddətdə qonaqlar Azərbaycan Milli 

İdman Tibb və Reabilitasiya İnstitu-
tunda, Azərbaycan Milli Antidopinq 
Agentliyində və yarışların keçiriləcəyi 
bir sıra idman arenalarında olublar. 

Görüşdə akkreditasiya prosesi, 
yarış cədvəlinə uyğun olaraq idman-
çıların arenalara vaxtında aparılıb-
gətirilməsi, nəqliyyat, təhlükəsizlik, 
dopinq yoxlamaları, yarışa dair digər 
mühüm mövzular müzakirə edilib. 

Avropa Gənclər Olimpiya Fes-
tivalının açılış mərasimi iyulun 
21-də keçiriləcək. Bu günədək 49 
ölkə yarışda iştirakını təsdiqləyib. 
Ümumilikdə Avropanın 50 ölkəsindən 
3600-dən çox idmançı və texniki 
nümayəndə heyəti yarışa qatılmaq 

üçün ölkəmizə təşrif buyuracaq. On 
iki arenada idmanın on növü üzrə 
(bədii gimnastika, atletika, basketbol, 
velosiped, həndbol, cüdo, üzgüçülük, 

tennis, voleybol, güləş) keçiriləcək 
yarışlara ümumilikdə 2500-dən çox 
könüllü cəlb olunacaq.

Ekspert: İslahatların mühüm xüsusiyyətlərindən biri dövlət idarəçiliyinin indiki 
vəziyyətini sosial-iqtisadi inkişafın mövcud səviyyəsinə uyğunlaşdırmaqdır

 � İslahatların mühüm xüsusiyyətlərindən biri dövlət 
idarəçiliyinin indiki vəziyyətini sosial-iqtisadi inkişafın mövcud 
səviyyəsinə uyğunlaşdırmaqdır. Bunu Trendə açıqlamasında 
"Bakı xəbər" qəzetinin baş redaktoru, siyasi ekspert Aydın 
Quliyev deyib.

Ekspertin sözlərinə görə, o 
idarəçilik strukturları uzunömürlü və 
dinamik olur ki, kənardan tövsiyə, 
təkan və ya təzyiq gözləmədən 
islahatların zəruriliyini vaxtında görür 
və uyğun addımlar atır: "Prezident 
İlham Əliyevin struktur islahatları ilə 
bağlı yeni fərmanlarını bu kontekstdə 
dəyərləndirmək lazımdır. Dövlət baş-
çısı yanvarın 11-də Nazirlər Kabineti-
nin iclasında bəyan etdi ki, idarəçilik 
strukturlarında köhnəlmə olduğu 
üçün islahatlar aparmaq zərurəti var. 
Ardınca isə idarəçilik strukturunun 
ilk islahat sənədi rəsmən elan edildi. 
Bu o deməkdir ki, cənab Prezident 
dövlət idarəçilik sisteminin gündəlik 
iş rejimi üzərində ardıcıl müşahidə 
və təhlillər aparır, gərəkli müdaxilələr 
edərək vaxtında prinsipial qərarlar 
qəbul edir. Prezident İlham Əliyev 
Azərbaycandakı sistemin öz-özünü 

təkmilləşdirmək qabiliyyətinə malik 
olduğunu növbəti dəfə göstərdi. Ləğv 
olunan, hüquqi statusu dəyişdirilən və 
yeni yaradılan qurumlar idarəçiliyin 
səmərəliliyini artırmaq və nisbətən 
az resurslar əsasında daha böyük 
nəticələr əldə etmək məqsədi daşıyır. 
Daha dəqiq desək, məqsəd illərdən 
bəri davam edən sosial-iqtisadi inkişaf 

proseslərinin ortaya çıxardığı idarəçilik 
boşluqlarını daha optimal variantlarla 
doldurmaqdır. Beləliklə, Prezidentin 
həyata keçirməyə başladığı struktur is-
lahatlarının ilk dəyərli özəlliyi sistemin 
özünü təkmilləşdirmək qabiliyyətində 
olmasını nümayiş etdirməsidir".

Baş redaktor deyib ki, başlanmış 
islahatların mühüm xüsusiyyətlərindən 
biri dövlət idarəetmə strukturunun in-
diki vəziyyətini sosial-iqtisadi inkişafın 
mövcud səviyyəsinə uyğunlaşdırmaq-
dır: "Prezident indiki islahatla onu 
da nümayiş etdirir ki, Azərbaycanda 
idarəçilik strukturu ilə sosial-iqtisadi 
inkişaf təmayülü bir-birini tamam-
layır, bir-birinə təkan verir və bir-
birinin çatışmayan, zəif nöqtələrini 
üzə çıxara bilir. Məhz bu xüsusiyyət 
Azərbaycanda idarəçilik strukturunun 
uzunömürlüyünü təmin edən çox 
möhkəm şərtlərdən biridir. Struktur 
islahatları ilə bağlı qərar əsaslı elmi-
nəzəri və praktiki təhlillərin yekunu 
olaraq meydana çıxıb".

A.Quliyev əlavə edib ki, baş-
lanmış struktur islahatlarının 
xüsusiyyətlərindən biri də ölkədə 
biznes mühitini daha da yaxşılaşdır-

maq, mövcud strukturların fəaliyyətini 
əsasən sağlam rəqabətli bazarın 
tələblərinə uyğunlaşdırmaq, struk-
turların fəaliyyətinə kənar, lüzum-
suz müdaxilələri sıfıra endirmək və 
nəticədə inkişaf proseslərinin bazar 
və dövlət tənzimlənməsi arasında ən 
optimal balans nöqtəsini tapmaqdır: 
"Daha vacib məqamlardan biri kimi 
onu da deyək ki, islahatlar mütləq 
olaraq ölkənin qeyri-neft sektorunda 
başlanmış inkişaf meyillərini daha da 
gücləndirməyi hədəfləyib. Cənab Pre-
zident idarəçilik islahatlarının davamlı 
prosesə çevrildiyini praktik olaraq 
göstərdi. Məlumdur ki, 2018-ci ildə 
ölkəmizin iqtisadi və sosial sektorun-
da bir sıra dərin və əhatəli islahatlar 
aparılıb. Bu islahatların həqiqətən 
çox ümidverici olduğunu beynəlxalq 
maliyyə qurumları da inamla bəyan 
etdilər. Prezidentin struktur-idarəetmə 
islahatları həm də ötənilki sosial-iq-
tisadi islahatların bu il daha böyük 
nəticələr verməsinə yeni imkanlar 
açmaq baxımından əhəmiyyətlidir. İndi 
heç bir şübhə yoxdur ki, 2018-ci ildəki 
islahatlar həqiqətən bu il daha böyük 
nəticələr verəcək".

517 yanvar 2019-cu il, cümə axşamı



 � Hər bir xalqın tarixində elə hadisələr olur ki, onun təkcə həyat salnaməsində 
deyil, həm də ruhunda, qan yaddaşında iz qoyur. Ölkəmizin müasir tarixində belə 
hadisələrdən biri 20 Yanvar faciəsidir. 1990-cı ilin 20 yanvar gecəsi sovet ordusunun 
Bakıda törətdiyi qırğın, öz vətəndaşlıq hüquqlarını ifadə etmək, qorumaq üçün ayağa 
qalxmış dinc, silahsız insanların amansızlıqla qətlə yetirilməsi millətimizi varlığının 
dərinliklərinə qədər sarsıtdı. Təbii ki, bu faciəvi duyğular xalq ruhunun ifadəsi olan 
ədəbiyyatı, poeziyanı biganə qoya bilməzdi. İndi, üstündən illər keçəndən sonra biz o 
hadisələri xalqımızın qəhrəmanlıq tarixinin bir səhifəsi kimi xatırlayır, şəhidləri azadlıq 
mübarizəmizin yalnız qurbanları kimi deyil, həm də qəhrəmanları kimi yad edirik.

Qanlı Yanvar günlərində isə hələ millətin 
yarasından qan sızırdı, insanların gözü də, 
ürəyi də qan ağlayırdı. Belə bir ovqat içində 
yaranan poeziya nümunələri də, təbii ki, 
matəm notları üzərində köklənir, ağı, mərsiyə 
məzmunu daşıyırdı. Faciənin bədii ifadə 
formasını tapmaq üçün şeir sənətinə bütün 
məqamlarda yerinə düşən, rəmzi məna daşı-
yan mükəmməl poetik obraz lazım idi. Belə bir 
simvolik obrazı isə həyat özü təqdim etdi... 

Yanvarın 20-də səhər açılar-açılmaz 
şəhərə çıxan insanlar Bakının şəhid qanı tökül-
müş bütün yerlərini – küçə və meydanları qan 
rəngli qırmızı qərənfillərə bürünmüş gördülər. 
Və hüzn ovqatı başa çatana qədər 40 gün belə 
davam etdi. Qan tökülmüş yerlərlə yanaşı, 
paytaxtın giriş yolları, Azadlıq meydanı, dəfn 
prosesinin keçdiyi küçələr, Şəhidlər xiyabanı, 
metro stansiyaları, hava limanının qarşısı bü-
tün bu müddət ərzində qırmızı qərənfil örtüyü 
altında qaldı. Həmin günlərdə hamının dilinin 
əzbəri olan M.Aslanın “Ağla, qərənfil, ağla” 
şeiri ilə Yanvar faciəsinin çiçək simvolu həm də 
poetik simvola çevrildi. 

Qərənfil – şəhid qanı,
Ağla, qərənfil, ağla!
Ağla, inlət meydanı,
Ağla, qərənfil, ağla!

Hər şəhidə bir düzüm,
Abşeron – qan dənizim.
Sən mənim ağlar gözüm,
Ağla, qərənfil, ağla!

Xeyrə Şər üstün gəldi,
İniltili ün gəldi...
Ağlamalı gün gəldi,
Ağla, qərənfil, ağla!

O vaxtacan qırmızı qərənfil məhəbbət 
çiçəyi sayılırdı. Dövrün ən yaxşı sevgi şeirlərini 
yazan N.Kəsəmənli qərənfilin rəmzi “statusu-
nu” –

İndi sevənlər üçün
Beş qərənfil dəbdədir. –

misraları ilə ifadə etmişdi.
Yanvar faciəsindən sonra qərənfilin başına 

gələn qəziyyəni isə Əjdər Ol poetik deyimlə 
belə mənalandırdı: 

Qanlı Yanvar, can bacı,  
                                    görürsənmi neylədi? 

Bakı qərənfilini yas çiçəyi eylədi.

Doğrudan da, əvvəllər şadlıq məclislərinin 
bəzəyi olan qərənfil o məşum gündən sonra 
yalnız qara haşiyəli şəkillərin qarşısına, məzar 
daşlarının üzərinə düzmək üçün alınır. 

O illərə qədər SSRİ-nin bütün böyük 
şəhərlərini çox dəbdə olan qərənfil çiçəyi ilə Ab-
şeron istixanaları təchiz edirdi. Qərənfilin birinin 
təxminən bir manata satıldığını nəzərə alsaq, 
matəm günləri ərzində heç bir rəsmi göstəriş ol-
madan yüz milyonlarla çiçəyi “küçələrə tökmüş” 
Bakı gülçülərinin mənəvi dəyanət və maddi 
səxavətinin miqyasını təsəvvür edə bilərik. 
Zənnimcə, onların bu hünərini sinəsini güllə 
qabağına vermiş şəhidlərin qəhrəmanlığı ilə 
müqayisə etmək olar.

Həmin gün və sonrakı illərdə – 20 Yanvar 
faciəsinin ildönümü münasibətilə yaranmış 
poeziya nümunələrində qərənfil obrazı aparıcı 
motiv olaraq qalır. Qabil “Mərsiyə” şeirində 
yazır:

Tutulub vahimədən nitq bu gün,  
                                               dil bu səhər,

Bəzəyib Abşeronu qanlı  
                                         qərənfil bu səhər,

Bakı fəryad eləyir, gözdən axır  
                                                 sel bu səhər,

Gəmilər nalə çəkir, ərşə çıxır  
                                                zil bu səhər.

Gecəni atəş ilə qırmızı qan eylədilər,
Xalqımı-millətimi gülləbaran eylədilər.

Z.Yaqub şəhidlərin torpağa tökülmüş al 
qanı ilə qanlı torpağa düzülmüş al qərənfillərin 
paralel, fəqət kontrastlı duyğular oyatdığını 
bədii təzad vasitəsilə belə ifadə edir:

Həyatımda ilk dəfə  
                             bu qədər qan  görürdüm,

Qızıl qana bələnmiş  
                               sökülən dan  görürdüm, 

Qan içində çalxanan  
                               Azərbaycan görürdüm 

Yerdən, göydən, dənizdən 
                                         axırdı şəhid qanı! 

Həyatımda ilk dəfə  
                                bu qədər gül görürdüm,

Hər gülün arxasında  
                                  sınan könül görürdüm, 

Bütün Azərbaycanı  
                                məlul-müşkül görürdüm, 

Dünyanı yandırırdı,  
                                yaxırdı şəhid qanı!  

Bir neçə il sonra Qarabağ döyüşlərində 
şəhid olaraq ölümündən sonra Milli Qəhrəman 
adına layiq görüləcək A.Mustafayev həmin 
günlərdə Şəhidlər xiyabanında keçirdiyi hissləri 
belə ifadə edirdi:

Torpaqda haqqı var axan qanın da,
Bir nərin qolları düşüb yanında, 
Müqəddəs Şəhidlər xiyabanında, 
Dəli bir ağlamaq keçir könlümdən. 

Yanmadım ömrümdən keçən illərə, 
Baxıb məzarımda solan güllərə,
Söykəyib üzümü qərənfillərə, 
Dəli bir ağlamaq keçir könlümdən. 

 İ.Qaçayoğlu dağı-daşı ağladan faciənin 
fonunda qərənfili poetik obraz olaraq göz 
yaşının simvolu mənasında rəmzləşdirirək 
yazır:

Mən səni şad yerə necə aparım,
Sən ey gözlərimin yaşı qərənfil.
Daşdan səs çıxmırdı milyon il idi,
Sən necə ağlatdın daşı, qərənfil?

 M.İsmayıl qırmızı qərənfil çiçəyi ilə 
rəmzləşdirilən şəhid qanının yerdə qalmayaca-
ğına, qisas gününün gəlib çıxacağına inamını 
poetik tərzdə bu sayaq dilə gətirir:

Qara gələn ildi bu qan,
 Axdı, ya kəsildi bu qan?
 Açan qərənfildi bu qan –
 Bu qan yerdə qalan deyil!

 Yoxsa, bu sönən od-ocaq
 Kim söndürüb, unudacaq?
 Hələ çoxunu tutacaq –
 Bu qan yerdə qalan deyil!

 Ey axan qanın yiyəsi,
 Canımda canın yiyəsi,
 Çıxacaq qanun yiyəsi,
 Bu qan yerdə qalan deyil!

 İllər keçdikcə Qanlı Yanvarla bağlı matəm 
duyğularını tədricən qürur hissi əvəz etməyə 
başladı. Bu, Şəhidlər xiyabanında keçirilən 
mərasimlərin xarakterində də özünü göstərirdi. 
Poeziyada isə bu mənada dönüş nöqtəsi ola-
raq M.Arazın “Ağlama” şeirini göstərmək olar.

 Əyilməkdir ağlamağın tərs üzü,
 Dərdi dartıb üzməyəni dərd üzür.
 Ağlayanı tez də tapır dərd-hüzür,
 Bəlkə Tanrı belə yazıb, ağlama.
 Səsini boğ, millət qızı, ağlama.

 Bu torpağın son qurbanı mən olsam,
 Öz odumda yanıb külə tən olsam,
 Eldən ötən güllələrə dən olsam,
 Ata millət, oğul deyib ağlama.
 Ağlamağın yeri deyil, ağlama.

  Şəhidlik mövzusu ədəbiyyatımızda yeni 
hadisə deyildi. Klassik poeziyamızda bu mövzu 
ən çox Kərbəla müsibəti ilə bağlı işlədilmiş, 
onlarca mərsiyə yazılmışdır. Böyük Füzulinin 
ən irihəcmli əsəri olan “Hədiqət-üs süəda” da 
bu mövzudadır.

Ümumiyyətlə, şəriət qaydalarına görə, 
şəhid adına, ilk növbədə, din yolunda qurban 
gedənlər layiq görülür. Azərbaycan ədəbi 

düşüncəsində isə ən qədim qaynaqlarından 
üzü bəri el-oba, Vətən yolunda, azadlıq, haqq-
ədalət uğrunda canlarından keçənləri də şəhid 
saymaq ənənəsi var. Hələ 1300 il əvvəl ulu 
kitabımız “Dədə Qorqud”da Qaraca Çoban elin 
sərvətini yağılardan qoruyarkən həlak olmuş 
qardaşlarını “şəhid” adlandırır. M.Ə.Sabir 
Vətənin istiqlalı yolunda canlarından keçmiş 
Səttarxan əsgərlərini “şəhida” deyə vəsf edir.

 Həqq mədətkar oldu  
                                     Azərbaycan ətrakına,

 Ali-Qacarın protest etdilər Zöhhakına.
 Ol şəhidanın səlam olsun rəvani-pakına
 Kim, tökülmüş qanları  

                                   Təbrizü Tehran xakına,
 Onların cənnət deyildir  

                                         mənzili, aya nədir?!
 Afərinim himməti-valayi-Səttarxanədir! 

 Sovet dövründə yazılmış şeirlərdə R.Rza 
Babəki, Ə.Kərim Nəsimini, S.Rüstəmxanlı 
Cavad xanı “şəhid” adlandırırlar. 20 Yanvar 
hadisələrindən və Qarabağ döyüşlərindən 
sonra çağdaş ədəbiyyatımızda daha da aktual-
laşan şəhidlik mövzusunda bir sıra dəyərli po-
eziya nümunələri yaradılır. Bu sırada Xalq şairi 
B.Vahabzadənin qələmindən çıxmış əsərlərin 
xüsusi dəyəri vardır. 

 Qanlı Yanvarın ertəsi günü hətta ölümdən 
belə çəkinmədən adam arasında rus ge-
neralının üzünə tüpürmüş Bəxtiyar müəllim 
elə həmin gün yazdığı şeirdə şəhidliyin həm 
ictimai-fəlsəfi, həm də mənəvi-insani mənasını 
ifadə edə bilmişdir. 

 
Qatil gülləsinə qurban gedirkən,
Gözünü sabaha dikdi Şəhidlər.
Üçrəngli bayrağı öz qanlarıyla,
Vətən torpağına çəkdi Şəhidlər…
O şənbə gecəsi, o qətl günü,-
Mümkünə döndərdik çox namümkünü,
Xalqın qəlbindəki qorxu mülkünü,

O gecə dağıdıb sökdü Şəhidlər…
İnsan insan olur öz hünəriylə.
Millət, millət olur xeyri, şəriylə,
Torpağın bağrına cəsədləriylə,
Azadlıq tumunu əkdi Şəhidlər.

 B.Vahabzadənin bir neçə ay sonra 
qələmə aldığı “Şəhidlər” poeması isə, heç 
şübhəsiz, müasir ədəbiyyatımızın bu mövzuda 
yaradılmış ən dəyərli nümunəsidir.  Poemada 
müəllif 20 Yanvar hadisələrini, faciənin 
səbəblərini, şəhidlərin fədakarlığını, mərkəzin 
məkrli siyasətini, qatillərin qaniçənliyini bütün 
vacib detalları ilə açıb göstərməyə müvəffəq 
olmuşdur. Yüksək vətənpərvərlik pafosu ilə 
yazılmış bu əsərdə şair 20 Yanvar hadisələrini 
tariximizin qəhrəmanlıq səhifəsi, əsarətdən 
xilas olmaq uğrunda mübarizə aktı kimi 
qiymətləndirir.

 
 Özgənin əlindədir xeyirimiz, şərimiz,
Sərvətimiz daşındı, hey soyuldu dərimiz. 
Gözümüz üfüqdədir, açılmır səhərimiz, 
 Bizə düşən səmada  

                                 gün tutulmuş, ay Allah!

İllərlə məhkumluğun keşiyində dayandıq,
Özümüzə biz bunu, yoxsa, şərəfmi sandıq? 
Xoşbəxt olduğumuza inandıq, çox inandıq,
Düz yalana, haqq zora,  

                                demə, qulmuş, ay Allah! 

Gözümüzdə qalsa da muradımız, kamımız,
Görünənə deyil, yox, bir nəfər tək hamımız 
Deyilənə inandıq... Bizim bu inamımız, 
Demə, qul olmamıza 

                                    kəsə yolmuş, ay Allah! 

B.Vahabzadə şəhidlərin qəhrəmanlığını ilk 
növbədə Vətən məhəbbətindən doğan bir əməl 
kimi mənalandıraraq belə qənaətə gəlir ki, 
qurban verməyə qadir olmayan millət azadlıq 
qazana bilməz. 

 
Gəldi ürəkdəki arzular dilə, 
Silahı məhəbbət, son sözü Vətən.
Şəhidlər göstərdi ölümləriylə, 
Ölüm aşağıdır Vətən eşqindən.
 
Azadlıq verilmir, alınır, dayan! 
Onun elçisidir, ölüm, qan-qada. 
Ölümə, cəfaya hazır olmayan,
Millət hazır deyil azadlığa da.

 Hər gecənin bir səhəri var, – deyirlər. 
O qara gecənin də sonunda səhər açıldı. 
Təkcə o mənada yox ki, axşam batan Günəş 
ertəsi gün yenidən doğdu, həm də o mənada 
ki, həlak olan Vətən oğullarının yerinə yeni 
Vətən balaları doğuldu. Onlar millətimizim 
vüqarını sınmağa, ümidini sönməyə qoy-
madılar. Poemanın sonunda şair də ağrılı 
mətləblərdən uzaqlaşaraq sözünü nikbin 
notlarla  tamamlayır: 

 ...İyirmi yanvarda doğum evləri 
Ölümdən, qırğından xəbərsiz idi. 
O gün Bakımızda gecədən bəri,
Ölüm ilə həyat üzbəüz idi.

Güllə səslərini çağa səsləri, 
Batırdı o gecə, şükür Allaha! 
Doldu şəhidlərin boşalan yeri,
Naşükür olmayaq, vallah, bir daha!

 Axıdılan qanların, söndürülən ocaqların 
qisası yerdə qalmadı. Şəhidlərin uğrunda 
qurban getdikləri böyük amal yerinə yetdi – 
millətimiz azadlığa, dövlətimiz istiqlala qovuş-
du. Solan qərənfillərin yerinə yeni tər çiçəklər 
cücərdi...

 İlham ABBASOV,   
“Xalq qəzeti” 

Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi 20 Yanvar faciəsinin 
29-cu ildönümü ilə əlaqədar bəyanat yayıb

 � Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi (QMİ) 20 Yanvar faciəsinin 
29-cu ildönümü ilə əlaqədar bəyanat yayıb. Bu barədə AZƏRTAC-a 
QMİ-nin mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

Bəyanatda deyilir: “Azərbaycan xal-
qına qarşı dəhşətli cinayət – tarixi yad-
daşımıza dərin hüzn, eyni zamanda, milli 
qürur və qəhrəmanlıq məktəbi kimi həkk 
olunmuş Qanlı Yanvar faciəsinin 29-cu 
ildönümü ərəfəsindəyik. Şəhidlərimizin 
əziz xatirəsi qarşısında illərdən bəri 
ürəklərimizdə gəzdirdiyimiz vətəndaşlıq 
qüruru və qan yaddaşımızı əsrlər belə 
silmək iqtidarında deyil. Azərbaycan 
dövlətçiliyinin bərpası uğrunda qur-
ban getmiş, Allah-Təala nəzərində ən 
yüksək məqamlardan sayılan şəhidlik 
zirvəsinə ucalmışlara xalqımızın ehtiramı 
tükənməz, əbədidir.   

Qan yaddaşımızda əbədi yaşayacaq 
20 Yanvar günü bütün faciəsi ilə yana-
şı, xalqımızın milli müstəqillik, azadlıq 
uğrunda şəhidliyə hazırlıq ruhunun və 
yenilməz iradəsinin rəmzinə çevrilib. 20 
Yanvar bizi müstəqilliyə, milli-mənəvi və 
dini dəyərlərin bərpasına aparan yolun 
ilk mübarizəsi və ilk mənəvi qələbəsi 
oldu. Təpədən dırnağadək silahlan-
mış sovet ordusunun cəza tədbirlərinə 
məruz qalan xalqımız diz çökmədi, 

azadlıq əzmini itirmədi, əksinə, haqq 
səsini daha da yüksəkdən bəyan etdi. 
Azərbaycanın taleyi, hətta dövləti 
varlığı şübhə altında olduğu bir vaxtda 
bu səsi ilk olaraq Moskvadan xalqımı-
zın mərd oğlu, müdrik dövlət xadimi 
Heydər Əliyev ucaltdı, ailə üzvləri ilə 
birlikdə Azərbaycanın Moskvadakı daimi 
nümayəndəliyinə gəlib doğma xalqı ilə 
həmrəy olduğunu nümayiş etdirərək 
SSRİ rəhbərliyinin törətdiyi bu qanlı 
əməliyyata kəskin etirazını bildirdi. O, 
qanlı cinayətin təşkilatçılarını qəzəblə 
ittiham etdi, törədilmiş hadisəni hüquqa, 
demokratiyaya, humanizmə zidd təxribat 
kimi səciyyələndirdi. Bakıda isə dini lider 
- şeyxülislam keçmiş SSRİ prezidenti Mi-
xail Qorbaçova göndərdiyi qəzəb, ittiham 
dolu açıq məktubunda hadisələrə sərt 
və prinsipial münasibətini bildirdi. Siyasi 
liderimizin və dini rəhbərimizin kəskin 
mövqeləri xalqı ruhlandırdı, səfərbər 
edərək birləşdirdi. Bir milyondan çox 
insan təqiblərdən, hətta ölümdən belə 
qorxmayaraq şəhərin baş meydanına 
axışdı, azadlıq uğrunda qurban getmiş 

şəhidləri müqəddəs Vətən torpağına tap-
şırdı. Beləliklə, qanlı 20 Yanvar faciəsi 
müstəqil Azərbaycan dövlətinin tarixinə 
xalqımızın şərəf və qəhrəmanlıq səhifəsi 
kimi həkk olundu.

O zamankı ölkə rəhbərlərinin 
ictimai-siyasi vəziyyəti düzgün 
dəyərləndirə bilməməsi, səriştəsizliyi 
səbəbindən lazımi qiymətini almamış 
20 Yanvar faciəsinə ilk dəfə siyasi-
hüquqi qiymət ümummilli liderimiz 
Heydər Əliyev hakimiyyətə qayıtdıq-
dan sonra Azərbaycan parlamentində 
verildi. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi, 
öz növbəsində, qanlı hadisələrin ilk 
günündən var qüvvəsi ilə çalışdı ki, 
Qarabağ münaqişəsinin davamı olan 20 
Yanvar faciəsini dünya ictimaiyyətinə, 
nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlara çatdır-
sın, haqq işimizə dəstək qazansın, 
törədilən cinayət insaniyyətə qarşı 
yönəldilən amansız cinayət tədbiri 
kimi qiymətləndirilsin. Bu məqsədlə 
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi dünya 
parlamentlərinə, dini liderlərə və dövlət 
başçılarına xüsusi müraciət ünvanladı və 
bu müraciət beynəlxalq aləmdə böyük 
rezonans doğurdu.   

Azərbaycan xalqının tam mənəvi 
haqqı var ki, qatilləri – Bakıda baş 
verən qırğın fərmanına şəxsən qol 

çəkmiş M.Qorbaçovu və onun əlaltılarını 
məhkəməyə cəlb etsin, beynəlxalq 
qanunlar zəminində canilərin qəddarlığı, 
riyakarlığı, vəhşiliyi, əsl niyyətləri dünya 
ictimaiyyətinə tam şəkildə açılsın. 
İnsanlığa qarşı ağır cinayətlər sırasında 
Azərbaycan xalqına qarşı kütləvi  
terror – 20 Yanvar cinayətinin 
törədilməsində sovet ordusunun 
tərkibində Bakıya yeridilmiş erməni 
cəlladlarının amansızlığı xüsusən qeyd 
olunmalıdır. Təəssüflər olsun ki, dünya-
da problemlərə qərəzli, ikili standartlar 
çərçivəsində yanaşıldığından, bəzi 
ölkələr və beynəlxalq təşkilatlar sus-
mağa üstünlük verdiklərindən Xocalı 
soyqırımı kimi qətliamlar baş verir.

Bu gün hər bir azərbaycanlının 
boynunda şəhid haqqı var. Azərbaycanın 
müstəqilliyi, milli dövlətçiliyi, ərazi bü-
tövlüyü uğrunda şəhid olmuşlar sıra-
sında müxtəlif din və millətlərə mənsub 
vətəndaşlarımız var. Şəhidlərin ruhuna 
ən böyük töhfə müstəqilliyimizin davam-
lılığı, Qarabağ zəfəri, dövlətçiliyimizin 
artan qüdrəti, Vətənimizin tərəqqisi və 
xalqımızın səadətidir. Biz, din xadimləri, 
münaqişənin dinc danışıqlar, ədalətli 
sülh yolu ilə həlli üçün dualar edirik. 
Bununla yanaşı, Qarabağda Cocuq 

Mərcanlı, Lələtəpə, Naxçıvanda Günnüt 
qələbələrimiz bizi əmin edir ki, Allahın 
köməyi və möhtərəm  Prezidentimiz, 
Ali Baş Komandan  İlham Əliyevin 
rəhbərliyi ilə millətimiz öz ülvi arzularına 
yetişmək qüdrətindədir. Doğma torpaq-
larımız işğaldan azad olunduqdan sonra 
Azərbaycanın hər yerində qələbə şəninə 
bayram namazları qılınacaqdır, inşallah.

Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi 20 Yan-
var şəhidlərinin, eləcə də Vətənimizin 
bütövlüyü və milli müstəqilliyimiz 
uğrunda canlarını fəda etmiş bütün 
şəhid ailələrinə dərin hüznlə başsağlığı 
verir. Şəhidlik imanın, vətənpərvərliyin, 

əqidə və amal uğrunda mübarizənin ən 
yüksək zirvəsidir, çünki şəhidlər Allahın 
onlara göndərdiyi imtahandan mərdliklə, 
fədakarlıqla çıxırlar. 

Dini mərkəz olaraq 20 Yanvar günü 
bütün məscidlərdə və dini mərasimlərdə 
bu bəyanatın mətninin oxunmasını, 
Qarabağ, 20 Yanvar həqiqətləri barədə 
moizələr edilməsini, əziz şəhidlərimizin 
xatirəsini Quran ayələri, dualarla yad 
etməyi vacib sayırıq. Uca Allahın 
“Qurani-Kərim”də ölməz, cənnətməkan 
buyurduğu şəhidlərimizin ruhları şad 
olsun! Allah-Təala şəhidlərimizə rəhmət 
eləsin!”. 

Bakı  qərənfilinin  
GÖZ  
YAŞLARI
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 � Milli Məclisin deputatı, Azərbaycan 
Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşovun 
Trendə müsahibəsi

– Əflatun müəllim, 2018-ci 
il Mətbuat Şurasının fəaliyyəti 
baxımından hansı məqamlarla 
yaddaqalan oldu?

– 2018-ci ildə Mətbuat Şu-
rasının fəaliyyətə başlamasının 
15 ili tamam oldu. Ötən 15 il, 
ümumilikdə, media ictimaiyyəti 
üçün uğurlu olub. Şura mətbuatın 
özünütənzimləməsini həyata keçi-
rir. Konkret funksiya və vəzifələri 
var. Lakin fikrimcə, əsas məqam 
qurumun cəmiyyətə, bir növ, 
media mesajı verə bilməsində və 
cəmiyyətin ona adekvat reaksiya-
sındadır. Reaksiya isə var. Çünki 
şuraya etimad və inam yaranıb.

Mətbuat Şurasının mövcud-
luğu o deməkdir ki, cəmiyyətin 
hərəkətverici qüvvəsi olan jur-
nalistika özünü təkmilləşdirmək, 
inkişaf etmək, nöqsan və çatış-
mazlıqlarını aradan qaldırmaq 
üçün təşkilatlana bilir. Əslində, 
bu, model və nümunədir. Bəzən 
vurğulayırlar ki, nə üçün başqa 
peşə sahiblərinin problemlərini, 
çatışmazlıqlarını göstərən, 
ictimailəşdirən qurum yoxdur? 
Belə söyləyənlər müəyyən 
mənada haqlıdırlar. Ancaq gəlin, 
nəzərə alaq ki, media fəaliyyəti 
ictimai əhəmiyyət daşıyır. Jurnalist 
əməyi geniş diapazona malikdir. 
Hər hansı şəxs müəyyən sahədə 
üzləşdiyi çətinliyi mediada işıq-
landırır, jurnalistikanın ədalətinə 
sığınır. Bu, o deməkdir ki, medi-
anın ədalət anlayışı güclü olma-
lıdır və media peşəkar olduqda 
güclüdür. Mətbuat Şurasının ötən 
15 ildəki fəaliyyəti həm peşəkar 
jurnalistikanın güclənməsinə, 
həm peşəkarlığın yeni forma və 
standartlarının tətbiqinə, həm də 
peşəkarlığa yad halların aradan 
qaldırılmasına, cəmiyyətin maraq 
və mənafelərinin təmin olunma-
sına yönələn ictimai çağırışdır. 
Bu çağırış cəmiyyətdə əks-səda 
doğurubsa, ona dəstək varsa, 
demək ki, uğur da var.

“İnternet media 
cəmiyyətin əsas informasiya 

mənbəyinə çevrilib”

Ötən il Azərbaycan mediasının 
və Mətbuat Şurasının həyatında 
daha bir mühüm hadisə ölkə 
jurnalistlərinin VII qurultayının 
təşkili idi. Bildiyiniz kimi, qurultay 
martın 10-da keçirildi. Ali Məclisdə 
şuranın nizamnaməsinə dəyişiklik 
edildi, qurumun İdarə Heyətinin 
tərkibi genişləndirildi, yeni tərkib 
seçildi, problemlər diqqətə çatdı-
rıldı, qarşıdakı 4 il müddətində on-

ların həlli istiqamətində görüləcək 
işlər ətrafında müzakirələr aparıl-
dı. Hesab edirəm ki, jurnalistlərin 
qurultayı yalnız Mətbuat Şurası 
və media ictimaiyyəti üçün önəm 
daşımadı, ümumilikdə, ölkənin 
həyatında əlamətdar hadisəyə 
çevrildi.

Mətbuat Şurası 2018-ci ildə 
də özünün ənənəvi fəaliyyət 
istiqamətlərinə sadiq qaldı. Bura 
başlıca olaraq şuraya daxil olan 
şikayətlərin araşdırılması, qərar və 
rəylərin qəbulu daxildir.

2018-ci ildə Azərbaycan 
Mətbuat Şurasına 480 şikayət 
məktubu daxil olub. Bununla bağlı 
şuranın illik hesabatında konk-
ret rəqəmlər açıqlanacaq. Ona 
görə də yalnız bəzi məqamları 
qeyd etməklə kifayətlənəcəyəm. 
Mətbuat Şurasının fəaliyyətdə 
olduğu ilk illərdə, daha doğrusu, 
ilk onillikdə şikayətlərin artım 
dinamikasına ölkənin ictimai-si-
yasi həyatında baş verən han-
sısa hadisə, yaxud hadisələr 
təsir göstərirdisə, artıq bu meyl 
müşahidə edilmir. Belə vəziyyəti 
iki cəhətdən dəyərləndirmək 
mümkündür. Əlbəttə, mediada 
siyasiləşmə, demək olar, yoxdur. 
Digər tərəfdən, sosial şəbəkələrin, 
xüsusən də “Facebook”un rolunu 
vurğulamaq lazımdır. Hazırda 
siyasi konfrontasiyalar məhz bu 
müstəvidə özünü göstərməkdədir.

İnternet media orqanlarının 
artan çəkisini qeyd etməliyəm. 
Mətbuat Şurasına daxil olan 
şikayətlərin əksər hissəsi on-
lardandır. Bu cəhət düşünməyə 
vadar edir. Biz vaxtilə qəzetlərin 
peşə prinsiplərinə zidd 
fəaliyyətlərinin aradan qaldırılması 
üçün çalışırdıqsa və müəyyən 
uğurlar əldə etmişdiksə, internet 
media orqanlarının total artımı 
şəraitində əldə etdiyimiz uğurların 
bəzən sıradan çıxdığının da şahidi 
oluruq. Deməli, sahəyə daha sis-
temli yanaşmalıyıq.

“Medianın linç etməsi 
insanların ədalət ruhunu 

sarsıdır, hüquqi münasibətlər 
sisteminə zərbə vurur”

– 2018-ci ili mediamızın 
inkişafı baxımından necə 
qiymətləndirirsiniz? Hansı 
cəhəti fərqləndirmək mümkün-
dür?

– Mediamız kifayət qədər təsir 
gücünə malikdir. 2018-ci ildə bu 
təsir daha da artıb. Prinsipcə, bu 
vacibdir. Media ölkədəki söz və 
ifadə azadlığının tribunası kimi 

çıxış etməlidir. Onun missiyası 
ədalətli olmalıdır.

Ayrı-ayrı məqamları təhlil 
edəndə görürsən ki, jurnalistika 
ümumən hadisə və proseslərə 
ədalətli yanaşır. Yəni belə deyim, 
haqqında neqativ məlumat yayılan 
hansısa məmurun, yaxud vəzifəli 
şəxsin şiddətlə qınanması lazım-
dır. Amma media linç yox, tənqid 
etməlidir. Tənqid konkret fakta 
əsaslanmalı, yaradıcılıq məhsulu 
olaraq ortaya çıxmalıdır. Medianın 

linç etməsi insanların ədalət ruhu-
nu sarsıdır, hüquqi münasibətlər 
sisteminə zərbə vurur. Nəticədə, 
kütlə psixologiyasının dominant 
mövqe qazanmasına şərait yara-
nır. Bu, olduqca ziyanlı tendensi-
yadır.

Media mahiyyətcə dağıdıcı-
lıqdan uzaq durmalı, birləşdirici 
olmalıdır. O, kütlə yaratmamalıdır. 
Çünki kütlə prinsipləri, bütövlükdə, 
dəyərləri darmadağın edir. Yaxın 
Şərqdə baş vermiş bir sıra siyasi 
proseslər sonrası biz bunun şahidi 
olduq.

– Buna yalnız media diqqət 
yetirməlidir?

– Media öz üzərinə düşəni 
etməlidir. Yəni həssas olmalıdır. 
Həssaslıq peşəkarlıqdan asılıdır. 
Haqqında az əvvəl bəhs etdi-
yim məsələdə ümumən ölkənin 
informasiya təhlükəsizliyi ilə bağlı 
məqamlar var. Burada dövlətin 
üzərinə konkret vəzifələr dü-
şür. Son illər kifayət qədər işlər 
görülüb. Bir sıra qanunlara əlavə 
və dəyişikliklər edilməklə hüqu-
qi tənzimləmələr üçün meydan 
genişləndirilib. Təbii ki, başqa 
tədbirlər də görülməlidir və 
görüləcək də. Amma gəlin, nəzərə 
alaq ki, informasiya müstəvisində 
hüquqi tənzimləmələr asan başa 
gəlmir. Misal çəkim, Avropanın 
qabaqcıl ölkələrində mediaya 
yardım mexanizmi lap əvvəldən 
mövcuddur. Ancaq vaxtilə bunu 
ölkəmizdə tətbiq etmək istəyəndə 
nə qədər söz-söhbətlər yarandı. 
İddia edildi ki, proses medianı asılı 
hala gətirəcək. Ancaq belə olmadı. 
Eləcə də indi. Hansısa qanuna 

dəyişiklik edilir, dərhal reaksiya 
verilir ki, bu, söz və ifadə azadlı-
ğını məhdudlaşdırmaq tədbiridir. 
Məsələni dünyanın ictimai rəyinə 
məhz bu cür çatdırmaq istəyən 
müəyyən qüvvələr və onların 
Azərbaycandakı tərəfdarları 
var. Belə hay-küy salmaqdan-
sa, danışıqlar, müzakirələr 
aparmaq, vəziyyəti öyrənmək 
lazımdır. İndiyədək nə qazan-
mışıqsa, inkarçılıq yolu ilə əldə 
etməmişik. Kimlərsə informasiya 

orqanı yaradır, bununla təbii ki, 
cəmiyyətlə təmasa keçir. Dövlət 
onların fəaliyyətinin mənfi tərəfli 
ola biləcəyi perspektivini nə üçün 
düşünməməlidir? Əlbəttə ki, 
düşünməlidir, tədbir görməlidir.

Ancaq media, ümumən, 
həssas sahədir. Jurnalist 
ictimaiyyəti olaraq bunu daha 
çox düşünməliyik. Dövlətimizin 
inkişafını istəyiriksə, söz və ifadə 
azadlığının tam mahiyyətindən 
çıxış etməliyik, hər hansı spekul-
yasiyalara yol verməməliyik. Bir 
ölkə iqtisadi cəhətdən nə qədər 
inkişaf edir-etsin, orada insan 
hüquq və azadlıqları qorunmursa, 
plüralist fikir yoxdursa, dünyanın 
baxış bucağı müsbət olmayacaq. 
Dövlətin mövcud istiqamətdəki 
tənzimləmələri şərtdir. Nəzərə 
alaq ki, qanunun aliliyi prinsipi-
nin cəmiyyətin sosial sifarişi ilə 
uzlaşdırılması vacibdir. Buna görə 
də daim müzakirələr aparılmalıdır, 
kompromiss variantlar tapılmalıdır, 

ziddiyyətlər aradan qaldırılmalıdır, 
bir sözlə, konkret iş görülməlidir.

Hansısa qüvvələrin təsiri ilə 
ənənəvi inkarçılıq yolu tutanlar 
müzakirədən, normal diskussiya-
dan yayınır. Bəli, bilirik, mediamız 
problemsiz deyil. Onu da bilirik 
ki, medianın cəmiyyətdəki rolu-
nu düzgün qavramayan vəzifə 
sahibləri var. Əvvəllər belələrinin 
sayı daha çox idi. Ancaq görürük 
ki, dövr, idarəçiliyə münasibət 
dəyişir. Baxın, bu gün vətəndaş 

müraciətlərini, eləcə də 
jurnalist sorğularını sosial 
şəbəkələr üzərindən cavab-
landıran məmurlarımız az 
deyil.

– Bəzən mediamız-
la bağlı fərqli fikirlər də 
səslənir. 2018-ci ildə bu 
kimi fikirlərin ara-sıra 
dövriyyədə olduğunu 
 gördük...

– Media çətin sahədir. Bu 
cəhət onun təbiətindən irəli 
gəlir. Mövcud istiqamətdə 
problemlər də kifayət 
qədərdir. Amma bu o demək 
deyil ki, həmin problemlər 

onları həll etmək istəmədiyimiz 
üçün var. Media inkişaf etməsəydi, 
ictimai nəzarət olmasaydı, 
həyatımızdakı bir çox pozitiv 
yeniliklər baş verməyəcəkdi. An-
caq əldə edilənlərlə kifayətlənmək 
olmaz.

Onu da görürük ki, media-
nın inkişafı ilə bağlı hər hansı 
konkret baxış bucağı olmayanlar 
ictimai rəyi çaşdırmaqla, oturuş-
muş media sisteminə, bir növ, 
həqarət yağdırır, bu sahəyə 
cavabdeh şəxsləri, həmçinin 
Mətbuat Şurasını hədəfə alırlar. 
Bəlli siyasi dairələrin maraqla-
rından çıxış etdikləri hər kəsə 
çox yaxşı məlumdur. 2018-ci 
ildə belələri daha aktiv oldular 
(gülür). Vaxtilə onların aktivlikləri 
sırf Mətbuat Şurası müstəvisində 
gözə dəyirdi. Müəyyən qruplaş-
malar yaradırdılar. Çalışırdılar ki, 
şuranı tutduğu yoldan döndərəcək 
dəyişikliklər eləsinlər, mərkəzdə 
dayansınlar və sair. O zaman da 

kimlərdənsə güc alırdılar, yaxud 
güc aldıqlarını düşünürdülər. İndi 
daha iddialıdırlar – öz aləmlərində 
bütövlükdə media sistemini 
dəyişmək üçün cəsarətləniblər. 
Təəssüf ki, həmin şəxslər bunu 
başa düşməməzlikdən etmirlər. 
Kifayət qədər məlumatlıdırlar, hər 
şeyi yaxşı anlayırlar. Məqsədləri 
də aydındır – anarxiya yaratmaq, 
medianın gücündən faydalan-
maqla dövlətlə vətəndaşı üz-üzə 
qoymaq.

“Mətbuat Şurası haqqında 
qanun layihəsi hazırlanıb”

– 2018-ci ildə Mətbuat 
Şurası haqqında ayrıca qanun 
qəbul edilməsinin zəruriliyinə 
dair açıqlama da verdiniz. Bu 
istiqamətdə 2019-cu ildən nə 
isə gözləmək olarmı? Ümumən, 
belə bir sənədin vacibliyini 
əsaslandırmağınızı istərdik.

– Mətbuat Şurası təşkilati-
hüquqi forma baxımından 
qeyri-hökumət təşkilatıdır, ictimai 
birlik kimi fəaliyyət göstərir. 
Ancaq üzərinə götürdüyü missiya 
böyükdür və bu missiya sosial 
sifarişdir. Söhbət bəzilərinin iddia 
etdiklərinin əksinə olaraq, heç 
də mediaya dövlət nəzarətinin 
bərpasından getmir. Belə hal 
əsla ola bilməz. Mətbuat Şurası 
haqqında qanun qeyd etdiyim so-
sial sifarişi daha səmərəli şəkildə 
təmin etmək üçün mühüm 
vasitədir. Bu vasitə eyni zaman-
da, həqiqi media vasitələrinin 
maraq və mənafeyinin qorun-
ması üçün əhəmiyyətlidir. Təbii 
ki, qanun olacaqsa, onu qəbul 
edən dövlət olacaq. Dövlətin 
marağı nədir? Azərbaycan 
Respublikasının ərazisində hər 
bir şəxsin kütləvi informasiya 
vasitəsi kimi fəaliyyət göstərən 
qəzet, jurnal, informasiya 
agentliyi və internet informasiya 
resurslarında öz hüquqlarının və 
qanunla qorunan mənafelərinin 
müdafiəsini həyata keçirmək, 
media-ictimaiyyət, media-
hakimiyyət münasibətlərini 

tənzimləmək, KİV məkanındakı 
sui-istifadələr və digər neqativ 
halların qarşısının alınması üçün 
effektiv hüquqi mexanizmləri 
tətbiq etmək. Amma dövlət 
ona da çalışır ki, proses me-
dianın özünütənzimləməsi 
müstəvisindən kənara çıxma-
sın. Buna görə də söz və ifadə 
azadlığının dərinləşməsi, bu 
sahədə cəmiyyətin maraq və 
mənafelərindən irəli gələn mühi-
tin formalaşması, kütləvi infor-
masiya vasitələrinin beynəlxalq 
informasiya məkanına inteqra-
siyasında səmərəliliyi artırmaq 
məqsədilə şuranın fəaliyyətinə 
kömək edə, zəruri təşkilati, texni-
ki və maddi dəstək göstərə bilər. 
Nəzəri baxımdan yanaşsaq, 
mahiyyət budur.

Əslində, dünyanın bir çox 
qabaqcıl ölkələrindəki mətbuat 
şuralarının fəaliyyəti qanun-
la tənzimlənir, yaxud da onlar 
hansısa yolla dövlət tərəfindən 
dəstəklənirlər. Yəni bu, keçilmiş 
yol, müraciət edilmiş təcrübədir.

Mətbuat Şurası haqqında 
ilkin qanun layihəsi hazırlanıb və 
müvafiq qurumlara təqdim edilib. 
Hazırda layihənin ekspertizası və 
beynəlxalq təcrübəyə uyğunlaşdı-
rılması istiqamətində işlər aparılır. 
Hesab edirəm ki, bu işlər uğurla 
başa çatdırıldıqdan sonra layihə 
parlamentin müvafiq komitəsinin 
müzakirəsinə təqdim oluna, plenar 
iclasın gündəliyinə daxil edilə 
bilər. İnanıram ki, 2019-cu ildə 
bu istiqamətdə konkret addımlar 
atılacaq.

– Əflatun müəllim,  
2019-cu ildən media ilə bağlı 
gözləntilərinizi bilmək maraqlı 
olardı...

– Gözləntilərimiz müəyyən 
mənada arzularımızı özündə 
ehtiva edir. Əlbəttə, 2019-cu 
ilin jurnalistlərimiz üçün uğurlu 
keçməsini arzulayıram. Hər bir 
sahə çətindir, amma həmişə 
düşünmüşəm ki, jurnalistlər daha 
çətin işlə məşğuldurlar. Onların 
əməkləri müstəsna əməkdir.

Arzum budur ki, 2019-cu 
ildə jurnalistikamızda keyfiyyət 
dəyişiklikləri daha çox olsun. Daha 
peşəkar yaracıdılıq məhsullarına 
görə sevinək, qürur hissi keçirək. 
Əlbəttə, mediamız Qafqazda qa-
baqcıl mövqeyə sahibdir. Dünya-
nın ölkəmizlə, ümumən, regionla 
bağlı başlıca informasiya qaynağı 
Azərbaycan mediasıdır. Amma biz 
bu statusu daha dolğun şəkildə 
görmək istəyirik. İstəyirik ki, 
mediamız dünya media məkanına 
inteqrasiya etsin. Azərbaycan 
həqiqətlərinin müdafiəsi üçün 
monolit mövqe sərgiləməkdə daha 
ardıcıl olsun.

Əflatun AMAŞOV: 
Media mahiyyətcə dağıdıcılıqdan 
uzaq durmalı, birləşdirici olmalıdır 

Mingəçevir Şəhər Dövlət Rəsm Qalereyasında 
20 Yanvar şəhidlərinə həsr olunmuş sərgi

 � Mingəçevir Dövlət Rəsm 
Qalereyasında 20 Yanvar şəhidlərinə 
həsr olunmuş sərgi təşkil 
olunmuşdur. Yanvarın 16-da açılan 
sərgidə Mingəçevir məktəblilərinin 
əl işlərindən ibarət rəsm nümunələri 
nümayiş etdirilir. Müxtəlif səpgilərdə 
işlənmiş rəsm əsərləri mahiyyətcə 
bir məna daşıyırdı. 20 Yanvar 
hadisələri keçmiş SSRİ rəhbərliyinin 
Azərbaycan xalqına qarşı törətdiyi 
ən qəddar cinayət hadisəsidir. 
Xalqın birliyi, əzmkarlığı, 
qəhrəmanlığı, mərdliyi məkrli 
düşmənə layiqli cavabdır. Topla, 
tankla, öldürücü silahlarla xalqın 
iradəsini qırmaq olmaz! Sərgidə 
nümayiş olunan balaca rəssamların 
çəkdikləri əsərlərdən doğan yekdil 
fikir belə idi: Ölərik, azadlığımızı 
əldən vermərik. Vətən yenilməzdir!

Sərginin açılışında şəhər 
ictimaiyyətinin nümyəndələri ilə 
yanaşı, təhsil işçiləri, ümumtəhsil 
orta məktəblərinin nümayəndələri, 
məktəblilər, şəhər sakinləri iştirak 
edirdilər. Tədbiri Mingəçevir Dövlət 
Rəsm Qalereyasının rəhbəri Böyükki-

şi Adilbəyli açaraq təşkil olunan sərgi 
haqqında fikirlərini açıqladı, yaradıcı 
məktəblilərə uğurlar arzuladı.

Şəhər icra hakimiyyətinin başçısı 
İlham İsmayılov 20 Yanvar faciəsindən 
ətraflı bəhs edərək vətənpərvərlərimizin 
əzmkar mübarizəsini xatırlatdı və həmin 

hadisələri xalqımızın qəhrəmanlıq tarixi 
kimi səciyyələndirdi. Sərginin təşkilində 
əməyi olan hər kəsə minnətdarlığını 
ifadə etdi. Ölkə rəhbəri möhtərəm 
Prezidentimiz İlham Əliyevin 20 Yanvar 
şəhidlərinin, bütövlükdə Azərbaycan 
xalqının azadlığı uğrunda şəhid olan-
ların xatirəsini əbədiləşdirmək üçün 
həyata keçirdiyi tədbirlərdən bəhs etdi. 
Şəhidlərin ruhuna Allahdan dualar dilədi.

İlqar HƏSƏNOV, 
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri

Bu şah misra ilə rədiflənən məşhur 
şeir 1990-cı ilin Qanlı yanvar günlərində 
dinc xalqımızın üstünə qoşun yeritmiş, 
günahsız soydaşlarımızı qətlə yetirmiş 
qırmızı imperiya rəhbərliyinə qarşı ümum-
xalq ittihamının bədii ifadəsi kimi dillər 
əzbərinə çevrilmişdi, yanıqlı könüllərə 
təsəlli və ümid çiləmişdi: 

Torpaqda haqqı var axan qanın da,
Bir nərin qolları düşüb yanında,
Müqəddəs Şəhidlər xiyabanında,
Dəli bir ağlamaq keçir könlümdən.

O zaman bu “dəli bir ağlamaq”, 
əslində, milyonlarla ürəkdən qaynayıb-
daşan, göz yaşlarından süzülüb, qəzəb 
və nifrət selinə çevrilən üsyan idi, 
günahsız həmvətənlərimizin intiqamı-
na dəlisov bir çağırış idi. Həmin şeir 
müəllifi– tanınmış telejurnalist, qeyrətli 
soydaşımız Alı Mustafayevin özünün də 
Qarabağ münaqişəsinin ilk günlərindən 
ön cəhbəsində olduğu Haqq davamız-
da mübarizə andına çevrildi:

Mənası bir imiş toyun, yasın da,
Bu qara zülmətin, ağ libasın da.
Durub haqq evinin astanasında
Dəli bir ağlamaq keçir könlümdən.

Lakin Alı Mustafayev dağlar 
qədər ağır hüznün göz yaşlarını silib 
mübarizəyə daha əzmlə qoşuldu. O, 
20 Yanvar şəhidlərinin mübarizəsinin 
davamında harada oldusa, düşmənin 
üstünə yeridi–Qarabağın oda qala-
nan məntəqələrində də, Kremlin ali 
iclas salonlarının kluarlarında da, 
ekrandakı reportaj, müsahibə, şərh 
və çıxışlarında da. Düşmənlərin 
raketlə vurub saldığı vertolyotdan 
sağ çıxan cəsur telejurnalist sağalıb 
ayağa qalxandan sonra yenə odlu 
nöqtələrdən geri çəkilmədi. 1990-cı ilin 
20 noyabrında isə azərbycanlı qanına 
susamış erməni cəlladlarının növbəti 
vandallığının– Qaradağlı qurbanları-
nın sorağına yol alan hərbi vertalyot 

Ağdərənin Qarakənd 
istiqamətində raketlə 
məhv edildi. Həlak 
olanlar arasında 
Azərbaycanın 
dövlət və hökumət 
rəhbərləri, yüksək 
çinli hərbçilər və 
ekipaj üzvləri ilə yanaşı, belə səfərlərdə 
həmişə mikrofonu əlində, operatoru 
yanında olan qorxubilməz reportyor Alı 
Mustafayev də olmuşdu...

Bütün bunlar barədə Mədəniyyət 
Nazirliyinin sifarişi ilə “Salnamə” sənədli 
filmlər studiyasında çəkilmiş “ Milli 

qəhrəman Alı Mustafayev” filminin 
təqdimat mərasimində hüzn qarışıq bir 
öyünclə söhbət açıldı. 

Yasamal rayonundakı Heydər Əliyev 
mərkəzində keçirilən məclisdə filmin re-
jissoru, istedadlı kinemotoqrafçı Kəmalə 
Musaqızı bildirdi ki, dövlətin dəstəyi ilə 
son illərdə 215 Milli qəhrəmandan 81-i 
haqqında sənədli film çəkilib. Ənənəyə 
uyğun olaraq, şəhid qəhrəmanlarımızın 
xatirəsinin geniş anıldığı 20 Yanvar 
Ümumxalq Hüzn Günü ərəfəsində onlar 
barəsində çəkilmiş sənədli filmlər həftəsi 
keçirilir. Vətənpərvər qüvvələrin və Yasa-
mal rayonu ərazisində təhsil alan kursant-
ların iştirak etdiyi bu mərasimdə isə Milli 
qəhrəman Alı Mustafayev barədə çəkilmiş 

film ilk dəfə paytaxt ictimaiyyətinin 
nümayəndələrinə təqdim edilir.

Sonra 30 dəqiqəlik sənədli film 

nümayiş etdirildi. Salondakılar mübariz 
jurnalist, istedadlı şair, qeyrətli vətəndaş 
Alı Mustafayevin kino obrazının yaradıldı-
ğı filmə böyük maraqla tamaşa etdilər.

Bakı Dövlət Universiteti jurnalistika 
fakültəsində Alı Mustafayevin müəllimi 

olmuş professor 
Nəsir Əhmədli, Milli 
qəhrəmanın tələbəlik 
və iş yoldaşı olmuş 
Əməkdar jurnalist 
Tahir Aydınoğlu, 
Milli qəhrəman Asif 
Məhərrəmovun qardaşı, 
Qarabağ döyüşlərinin 
iştirakçısı Ədalət 
Məhərrəmov ekran 
əsərində Alı Mustafa-
yevin bitkin və təsirli 
obrazının yaradıldığını 
söylədilər, belə filmlərin 
yeni nəslin yurda sevgi 
və mubarizlik ruhunda 

tərbiyəsində önəmini vurğuladılar.
Milli qəhrəmanın bacısı Maral 

Mustafayeva qardaşının xatirəsinin 
əbədiləşdirilməsinə layiqli töhfə olan 
sənədli filmin ərsəyə gətirilməsinə görə 
dövlətimizin rəhbərliyinə və yaradıcı 
heyətə ailələri adından minnətdarlığını 
bildirdi.

Mərasimdə xalqımızın azadlığı və tor-
paqlarımızın bütövlüyü uğrunda ümum-
xalq mübarizəsi və Qarabağ müharibəsi 
şəhidlərinin xatirəsi ehtiramla anıldı, 
onların ruhuna dualar səsləndi.

T.TURAN, 
“Xalq qəzeti

“Dəli bir ağlamaq 
keçir könlümdən”
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 � Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən 
islahatların strateji hədəfləri sırasında qeyri-neft sektorunun inkişafı, 
iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsi, regionların davamlı 
və tarazlı inkişafının təmin edilməsi ilə yanaşı, sosialyönümlü siyasətin 
prioritetliyinin qorunub saxlanılması da əsas yer tutur. Bu, təsadüfi deyil. 
Çünki son illər respublikamızda əhalinin etibarlı sosial müdafiəsinin, habelə 
vətəndaşların yüksək rifah halının təmini istiqamətində reallaşdırılan ardıcıl 
tədbirlər Azərbaycanın milli inkişaf modelinin sosialyönümlü səciyyə daşıdığını 
tam təsdiqləyib. Sahibkarlığın inkişafı, yeni müəssisələrin işə salınması 
məqsədilə aparılan islahatlar yoxsulluğun səviyyəsinin azaldılmasına, əmək 
qabiliyyətli əhalinin iqtisadi fəallığının yüksəlməsinə, eləcə də ölkənin məşğulluq 
strategiyasının səmərəliliyinə imkan verib.

Son illər respublikada sosialyö-
nümlü siyasətin bütün mahiyyəti üzrə 
gerçəkləşdirilməsinə şərait yaradan, 
bu sahədəki ənənəvi yanaşma və 
metodları təkmilləşdirən mükəmməl 
qanunvericilik sisteminin yaradılma-
sı, mühüm fərman və sərəncamların 
imzalanması da mühüm əhəmiyyətə 
malikdir.

Yuxarıda qeyd edilənlərlə bağlı 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 
sədrliyi ilə Nazirlər Kabinetinin 2018-ci 
ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekun-
larına və qarşıda duran vəzifələrə 
həsr olunan iclasında ətraflı danı-
şılıb. Bildirilib ki, hesabat dövründə 
sosialyönümlü tədbirlərin həyata 
keçirilməsi, onların maliyyə təminatı 
üzrə dövlət siyasətinin prioritetliyi 
təmin edilib. Birinci vitse-prezident 
Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü 
ilə sosial xidmətlərin vahid platfor-
ma və “bir pəncərə”dən, şəffaf və 
vətəndaş məmnunluğu şəraitində 

göstərilməsi məqsədilə Dayanıqlı 
və Operativ Sosial Təminat Agentliyi 
və “DOST” mərkəzlərinin yaradılma-
sına başlanıb. Elektron xidmətlərin 
genişləndirilməsi məqsədilə möhtərəm 
Prezidentin 2018-ci il 5 sentyabr 
tarixli fərmanınızın icrası olaraq 
“e-sosial” internet portalı, “Məşğulluq” 
və mərkəzləşdirilmiş informasiya 
sistemləri yaradılıb.

Tezliklə istifadəyə veriləcək 
“Məşğulluq” sistemi işsiz və işaxta-
ran şəxslərin reyestrini, iş yerlərinin 
vakansiya bankını və məşğulluq 
xidmətlərinin elektronlaşmasını real-
laşdıracaq. Bu sistem vasitəsilə hər bir 
şəxs arzuladığı vakansiyaya elektron 
müraciət edəcək, eyni zamanda, 
işəgötürənlərlə işçi qüvvəsi arasında 
səmərəli ünsiyyət qurulacaq. 

Bütün bunlarla bərabər, pensiya 
təyinatı üçün avtomatlaşdırılmış siste-
min hazırlanması, şəhid ailələrinin və 
müharibə əlillərinin mənzillə təminatı 

proqramının uğurla gerçəkləşdirilməsi, 
özünüməşğulluq proqramının ardı-
cıl genişləndirilməsi, “Sosial bağlar” 
layihəsi çərçivəsində ailələr üçün 
bağçılıq təsərrüfatlarının yaradılması 
və digər tədbirlər insanların rifahını 
yaxşılaşdıracaq. 

İqtisadiyyatda əldə olunan 
uğurların son nəticədə sosial ədalət 
prinsiplərinin möhkəmləndirilməsinə 
xidmət göstərdiyini dəfələrlə vurğula-
yan dövlət başçısı İlham Əliyev sosial 
sahədə həyata keçirilən ciddi proq-
ramların mahiyyətindən bəhs edərək 
bildirib ki, bütün işlərin təməlində və 
mərkəzində insan amili dayanır. Bu, 
hər bir dövlət üçün ən vacib yanaş-
madır. Çünki hər şey insan üçün edilir. 
Onun azadlığı, təhlükəsizliyi, sağlamlı-
ğı, işlə təmin edilməsi, rahat yaşaması 
dövlətin başlıca qayğısıdır.

Dövlətimizin başçısı İlham 
Əliyev mütəmadi olaraq görüşlərində 
vətəndaşları narahat edən problemlərə 

xüsusi diqqət yetirir, bəzi mənfi 
hallar barədə daha təsirli tədbirlər 
görülməsini tələb edir. Məhz elə bunun 
nəticəsidir ki, Azərbaycan vətəndaşları 
ölkə Prezidentinin yeritdiyi iqtisadi və 
sosial siyasəti ürəkdən bəyənir, insan-
lara qayğı göstərilməsi ilə bağlı dövlət 
məmurları qarşısında qoyduğu ciddi 
tələbləri tam dəstəkləyirlər.

Nazirlər Kabinetinin son  iclasında 
qeyd edilən məsələyə toxunan 
Prezident İlham Əliyev deyib: “Bizim 
siyasətimiz Azərbaycan xalqının ma-
raqlarını tam əks etdirir, ona tam uy-
ğundur. Məhz buna görə Azərbaycan 
xalqı bizim siyasətimizi dəstəkləyir. Bu 
dəstək keçən il prezident seçkilərində 
bir daha özünü göstərdi. Azərbaycan 
xalqı mənə bir daha çox böyük etimad 
göstərmişdir. Bildiyiniz kimi, seçkilər 
ərəfəsində keçirilmiş rəy sorğuları, 
seçkilər günü keçirilmiş exit-pollar 
rəsmi nəticələrlə tam üst-üstə düşüb. 
Bu, bir daha onu göstərir ki, seçkilərin 
nəticələrində Azərbaycan xalqı-
nın iradəsi tam öz əksini tapıb. Bu, 
görülən işlərə verilən yüksək qiymətdir. 
Görülən işlər isə göz qabağındadır”.

Azərbaycan Prezidentinin tap-
şırıq və tövsiyələrinə uyğun olaraq 
görülən böyük quruculuq işləri 
vətəndaşların sosial vəziyyətinin 
yaxşılaşdırılmasına, onların qayğı və 
problemlərinin həllinə, cəmiyyətdə 
mənfi halların kökünün kəsilməsinə, 
vətəndaşların gündəlik tələblərinin 
yerinə yetirilməsinə şərait yaradır. 
Eyni zamanda, dövlət orqanlarında və 
idarələrində vətəndaş müraciətlərinə 
daha diqqətlə yanaşılması, dövlət 
məmurlarının onlara qayğısının 
artırılması, hər bir vətəndaşın dövlətin 
və cəmiyyətin mövcud imkanlarından 
daha yaxşı bəhrələnməsi təmin edilir.

İlyas ƏSGƏROV,  
fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru

Məcburi köçkünlər həmişə 
diqqət mərkəzində olacaq

 � Bunu Nazirlər Kabinetinin 2018-ci ilin sosial-iqtisadi 
inkişafının yekunları və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş 
iclasındakı yekun nitqində cənab Prezident İlham Əliyev 
bildirib. Ümumiyyətlə, ölkə başçısı məcburi köçkünlərin 
həyat şəraitinin yaxşılaşdırılmasına həmişə yüksək diqqət və 
qayğı ilə yanaşır. Prezident bu yaxınlarda məcburi köçkünlər 
üçün Sumqayıtda inşa edilmış yaşayış kompleksinin açılış 
mərasimində iştirakı bunu bir daha sübut edir. Cənab Prezident 
açılış mərasimində Qubadlıdan olan məcburi köçkünlərlə 
görüşdü. Mən də həmin görüşdə iştirak edirdim. Prezident 
həmin görüşdə məcburi köçkünlərə bundan sonra da dövlət 
tərəfindən xüsusi qayğı göstəriləcəyini bildirdi. 

Bu kompleksdə əsasən 
Qubadlı məcburi köçkünləri 
mənzillərlə təmin olunmuşdu-
lar. Xüsusi memarlıq üslubun-
da və müasir səviyyədə inşa 
olunmuş həmin kompleks 1005 
qaçqın və məcburi köçkün ailəsi 
üçün nəzərdə tutulub. Ərazisi 
4 hektar olan kompleksdə 
ümumilikdə 12 bina, o 
cümlədən səkkizmərtəbəli 
səkkiz, 15 mərtəbəli dörd bina 
var. Kompleksdə məktəb, 
uşaq bağçası, mərasim evi, 
polis məntəqəsi və digər zəruri 
infrastruktur obyektləri inşa 
edilib.

Mənzillərin hamısı tam 
təmirlidir və mətbəx mebeli, 

qaz sobası ilə təchiz olunub. 
Bundan başqa, binalarda 
mərkəzləşdirilmiş internet və 
televiziya şəbəkəsi quraşdırılıb. 
Layihənin icrası zamanı Sum-
qayıtdakı 12-ci mikrorayonda 
yerləşən 21 saylı məktəbə əlavə 
olaraq dördmərtəbəli yeni 
korpus inşa edilib, məktəbin 
mövcud binasının fasadı, dam 
örtüyü tamamilə yenilənib. 
Məktəbin 540 şagird yerlik 
yeni korpusunda 21 sinif 
otağı var. Burada təlim-tədrisi 
yüksək səviyyədə aparmaq 
üçün hərtərəfli şərait var.

Bu layihənin icrası 
Azərbaycan dövlətinin qaçqın 
və məcburi köçkün uşaqlarının 

təhsilli, bilikli və intellektual 
səviyyədə yetişməsinə nə 
dərəcədə həssaslıqla yanaşma-
sının əyani təzahürüdür. Eyni 
zamanda, bu işlər ümumilikdə 
ölkəmizdə təhsil sahəsinin 
inkişafı, onun maddi-texniki 
bazasının möhkəmləndirilməsi 
istiqamətində icra olu-
nan layihələrin ardıcıl və 
keyfiyyətlə davam etməsini 
göstərir.

Bütün bunlar sübut edir 
ki, Prezident İlham Əliyev 
qaçqınların və məcburi 
köçkünlərin problemlərinin 
həllinə xüsusi qayğı ilə 
yanaşır, bu məsələni daim 
diqqət mərkəzində saxlayır. 

Dövlətimizin başçısı qaçqın-
ların və məcburi köçkünlərin 
sosial problemlərinin həllini 
dövlətin sosial siyasətinin əsas 
istiqamətlərindən biri kimi 
müəyyən edib. Son illərdə qaç-
qınlar və məcburi köçkünlər 
üçün bütün zəruri infrastruk-
turla təchiz olunmuş qəsəbələr 
salınıb, çoxmərtəbəli binalar 
inşa olunub. Qaçqınların və 
məcburi köçkünlərin sağlam-
lıqlarının təmini, sosial du-
rumlarının yaxşılaşdırılması, 
məşğulluqlarının artırılması və 
digər məsələlərlə bağlı da bir 
sıra mühüm işlər görülüb. Bu 
işlərə Heydər Əliyev Fondu-
nun həyata keçirdiyi layihələr 
də töhfə verir. Ümumiyyətlə, 
Azərbaycan dövlətinin qaçqın-
ların və məcburi köçkünlərin 
sosial məsələlərinin həlli 
istiqamətində gördüyü 
tədbirlər dünyada çox na-
dir təcrübədir. Bu təcrübə 
bütün beynəlxalq təşkilatlar 
tərəfindən çox yüksək 
qiymətləndirilir və ondan 
istifadə olunur.

Cənab Prezident Nazirlər 
Kabinetinin 2018-ci ilin 
sosial-iqtisadi inkişafının 
yekunlarına və qarşıda duran 
vəzifələrə həsr olunan iclasın-
da bu qayğının 2019-cu ildə də 
davam etdirəcəyini bildirdi: 
“Bu il məcburi köçkünlərin 
məişət problemlərinin həlli 
təmin ediləcəkdir. Ötən il 5800 
ailəyə yeni mənzillər verildi. 
Onu da qeyd etməliyəm ki, 

bu mənzillərdən mini “Qobu 
Park” yaşayış kompleksində 
özəl şirkət tərəfindən inşa edil-
miş və köçkünlərə təmənnasız 
verilmişdir. Bu, çox müsbət 
təşəbbüsdür, mən bunu çox al-
qışlayıram. Bizim böyük biznes 
qurumlarımız sosial sahələrdə 
də fəal olmalıdırlar. Elə birinci 
təcrübə çox təqdirəlayiqdir. 
Bildiyimə görə, bu proses 
bu il də davam etdiriləcək. 
İlkin hesablamalara görə, bu 
il təqribən 5000 köçkün ailəsi 
üçün yeni mənzillər tikilib 
istifadəyə veriləcək. Hələlik biz 
bu rəqəm üzərində dayanırıq, 
amma il ərzində baxarıq, əgər 
imkan olarsa, bunu daha da 
artıra bilərik. Nə qədər çox 
etsək, bir o qədər də yaxşıdır. 
Ancaq hamımız bilməliyik 
ki, bu, böyük vəsait tələb 
edən layihələrdir və biz bu 
məsələləri imkan daxilində həll 
edirik. Bu günə qədər 300 min 
məcburi köçkün yeni evlərlə 
təmin edilibdir”.

Son 15 ildə məcburi 
köçkünlərin həyatı ilbəil 
yaxşılaşıb. İnanırıq ki, cənab 
Prezidentimizin həyata keçir-
diyi siyasət yaxın gələcəkdə 
torpaqlarımızın işğaldan azad 
olunmasını təmin edəcək və 
biz öz doğma yurd-yuvamıza 
qayıdacağıq.

Allahverdi HAQVERDİYEV,  
YAP Qubadlı rayon 

təşkilatının sədri

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

Yanvarın 16-da Sabun-
çu rayonunda bu layihə 
çərçivəsində abadlaşdırılan 
növbəti həyət sakinlərin 
istifadəsinə verilib. Yenilənmiş 
həyət Sabunçu rayonu, Bakı-
xanov qəsəbəsi, Sülh küçəsi, 
14/1, 14/2 ünvanında 1000 
nəfərə yaxın sakinin yaşadığı 
məhəlləni əhatə edir.

Qeyd edək ki, layihənin 
əsas məqsədi ekoloji cəhətdən 
təmiz və abad həyətlərin 
təşkili, yaşıllıqların bərpası, 
sağlam həyat tərzinin forma-

laşdırılması, sakinlər üçün təhlükəsiz və rahat 
yaşam şəraitinin yaradılmasıdır. 

“Bizim həyət” layihəsi çərçivəsində abad-
laşdırılan həyətdə, həmçinin əlil və sağlamlıq 
imkanları məhdud insanların rahat hərəkəti 
nəzərə alınıb. Bütün yaş qrupları üzrə 
uşaqların inkişafı üçün əlverişli şərait yaradıl-
mışdır. Gənclərin asudə vaxtlarının səmərəli 
keçirmələri məqsədilə ərazidə idman qurğu-
ları, uşaqlar üçün döşəməsi xüsusi örtüklə 
örtülmüş əyləncə mərkəzi  quraşdırılmış, 

4 ədəd söhbətgah və otu-
racaqlar qoyulmuşdur. Bu 
cür meydançaların salın-
masında əsas məqsəd 
gənclərin sağlam həyat tərzi 
sürmələrinə, sağlamlıqları-
nı möhkəmləndirmələrinə, 
asudə vaxtlarını səmərəli 
keçirmələrinə, o cümlədən 
onlarda idmanla müntəzəm 
məşğul olma refleksinin yara-
dılmasına nail olmaqdır.

Sakinlərin istək və maraq-
ları nəzərə alınaraq, binaların 
fasadları və giriş hissələri də 
tam təmir olunaraq onların 
istifadəsinə verilib. Həyətin 

ərazisindəki mövcud yaşıllıqların bərpası ilə 
yanaşı, əlavə olaraq 100 ədəd ağac əkilib 
və 700 kvadratmetr ərazidə yaşıllıq zolağı 
salınıb. 

Bu, Sabunçu rayonunda sakinlərin 
istifadəsinə verilmiş sayca on beşinci 
həyətdir.

Sözügedən layihənin Bakının bütün ra-
yonlarında həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. 

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, “Xalq qəzeti”

Suraxanıda 20 Yanvar 
şəhidlərinin xatirəsi anılır

 � Azərbaycan Respublikası Prezidenti 
Administrasiyasının rəhbəri Ramiz 
Mehdiyevin sərəncamı ilə təsdiq edilən 
“20 Yanvar faciəsinin iyirmi doqquzuncu 
ildönümünün keçirilməsi ilə bağlı tədbirlər 
planı” və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti 
başçısının müvafiq  sərəncamı əsasında 
faciənin ildönümü Suraxanıda silsilə 
tədbirlərlə qeyd olunur.

Rayon icra hakimiyyətinin 
təşkilatçılığı ilə idarə 
və təşkilatlarda, təhsil 
müəssisələrində anım 
mərasimləri keçirilir, 
məktəblilər arasında 
inşa yazı, şeir və rəsm 
müsabiqələri təşkil edilir, 
ərazilərdə abadlıq və təmizlik 
işləri aparılır. “Şəhidlər 
xiyabanı”, şəhid məzarları 
və onların xatirəsinə ucal-
dılan abidələr ictimaiyyət 
nümayəndələri tərəfindən 
ziyarət olunur.

Növbəti anım tədbiri 
“Suraxanı Maşınqayırma 
Zavodu” TASC-də keçiri-
lib. Mərasimin əvvəlində 
şəhidlərin xatirəsi bir 
dəqiqəlik sükutla yad olunub.

Tədbiri TASC-nin idarə 
heyətinin sədri Arif Baba-
yev giriş sözü ilə açaraq 20 
Yanvar faciəsinin Azərbaycan 
xalqının uzun illər mübarizə 
apardığı istiqlal savaşının, 
milli iradə və azadlığının 
təntənəsi olduğunu bildirib. 
Natiq həmin gün keçmiş SSRİ 
ordusunun Bakıya yeridilməsi 
nəticəsində dinc və günahsız, 
silahsız insanların öldürüldü-
yünü, yaralandığını və qanun-
suz həbs  edildiyini söyləyib. 

Arif Babayev, həmçinin 
faciəyə ilk siyasi münasibəti 
ümummilli lider Heydər 
Əliyevin bildirdiyini, ulu 
öndərin qanlı hadisənin səhəri 
günü Azərbaycanın Moskva-
dakı daimi nümayəndəliyində 
keçirilən yığıncaqda bu 
dəhşəti törədən şəxsləri 
kəskin şəkildə tənqid etdiyini 
söyləyib.

Mərasimdə Suraxanı 
Rayon İcra Hakimiyyəti 
başçısı aparatının ictimai-si-
yasi və humanitar məsələlər 
şöbəsinin əməkdaşı Na-
zim Fətullayev 20 Yanvar 
şəhidlərinin xatirəsinin 
əbədiləşdirilməsi, adları-
nın uca tutulması, faciə 
barədə həqiqətlərin dünya 
ictimaiyyətinə çatdırılması 
istiqamətində ölkə rəhbərliyi 
tərəfindən ardıcıl addımlar 
atıldığını vurğulayıb. 

Şəhidlərimizin xatirəsinin 
daim ehtiramla anıldığını 
qeyd edən Nazim Fətullayev 
bildirib ki, hələ uzun illər 
boyu bu faciə xalqımızın 
qan yaddaşında milli qürur 
və şərəf günü kimi yaşaya-
caq, yeni nəsli qəhrəmanlıq 
dastanları yazmağa ruhlan-
dıracaq.

Tədbirdə TASC idarə 
heyəti sədrinin müavini Qaf-
qaz Vəliyev, sədrin köməkçisi 
Məşkur Mirzəyev və şöbə 
rəisi Bəhrəm Dadaşov  çıxış 
edərək bildiriblər ki, keçmiş 
sovet dövlətinin hərb ma-
şınının 1990-cı il yanvarın 
19-dan 20-nə keçən gecə 
Azərbaycan xalqına qarşı 
həyata keçirdiyi vəhşi terror 

aktı insanlığa qarşı törədilən 
ən ağır cinayətlərdən biri kimi 
bəşər tarixində qara səhifə 
olaraq qalacaq. Milli azadlı-
ğı, ölkəsinin ərazi bütövlüyü 
uğrunda mübarizəyə qalxan 
dinc əhaliyə divan tutulması, 
kütləvi terror nəticəsində 
yüzlərlə günahsız insanın 
qətlə yetirilməsi və yaralan-
ması totalitar sovet rejiminin 
süqutu ərəfəsində onun 
cinayətkar mahiyyətini bütün 
dünyaya bir daha nümayiş 
etdirdi.

Tanklar və BTR-lər Bakı 
küçələrində qarşılarına çıxan 
hər şeyi əzir, hərbçilər hər 
yanı amansız atəşə tuturdu-
lar. İnsanlar nəinki küçələrdə, 
hətta avtobusda gedərkən 
öz mənzillərində güllələrə tuş 
gəlirdilər. Yaralıları apar-
mağa gələn təcili yardım 
maşınları və tibb işçiləri də 
atəşə məruz qalırdılar. Qanlı 
hadisələr zamanı 147 nəfər 
qətlə yetirilib, 744 nəfər 
yaralanıb, yüzlərlə adam itkin 
düşüb, 841 nəfər qanunsuz 
həbs edilmişdi.

Vaqif BAYRAMOV, 
“Xalq qəzeti”

Ölkəmiz daxili imkanları hesabına  
bütün sosial məsələləri uğurla həll edir

 � Prezident İlham Əliyevin imzaladığı 
“Azərbaycan Respublikasında dövlət 
idarəçiliyinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı əlavə 
tədbirlər haqqında” 14 yanvar 2019-cu il tarixli 
fərman müasir dövrün yeni çağrışlarına uyğun 
idarəetmə sistemində çevikliyin artırılması 
baxımından mühüm önəm daşıyır.

Nazirlər Kabinetinin 
2018-ci ilin sosial-iqtisadi 
inkişafının yekunlarına və 
qarşıda duran vəzifələrə həsr 
olunan iclasında dövlət başçı-
sının bildirdiyi kimi, idarəetmə 
sistemində yeni islahatlar 
mərhələsinə artıq qədəm 
qoyulub. Bu isə dərinləşmiş 
iqtisadi islahatlar fonunda 
Azərbaycanın 2019-cu ilə 
yeni struktur islahatları ilə 
başlamasından xəbər verir.

Respublikada reallaş-
dırılan islahatlar strukturun 
təkmilləşdirilməsinin və 
qərarların qəbulunun çe-
vikliyini özündə ehtiva edir. 

Buna görə də ölkə baş-
çısının mövcud strukturu 
təkmilləşdirərək yeni dövrün 
çağırışlarına uyğunlaşdır-
ması nəticəsində idarəetmə 
sistemində çeviklik artır. 
Təbii ki, bu konteksdə dövlət 
idarəçiliyinin dəyişdirilməsi 
struktur islahatları 
çərçivəsində həyata keçirilən 
addımdır. Bu, eyni zamanda, 
dövlət idarəetmə strukturu-
nun təkmilləşdirilməsində 
daha çevik qərarların qəbul 
edilməsi üzrə şəraitin yaradıl-
masına da imkan verir. 

“Azərbaycan Respubli-
kasında dövlət idarəçiliyinin 

təkmilləşdirilməsi ilə bağlı 
əlavə tədbirlər haqqında” 
fərmanın ən böyük üstünlüyü 
müasir standartlara uyğun 
idarəetmə strukturlarının 
yaradılması ilə bağlıdır. 
Aydındır ki, dərinləşmiş 
islahatlar yeni struktur 
islahatlarını daha aktual-
laşdırır. Dövlət idarəçiliyinin 
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı 
imzalanan sözügedən fərman 
da məhz iqtisadi islahatların 
səmərəliliyinin daha da artırıl-
ması üçün baza formalaşdır-
maqdadır. 

Bu il həm dövlət 
başçısnın tapşırıq və 
tövsiyələrinə, həm da stra-
teji yol xəritələrinə uyğun 
olaraq islahatların daha da 
dərinləşdirilməsi nəzərdə 
tutulur. Deməli, dərinləşmiş 
islahatlar 2019-cu ildə 
qeyri-neft sektorunun artım 
tempinə öz müsbət təsirini 
göstərəcək. Bu isə iqtisa-
diyyatın şaxələndirilməsi, 
neftdən asılılığın azaldılması 
kimi hədəflərə daha tez nail 
olunmasına şərait yarada-
caq. Nəticə etibarilə son 
illər idarəetmə aparatının 
səmərəliliyinin artırılması 

istiqamətində addımların 
atılmasına və Azərbaycanda 
qeyri-neft sektorunun inki-
şafına hədəflənən islahat-
ların struktur islahatları ilə 
müşayiət olunması xüsusilə 
qeyd olunmalıdır.

Xatırladım ki, bir sıra 
dövlət qurumlarının ləğv 
edilməsi və ya birləşdirilməsi 
qərarların qəbulu proseduru-
nu xeyli sadələşdirəcək. Bu 
da nəticə etibarilə idarəetmə 
sisteminin optimallaşması-
na şərait yaradacaq. Çünki 
müasir çağrışlar təsdiq edir 
ki, idarəetmədə prosedurların 
sayının azaldılması islahat-
ların səmərəliliyinə birbaşa 
təsir göstərir. Bu baxımdan, 
yeni struktur islahatlarının 
biznes mühitinin daha da 
yaxşılaşdırılmasına birbaşa 
müsbət təsiri aydın nəzərə 
çarpacaq. Ona görə də deyə 
bilərəm ki, artıq başlanan bu 
islahat Azərbaycanda həyata 
keçirilən və birbaşa qeyri-neft 
sektorunun inkişafına, eləcə 
də investisiya mühitinin yax-
şılaşdırılmasına, idarəetmə 
aparatının çevikliyinin 
artırılmasına, idarəetmədə 
səmərəliliyin təşkilinə 

 hesablanan islahatların tərkib 
hissəsidir.

Reallaşdırılan islahatlar 
dövlət büdcəsində vəsaitlərə 
qənaət edilməsi və vəsaitlərin 
səmərəli xərclənməsi 
baxımından da vacibdir. 
Fiskal konsolidasiya fonun-
da idarəetmə xərclərinin 
optimallaşdırılması büdcə 
vəsaitlərinin səmərəliliyinin 
artırılmasına imkan yaradır. 
Bu, optimal xərclər, həmçinin 
daha səmərəli maliyyə me-
xanizminin formalaşdırılması 
baxımdan da zəruridir.

Prezidentin adı çəkilən 
fərmanı bir daha təsdiqləyir 
ki, Azərbaycanda iqtisa-
di islahatlar həm struktur, 
həm də institusional şəkildə 
davam etdirilir. Məqsəd isə 
mövcud postneft dövrünün 
prioritetlərinə uyğun iqtisa-
diyyatın şaxələndirilməsinə 
hədəflənmiş  islahatların 
struktur islahatları ilə 
dəstəklənməsinə nail olmaqdır. 
Nəticədə bu, idarəetmə orqan-
larının proseslərə daha çevik 
reaksiya verməsini təmin edir. 

Vüqar BAYRAMOV, 
iqtisadçı ekspert

Struktur islahatları biznes mühitinin 
yaxşılaşmasına müsbət təsir göstərəcək

“Bizim həyət” layihəsi Sabunçu 
rayonunda uğurla icra olunur



917 yanvar 2019-cu il, cümə axşamı

Tibbi rəhbər heyətin 
təlim-metodiki toplanışı

Tədbirdə ümummilli lider Heydər Əliyevin, 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və müstəqilliyi uğrunda 
şəhid olanların xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib, 
Dövlət himni səsləndirilib.

Toplantıda çıxış edən müdafiə nazirinin müavini, ge-
neral-leytenant Kərim Vəliyev bildirib ki, ötən il ərzində 
ordu quruculuğunun bütün istiqamətlərində olduğu kimi, 
hərbi tibb sahəsində də qarşıya qoyulan tapşırıqlar uğur-
la yerinə yetirilib. Azərbaycan Respublikasının Preziden-
ti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı cənab İlham 
Əliyevin diqqət və qayğısı nəticəsində hərbi qulluqçula-
rın sosial-məişət şəraitinin günü-gündən yaxşılaşdırılma-
sı istiqamətində həyata keçirilən işlər davam etdirilir.

Nazir müavini görülən tədbirlərin ordumuzda şəxsi 
heyətin sağlamlığının qorunmasında müstəsna rol 
oynadığını, eyni zamanda, xəstəliklərin vaxtında aşkar 
olunması və profilaktik işlərin aparılması üçün həkimlərin 
üzərinə böyük məsuliyyət düşdüyünü qeyd edib.

General-leytenant K.Vəliyev hərbi həkimlərin 
bundan sonra da vəzifələrinin öhdəsindən bacarıqla 
gələcəklərinə əminliyini ifadə edərək, 2019-cu ildə tibb 
sahəsində görüləcək işlərlə bağlı müdafiə nazirinin mü-
vafiq tapşırıqlarını vəzifəli şəxslərə çatdırıb.

Tibb Baş İdarəsinin rəisi, general-mayor Natiq Əliyev 
çıxışında 2018-ci ilin hazırlıq planına uyğun olaraq 
şəxsi heyətin tibb təminatına aid nəzərdə tutulmuş 
tapşırıqların bütövlükdə yerinə yetirildiyini, tibb hərbi 
hissə və müəssisələrin müasir diaqnostik cihazlarla 
komplektləşdirilərək xəstələrin tam müayinə olunmasına 
imkan yaradıldığını vurğulayıb.

Sonra tədbirdə 2018-ci tədris ilinin yekununa 
əsasən müalicə-profilaktika işinin vəziyyəti, bu sahədə 
görülən işlər və həyata keçirilən tədbirlərin nəticələri 
barədə məruzələr dinlənilib, 2019-cu ildə qarşıda duran 
vəzifələr müzakirə edilib.

ASCO-nun tabeliyində olan gəmilərə hava şəraitinin kəskin 
dəyişəcəyi və görülməli olan tədbirlər barədə yazılı məlumat 
göndərilib, müvafiq tapşırıqlar verilib. Bütün gəmilərin ka-
pitanlarına tapşırılıb ki, hava şəraitinin kəskin dəyişməsi ilə 
əlaqədar görülməli olan təhlükəsizlik tədbirləri barədə verilmiş 
tapşırıqlara ciddi əməl etsinlər. 

Əlaqədar strukturlara körpülərdə dayanmış bütün gəmi və 
digər üzən vasitələrin təhlükəsizliyinin təmini məqsədilə onların 
bərkidilməsinin yoxlanılması, yararsız kəndir və burazların 
yenisi ilə əvəzlənməsinin təşkili, körpülərdən gəmiyə verilmiş 
keçid traplarının yığışdırılmasının təmini və digər zəruri tapşı-
rıqlar verilib. Eyni zamanda, baş verə biləcək fövqəladə hadisə 
ilə əlaqədar dərhal müvafiq tədbirlərin görülməsi məqsədilə 
donanmalar tərəfindən hər rayon üzrə növbətçi gəmilər təyin 
olunub.

Bütün bunlarla bərabər, görülən tədbirlərin 
əlaqələndirilməsi və mərkəzləşdirilmiş nəzarətin 
gücləndirilməsi təşkil olunub.

 � Suriyanın şimalındakı Mənbic 
şəhərində partlayış törədilib.

Trendin məlumatına görə, hadisə nəticəsində 6 nəfər 
həlak olub, 19 nəfər yaralanıb.

Partlayış beynəlxalq koalisiya nümayəndələrinin, şəhər 
hərbi şurasının üzvlərinin olduğu restoranın yaxınlığında 
baş verib.

Qeyd edək ki, Türkiyə Mənbic şəhərinin terrorçulardan 
azad edilməsi üçün əməliyyata hazırlaşdığını bəyan edib.

Dövlət Statistika 
Komitəsindən verilən 
məlumatda bildirilir ki, 
gömrük orqanlarında qeydiy-
yatı aparılmış, lakin gömrük 
rəsmiləşdirilməsi tam başa 
çatdırılmamış ixrac olunan 
xam neft və təbii qazın 
statistik qiymətləndirilmiş 
dəyəri nəzərə alınmaqla 
2018-ci ilin yanvar-noyabr 
aylarında ölkənin xarici 
ticarət dövriyyəsi 29 milyard 
224 milyon ABŞ dolları, o 
cümlədən ixracın dəyəri 18 
milyard 928,5 milyon dollar, 
idxalın dəyəri 10 milyard 
295,5 milyon dollar təşkil 
etmiş, nəticədə 8 milyard 
633 milyon dollarlıq müsbət 
ticarət saldosu yaranmış-
dır. 2017-ci ilin yanvar-no-
yabr ayları ilə müqayisədə 
xarici ticarət dövriyyəsi 
faktiki qiymətlərlə 34,6 faiz, 

o cümlədən ixrac 35,9 faiz, 
idxal 32,1 faiz artmışdır. Real 
ifadədə isə dövriyyə 1,1 faiz, 
o cümlədən ixrac 1 faiz, idxal 
1,2 faiz artmışdır.

Dövlət Gömrük 
Komitəsinin məlumatlarına 
əsasən ixracın 31 faizini İta-
liyaya, 8,7 faizini Türkiyəyə, 
6,2 faizini İsrailə, 4,6 faizini 
Çexiyaya, 4,2 faizini Hindis-
tana, 4,1 faizini Almaniyaya, 
4 faizini Tayvana (Çinin 
əyaləti), 3,3 faizini Rusiyaya, 
3,2 faizini Kanadaya, hər biri 

3 faiz olmaqla İndoneziya və 
Portuqaliyaya, hər biri 2,5 
faiz olmaqla Gürcüstan və 
Fransaya, qalan 19,7 faizini 
isə digər ölkələrə göndərilmiş 
məhsulların dəyəri təşkil 
etmişdir.

Ölkəmizə idxal olunmuş 
məhsulların ümumi dəyərinin 
16,2 faizi Rusiya, 14 faizi 
Türkiyə, 10,2 faizi Çin, 5,7 

 faizi Almaniya, 4,9 faizi 
İsveçrə, 4,6 faizi ABŞ, 4 faizi 
Ukrayna, 3,6 faizi İran, 3,5 
faizi Yaponiya, 3 faizi İtaliya, 
2,4 faizi Birləşmiş Krallıq, 27,9 
faizi isə digər ölkələr ilə apa-
rılmış idxal əməliyyatlarının 
payına düşmüşdür.

2018-ci ilin yanvar-no-
yabr aylarında 1 milyard 
531,7 milyon dollar dəyərində 
qeyri-neft məhsulları ixrac 
edilmişdir ki, bu da 2017-ci 
ilin yanvar-noyabr aylarına 
nisbətən faktiki qiymətlərlə 

10,5 faiz, real ifadədə isə 1,4 
faiz çoxdur.

2018-ci ilin yanvar-no-
yabr aylarında 2017-ci ilin 
eyni dövrü ilə müqayisədə 
mühüm məhsul növlərindən 
təzə meyvə ixracı 21 faiz, 
kartof – 15,5 faiz, bitki yağları 
– 10,8 faiz, meyvə və tərəvəz 
konservləri – 13,4 faiz, təbii 
üzüm şərabları və üzüm 

 suslosu – 1,8 dəfə, pambıq 
lifi – 2,5 dəfə, polietilen – 
9,3 faiz, emal olunmamış 
alüminium – 12,2 faiz artmış, 
şəkər ixracı isə 32,8 faiz, tü-
tün – 8,7 faiz, çay – 19,4 faiz, 
meyvə və tərəvəz şirələri – 
21,5 faiz azalmışdır.

2017-ci ilin yanvar-no-
yabr ayları ilə müqayisədə 
2018-ci ilin yanvar-noyabr ay-
larında siqaret idxalı 2,6 faiz, 
təzə meyvə – 47,9 faiz, quş 
əti və onun əlavə məhsulları 
– 28,9 faiz, qara metallardan 
borular – 1,7 dəfə, minik 
avtomobilləri – 2,4 dəfə, qara 
metallardan çubuqlar – 44,1 
faiz, məişət soyuducuları – 
1,8 dəfə artmış, buğda idxalı 
isə 11,5 faiz, bitki yağları – 
10,7 faiz, xam şəkər və şəkər 
– 34,3 faiz, kərə yağı, digər 
süd yağları və pastaları – 
14,4 faiz azalmışdır.

 Samirə ƏLIYEVA, 
“Xalq qəzeti”

Dövlət Statistika Komitəsindən 
aldığımız məlumatda deyilir ki, sənaye 
məhsulunun 73 faizi mədənçıxarma 
sektorunda, 22,2 faizi emal sektorunda, 
4,1 faizi elektrik enerjisi, qaz və buxar 
istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı 
sektorunda, 0,7 faizi isə su təchizatı, 
tullantıların təmizlənməsi və emalı sek-
torunda istehsal olunmuşdur.

Mədənçıxarma sektorunda əmtəəlik 
qaz hasilatı 5,8 faiz artmış, neft hasilatı 
isə ötən ilin səviyyəsində qalmışdır.

Emal sektorunda avtomobil, qoşqu 
və yarımqoşquların istehsalı 31 dəfə, 
tütün məmulatlarının istehsalı 2,7 dəfə, 
elektrik avadanlıqlarının istehsalı 2,5 
dəfə, mebel istehsalı 2,1 dəfə, poliqrafi-
ya məhsullarının istehsalı 82,1 faiz, to-
xuculuq sənayesi məhsullarının istehsal 
42,4 faiz, tikinti materiallarının istehsalı 
26,3 faiz, dəri və dəri məmulatlarının, 
ayaqqabıların istehsalı 23,3 faiz, rezin 
və plastik kütlə məmulatlarının isteh-
salı 14 faiz, içkilərin istehsalı 12,2 faiz, 

metallurgiya sənayesi məhsullarının 
istehsalı 11,4 faiz ağacın emalı və 
ağacdan məmulatların istehsalı 9,5 faiz, 
kimya sənayesi məhsullarının istehsalı 
1,4 faiz, artmışdır. 

Elektrik enerjisi, qaz və buxar 
istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı 
sektorunda istehsalın həcmi 7 faiz, su 
təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və 
emalı sektorunda isə 3,7 faiz artmışdır.

 Samirə ƏLIYEVA, “Xalq qəzeti”

NATO ekspertləri ilə görüş
Hərbi təhsil sisteminin müəyyən  

sahələrinin inkişafina yardım üzrə 
NATO-nun “Müdafiə təhsilinin 
genişləndirilməsi” proqramına əsasən, 
Silahlı Qüvvələrin Hərbi Akademiya-
sında Alyansın ekspert qrupu ilə işçi 
görüşü keçirilir.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat 
xidmətindən verilən məlumatda bildirilir ki, 
NATO-nun ekspert qrupu ilə hərbi təhsil 
müəssisələrinin müəllimləri dərs planları-
nın və proqramlarının hazırlanmasına və 
qiymətləndirməyə dair müzakirələr aparırlar.  

İşçi görüşü çərçivəsində yerli müəllimlər 
açıq dərslər keçirəcəklər. Sonda isə bu açıq 
dərslərin ümumi nəzəriyyəsinin müzakirəsi 
və qiymətləndirilməsi olacaqdır.

“Xalq qəzeti”

 � Prezident Ilham Əliyevin rəhbərliyi 
ilə son illər respublikada yol infrastrukturu 
layihələri icra olunur, vətəndaşların rahat gediş 
gəlişinin təmin olunması üçün avtomobil yolları 
yenidən qurulur, qəzalı vəziyyətə düşmüş 
körpülər bərpa olunur və yeniləri inşa edilərək 
əhalinin istifadəsinə verilir. Təbii ki, bu işlər 
ölkənin iqtisadi qüdrətinin göstəricisidir.

Azərbaycan Avtomobil 
Yolları Dövlət Agentliyindən 
aldığımız məlumatda deyilir ki, 
Agentlik tərəfindən Bakı-Ələt-
Astara-İran İslam Respublikası 
ilə dövlət sərhədi avtomobil 
yolunun 55-ci kilometrində 
yerləşən Kür çayı üzərindəki 
mövcud metal Kür körpüsünün 
əsaslı şəkildə bərpası işləri 
aparılır. 3 aşırımlı körpünün 
uzunluğu 335 metr, eni isə 
11,5 metrdir. Körpünün hərəkət 
hissəsinin eni 7,5 metr, hər 
tərəfə yanaşma yollarının 
uzunluğu isə 500 metr təşkil 
edir .

Qeyd edək ki, 1993-cü 
ildə istifadəyə verilən bu körpü 
şimal və mərkəz rayonları-
nı İran ilə birləşdirən əsas 
əlaqələndirici körpü funksi-
yasını daşıyır və il ərzində 
müntəzəm olaraq nəqliyyat 
vasitələrinin hərəkət etməsi 
üçün istifadə olunur.

Əvvəlki tikinti dövründən 

ötən müddət ərzində ağır 
yüklü nəqliyyat vasitələrinin 
körpüdən istifadəsində artım 
baş verib və müxtəlif növ ağır 
yüklü maşınların və texni-
kaların hər oxa düşən icazə 
verilən məhdudiyyətdən artıq 
yüklənildiyindən körpünün 
vəziyyəti artan nəqliyyatın 
hərəkəti altında tədricən 
zədələnmişdir. Bu səbəbdən 
2014-cü ildə qısa müddətli 
təmir işləri yerinə yetirilsə də, 
hazırda körpünün əsaslı şəkildə 
bərpasına ehtiyac yaranmışdı.

Geniş təmir işlərinin bir 
hissəsi olaraq hazırda bütün 
yeni qurğular üçün tələb edilən 
yük götürmə qabiliyyətinin 
müasir A15/NK100 olması 
vacib sayılmışdır. Kür körpüsü 
isə o zamankı yüklənmə sinfi 
A11/NK80-nə müvafiq olaraq 
layihələndirilmişdi.

Azərbaycan Avtomobil Yol-
ları Dövlət Agentliyi tərəfindən 
hazırda körpüdə geniş təmir-
bərpa işləri həyata keçirilir. 
Layihə çərçivəsində körpünün 
hər iki tərəfdən yanaşma yolu 

tamamilə yenidən qurulub, 
kənar dayaqları və kənar da-
yaqların yamaclarının konus-
ları eləcə də yanaşma plitələri 
yenidən inşa edilib.

Bundan başqa, körpü-
nün bütün aşırımlarında alt 
hissədən tamamilə troslarla 
gərginləşdirilib, metal konstruk-
siyaların birləşmə hissələrində 
qırılan, zədələnən bolt-
qaykalar yenisi ilə əvəz olunub 
və boşalan bütün bolt-qaykalar 
yenidən bərkidilib, həmçinin 
aşırım qurğularının oturacaq 
hissələrindəki bütün dəmir-
beton yastıqlar təmir edilib. 

Azərbaycan Avtomobil 
Yolları Dövlət Agentliyinin 
rəhbərliyinin birbaşa nəzarəti 
altında, mövcud tikinti norma 
və qaydalarına uyğun şəkildə 
yüksək keyfiyyətlə aparılan 
təmir-bərpa işlərinin yanvar 
ayının sonunda sürücülərin 
istifadəsinə veriləcəyi gözlənilir.

Qeyd edək ki, bu günədək 
körpüdə işlərin 80 faizi yerinə 
yetirilib.

“Xalq qəzeti”

Kəskin hava şəraiti ilə əlaqədar 
sığınacağa ehtiyacı olanlar dərhal yaş 
səviyyələrinə uyğun olaraq yaşa-
yış yeri olmayan 18 yaşdan yuxarı 
şəxslər üçün Sosial Sığınacaqda 
və ya baxımsız, kimsəsiz və sosial 
təhlükəli vəziyyətdə olan yetkinlik 
yaşına çatmayanlar üçün Sosial Sığı-
nacaq və Reabilitasiya Müəssisəsində 
yerləşdiriləcəklər.

Bu məqsədlə müvafiq Qərargah 
yaradılıb. Qərargahla əlaqə nömrələri: 
(050) 669 33 66, (070) 669 33 66.

Vətəndaşlardan gözlənilən təhlükəli 
hava şəraitində sosial sığınacağa 
ehtiyac duyan şəxslər, onların hazır-
da olduqları yer barədə qeyd olunan 
nömrələrə zəng vuraraq, habelə 
Nazirliyin 142 – Çağrı mərkəzi ilə əlaqə 
saxlayaraq məlumat vermələri xahiş 
olunur.

Sığınacaqlara yerləşdiriləcək 
şəxslər burada yataq, yemək və ilkin 
tibbi  yardımla təmin olunacaqlar.

Sosial sığınacaqlar 
gücləndirilmiş 
iş rejiminə keçir

Ölkəmizin ərazisində yanvarın 16-dan 17-nə keçən 
gecədən başlayaraq 18-i gündüzədək gözlənilən ifrat 
təhlükəli hidrometeoroloji hadisə ilə əlaqədar Əmək və 
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin sosial sığınacaqla-
rı gücləndirilmiş iş rejimində işləyəcək.

182 ölkə ilə ticarət 
əlaqələri saxlanmışdır

2018-ci ilin  yanvar-  
noyabr aylarında 
Azərbaycan Respubli-
kasının hüquqi və fiziki 
şəxsləri dünyanın 182 
ölkəsindəki tərəfdaşları 
ilə ticarət əməliyyatları 
həyata keçirmiş, 109 
ölkəyə məhsul ixrac 
olunmuş, 173 ölkədən 
idxal olunmuşdur.

47,7 milyard manatlıq 
sənaye məhsulu 

 � Sənaye müəssisələri və bu sahədə 
fəaliyyət göstərən fərdi sahibkarlar 
tərəfindən 2018-ci ildə 47,7 milyard manatlıq 
və ya əvvəlki illə müqayisədə 1,5 faiz 
çox sənaye məhsulu istehsal edilmişdir. 
Sənayenin qeyri-neft sektorunda məhsul 
istehsalı 9,1 faiz, neft sektorunda isə 0,4 faiz 
artmışdır.

Körpünün bərpası 
yekunlaşır 

Təhlükəsizlik 
tədbirləri 
gücləndirilir

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı 
Səhmdar Cəmiyyəti (ASCO) Xəzər dənizi ak-
vatoriyasında və Abşeron yarımadasında hava 
şəraitinin kəskin dəyişəcəyi ilə əlaqədar bir sıra 
qabaqlayıcı təhlükəsizlik tədbiri həyata keçirib.

Mənbicdə partlayış 

Yanvarın 15-də Müdafiə Nazirliyi Tibb Baş 
Idarəsinin, tibb hərbi hissə və müəssisələrinin 
komandirləri (rəisləri), birlik və birləşmələrin tibb 
xidməti rəislərinin iştirakı ilə 2018-ci tədris ilinin yeku-
nuna həsr olunmuş təlim-metodiki toplanış keçirilib.



17 yanvar 2019-cu il, cümə axşamı10
 � Yanvarın 14-də Bakının Qaradağ rayonunun 

Qobustan qəsəbəsində yeni inşa olunan 17 saylı 
birləşmiş şəhər xəstəxanasının açılışı oldu. 
Prezident İlham Əliyev və Birinci vitse- prezident 
Mehriban xanım Əliyeva həmin açılışda iştirak 
etdilər.

Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyev bir neçə il öncə Qobustanda 
olarkən baş həkim yeni xəstəxana 
binasına ehtiyac olduğunu dövlət 
başçısının diqqətinə çatdırmışdı. 
Cənab Prezident dərhal göstəriş 
vermiş və tikinti üçün vəsait 
ayırmışdı. Artıq gözəl bir səhiyyə 
ocağı sakinlərin ixtiyarına verilmiş-
dir. Qeyd edək ki, aparılan inşaat 
işləri zamanı köhnə xəstəxananın 
yerləşdiyi binalar tam sökülmüş və 
onların yerində müasir standartlara 
cavab verən yeni xəstəxana binası 
inşa edilmişdir. Burada sağlamlığın 
qorunması, müayinə və müalicə 
üçün bütün vacib şöbələr təşkil 
edilməklə, gün ərzində 200-300 
xəstəyə xidmət göstərmək müm-
kün olacaq.

Dövlət başçısının açılış 
mərasimindəki çıxışı onun təkcə 
səhiyyəyə yox, ümumiyyətlə, hər 
bir Azərbaycan vətəndaşına olan 
münasibətini əks etdirir. Cənab 
Prezident demişdir: “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. ...Əgər 
o vaxt mənim qarşımda bu məsələ 
qaldırılmasaydı, bəlkə də indi bu 
xəstəxana da tikilməyəcəkdi. Ona 
görə, mən həmişə deyirəm ki, 
insanları narahat edən, həllivacib 
olan məsələlər daim məruzə 
edilsin, məlumat verilsin ki, biz bu 
məsələləri həll edək”.

Prezident İlham Əliyev onu 
da bildirmişdir ki, təkcə son 15 il 
ərzində ölkəmizdə 600-dən çox 
xəstəxana, tibb müəssisəsi ya 
yenidən tikilib, ya da əsaslı şəkildə 
təmir edilmişdir. 

Dövlət başçısının bu fikirləri 
reallığı tam əks etdirir. Azərbaycan 
səhiyyəsi ötən ili də bir tibb 

müəssisəsinin – Elmi Tədqiqat 
Bərpa İnstitutunun uzunmüddətli 
təmirdən sonra, dekabrın son 
günlərində açılışı ilə başa vurdu. 
İnstitutun açılış mərasimində 
Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyev səhiyyə ocağını yüksək 
dəyərləndirərək dedi: “Bu insti-
tutun Azərbaycanda xüsusi yeri 
vardır. Təxminən bir əsrə bərabər 
ömrü olan bu bərpa mərkəzinin 

yenidənqurmadan sonra indi ikinci 
həyatı başlayır. Mən indi bura-
dakı stendlərdə binanın əvvəlki 
vəziyyəti, tikinti zamanı çəkilmiş 
şəkilləri ilə tanış oldum. Onlar çox 
böyük maraq doğurur. Bu insti-
tut 100 ilə yaxın müddət ərzində 
Azərbaycan sakinlərinə xidmət 
göstərmişdir”.

Bu, ötən il ölkəmizin səhiyyə 
sisteminə verilən çoxsaylı 
töhfələrdən yalnız biri idi. Çünki 
bu gün hər bir şəhərdə, rayonla-
rımızın əksəriyyətində ən müasir 
standartlara cavab verən tibb 
müəssisələri fəaliyyət göstərir 
və vətəndaşlara xidmət edir. 
Bölgələrdə açılan diaqnostika 
mərkəzlərində bütün xəstəlikləri 
aşkarlamaq üçün ən müasir 
müayinə aparatları mövcuddur.

Müasir tibb müəssisələrinin 
yaradılması, mövcud sağlamlıq 
ocaqlarının yüksək səviyyədə 
yenidən qurulması Prezident  İlham 

Əliyevin rəhbərliyi ilə səhiyyə 
sisteminin təkmilləşdirilməsi, 
onun maddi-texniki bazasının 
möhkəmləndirilməsi istiqamətində 
icra edilən layihələrin mü-
hüm tərkib hissəsidir. Səhiyyə 
sistemində aparılan ardıcıl 
islahatlar nəticəsində bu sahə 
yeni mərhələyə qədəm qoyub. 
Bu cür müasir səhiyyə ocaqla-
rının yaradılması, ilk növbədə, 
vətəndaşların sağlamlığının 
qorunması və bərpası, onların 
müayinə-müalicə işini yüksək 
səviyyədə qurmaq üçün atılan 
addımlardandır.

Dövlət başçısının sosialyö-
nümlü siyasətinin nəticəsi olaraq 
Azərbaycanda çoxsaylı səhiyyə 

müəssisələrinin tikintisi, əsaslı 
təmiri və müasir avadanlıqla təchiz 
edilməsi ötən il uğurla həyata 
keçirilmişdir. 2018-ci ildə tək Elmi 
Tədqiqat Tibbi Bərpa İnstitutu deyil, 
eyni zamanda, Respublika Narko-
loji Mərkəzi, Naftalan, Quba rayon 
mərkəzi xəstəxanaları da əsaslı 
təmir-tikintidən sonra müasir tibbi 
avadanlıqla təchiz edilərək əhalinin 
istifadəsinə verilmişdir. Buzovna-
da yerləşən Tibbi Reabilitasiya 
Mərkəzi, Qazax, Şəmkir, Goranboy 
rayon mərkəzi xəstəxanalarında 
təmir-tikinti işləri hazırda başa 
çatmış və 2019-cu ilin ilk aylarında 
açılışa hazırdır. Maddi-texniki ba-
zanın inkişaf etdirilməsi ilə yanaşı, 
tibb müəssisələrinin yüksək ixti-
saslı kadrlarla təminatı sahəsində 
də nazirlik tərəfindən müstəsna 
əhəmiyyətli tədbirlər həyata keçiril-
mişdir. Böyük diaqnostik imkanlara 
və kadr potensialına malik olan 
belə tibb ocaqlarının yaradılması 

həm paytaxtda, həm də regionlar-
da əhaliyə yüksək keyfiyyətli və 
hərtərəfli tibbi xidmət göstərməyə 
şərait yaradıb.

 2018-ci il ərzində 18 yaşdan 
yuxarı respublika əhalisinin 77,4 
faizi tibbi müayinələrdən keçi-
rilmişdir. Onların 6 faizində ilkin 
xəstəliklər aşkar olunmuş, 1,1 
faizi dispanser nəzarətə alınmış, 
2,9 faizi sağaldılmış, 32,1 faizi 
əlavə müayinələrə cəlb edilmiş, 
0,5 faizi hospitalizasiya olunmuş-
dur. Uşaqların 90 faizdən çoxu 
müayinələrə cəlb edilmiş, onların 
5,5 faizi sağlamlıq vəziyyətinə 
görə dispanser qeydiyyatına götü-
rülmüş, 1,2 faizi isə ixtisaslaşdırıl-
mış tibb müəssisələrinə stasionar 

müalicəyə göndərilmişdir. 
Ümumilikdə, 2018-ci il ərzində 

Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyində 
olan tibb müəssisələrinə 49 mil-
yondan artıq müraciət olmuş, 727 
min xəstə stasionar müalicə kursu 
keçmiş, 9 minə yaxın insan reabi-
litasiya və sanator xidmətlərindən 
istifadə etmişdir. 

Maddi-texniki bazanın inki-
şaf etdirilməsi, kadrların ixtisas 

səviyyəsinin yüksəlməsi hesa-
bına bu gün ölkəmizdə bir sıra 
ağır xəstəliklər müalicə olunur, 
mürəkkəb əməliyyatlar, o cümlədən 
qaraciyər transplantasiyası, süni 
oynaq və açıq ürək əməliyyatları 
aparılır. İlin əvvəlindən indiyədək 
22 nəfərə dövlət hesabına 
böyrək köçürülmüş, 114 xəstəyə 
endoprotezləşmə əməliyyatı apa-
rılmışdır.

 Son illərdə Respublika 
Talassemiya Mərkəzində irsi qan 
xəstəliklərinin radikal müalicə üsu-
lu olan sümük iliyinin transplan-
tasiyası əməliyyatı uğurla həyata 
keçirilir. Ötən il 2 nəfərdə kəskin 
leykoz, 10 nəfər böyük beta-talas-
semiya xəstəsində isə sümük iliyi 

transplantasiyası aparılmışdır. 
2018-ci ildə dövlət hesabına 

kardiocərrahiyyə əməliyyatı apa-
rılmış 998 nəfərin 246-sı uşaqlar 
olub. 1686 angioqrafiya müayinəsi 
aparılan xəstənin 633 nəfərinə 
angioplastika əməliyyatı edilib.

Son 3 ildə Səhiyyə Nazirliyinin 
maliyyə dəstəyi ilə 58 uşağa uğur-
la koxlear implantasiya əməliyyatı 
aparılıb. Ümumilikdə, 2018-ci ildə 
280 mindən çox xəstəyə müxtəlif 
cərrahi əməliyyatlar həyata keçiri-
lib. Maliyyə baxımından çox baha 
başa gələn yuxarıda adları sadala-
nan belə əməliyyatların dövlət he-
sabına icra olunması dövlətimizin 
əhalinin sağlamlığına verdiyi 
diqqət və qayğının göstəricisidir. 

Səhiyyə Nazirliyi nəzdində 4 
ildir ki, fəaliyyət göstərən “Virus-
lu hepatitlərin diaqnostikası və 
müalicəsinin təşkili üzrə “Xüsusi 
Komissiya”ya müraciət edən 
9561 nəfərdən 70 faizinə, yəni 
6622 xəstəyə dövlət hesabına 
uzunmüddətli müalicə kursu təyin 
edilib. 

Əhaliyə göstərilən tibbi 
xidmətin genişləndirilməsində 
və keyfiyyətinin artırılmasında 
səhiyyənin ayrı-ayrı sahələri üzrə 
qəbul edilmiş dövlət proqramları-
nın rolu danılmazdır. 

“Ana və uşaqların sağlam-
lığının qorunması üzrə Dövlət 
Proqramı” çərçivəsində mütəmadi 
olaraq ana və uşaqlara xidmət 
göstərən tibb müəssisələrinin, 
xüsusən neonatoloji reanimasiya 
şöbələrinin maddi-texniki bazası 
ilbəil gücləndirilir, dərman prepa-

ratları və tibbi texnika ilə təminatı 
yaxşılaşdırılır.

 Respublikamızda həyata 
keçirilən tədbirlərin nəticəsində 
ana və uşaqların sağlamlığını 
xarakterizə edən göstəricilərdə 
müsbət dinamika əldə edilib. Əgər 
2014-cu ildə respublikada körpə 
ölümü göstəricisi 10,2 promilli 
idisə, 2018-ci ildə beynəlxalq 
diridoğulma meyarları nəzərə 
alınmaqla, bu rəqəm 11 promilli 
təşkil edir. Bu günə qədər 1000 
qram və az çəki ilə doğulmuş 353 
körpədən 126-nın həyatı xilas 
edilib. 2017-ci ildə 21 ana ölümü 
qeydə alındığı halda, ötən il bu 
rəqəm 17 olub. 

Artıq Azərbaycanda talas-
semiyalı xəstə uşaqların doğul-
masının qarşısının alınmasının 
istiqamətində konkret addımlar atı-
lır. Belə ki, 2018-ci il ərzində 126 
mindən çox insanın qan nümunəsi 
müayinə olunmuşdur. Qeydiy-
yatda olan 1621 hemofiliyalı 
xəstələrə göstərilən tibbi xidmətin 
səviyyəsinin yüksəldilməsi, 

 davamlı faktor preparatları ilə 
təmin olunması nəticəsində on-
ların həyat keyfiyyətinin yaxşılaş-
masına və bu xəstəlikdən yaranan 
əlilliyin və ölüm hallarının azaldıl-
masına nail olunmuşdur. 

Son illər səhiyyənin qarşısında 
duran ən çətin problemlərdən biri 
olan xroniki böyrək çatışmazlığın-
dan əziyyət çəkən insanların he-
modializ müalicəsi artıq öz həllini 
tapmışdır. Bölgələrdə fəaliyyət 
göstərən 44 mərkəzdə 3600-dən 
artıq xəstə hemodializ seansları 
və müvafiq dərman vasitəsilə 
tam həcmdə pulsuz təmin olunur-
lar. Qeyd etmək lazımdır ki, indi 
Azərbaycanda böyrək köçürülməsi 
əməliyyatı olunmuş 900-dən artıq 
insan var və dövlət onların dərman 
təminatını öz üzərinə götürüb. 
Eyni zamanda, “Dağınıq skleroz 
xəstəliyinin müalicəsi, profilaktika-
sı və onunla mübarizə tədbirlərinə 
dair Dövlət Proqramı” çərçivəsində 
800-ə yaxın xəstənin dövlət tibb 
müəssisələrində müayinə və 
müalicəsi aparılır. Bütün xəstələr 
maliyyə baxımından çox baha 
başa gələn yüksək effektli dərman 
preparatları ilə dövlət hesabına 
təmin olunurlar. 

Aparılan məqsədyönlü 
tədbirlər nəticəsində icbari tib-
bi sığortaya keçidlə əlaqədar 
Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən 
görülməsi tələb olunan prioritet 
istiqamətlər müəyyənləşdirilmiş, 
nazirliyin tabeliyində olan tibb 
müəssisələrinin publik hüquqi 
şəxslərə çevrilməsi məqsədilə 
hazırlıq işləri tamamlanmışdır. 
İcbari tibbi sığortanın tətbiqi ilə 
bağlı təcili təxirəsalınmaz tibbi yar-
dım xidmətinin inkişaf etdirilməsi 
məqsədilə bir sıra xarici ölkələrin 
təcrübəsi öyrənilmiş və Bakı Şəhər 
Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yar-
dım Stansiyasının Nizamnaməsi 
hazırlanmışdır. Qeyd etmək lazım-
dır ki, icbari tibbi sığortaya keçidlə 
əlaqədar bütün işlər, demək olar ki, 
yekun mərhələdədir. 

 Sosial siyasətin tərkib hissəsi 
olan səhiyyə sahəsindəki isla-
hatlar, qoyulan investisiyalar 
bir məqsədi güdür ki, ölkəmizin 
vətəndaşları sağlam olsunlar, 
Azərbaycanda yüksək səviyyəli 
tibbi xidmət ala bilsinlər. Sosial 
siyasətin bir qolu olan səhiyyədə 
dövlət başçısının göstərişi ilə 
aparılan islahatlar, həyata keçirilən 
genişmiqyaslı layihələrdən əldə 
edilən nəticələr bunu deməyə 
imkan verir ki, ölkəmizdə səhiyyə 
yeni, daha mükəmməl mərhələyə 
qədəm qoyub.

Zərifə BƏŞİRQIZI, 
“Xalq qəzeti”

 � Ölkəmizdə turizmin inkişaf etdirilməsi dövlət siyasətinin prioritet 
istiqamətlərindən biridir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham 
Əliyev qeyri-neft sektorunun inkişafının əhəmiyyətini vurğulayarkən mütəmadi 
olaraq turizm sahəsindəki vəziyyətə də toxunur və bu barədə görülən işlərdən 
bəhs edir. Elə bu yaxınlarda Nazirlər Kabinetinin 2018-ci ilin sosial-iqtisadi 
inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olummuş iclasındakı 
nitqində də turizmin inkişafına xüsusi diqqət yetirmişdir.

“Turizm sahəsində gözəl nəticələr 
var. Qeyd etdiyim kimi, keçən il də 6 faiz 
artım olub və ölkəmizə 2 milyon 850 min 
xarici qonaq gəlib. Bizdə turizm sənayesi 
yaradılmalıdır. Azərbaycanda olan 
bütün amillər turizmin sürətli inkişafını 
şərtləndirir. Təhlükəsizlik, qonaqpərvərlik, 
tarixi abidələrimiz, gözəl iqlimimiz, 9 
iqlim tipi, dəniz turizmi, dağ-xizək turiz-
mi, müalicəvi turizm bizdə çox sürətlə 
inkişaf edə bilər. Gözəl mətbəx, müasir 
infrastruktur, otellər, yollar, nəqliyyat 
infrastrukturu, 6 beynəlxalq aeroport. 
Bütün bu amillər turizmin sürətli inkişafını 
təmin etməlidir. Bu sahədə də islahatlar 
aparılıb, o cümlədən struktur islahatları, 
Turizm Agentliyi yaradılıbdır. Görülmüş 
işlərlə bağlı mənə bu yaxınlarda məruzə 
edildi. Mən görüləcək işlərlə bağlı öz 
tövsiyələrimi verdim ki, biz ümumilikdə 
turizm sənayesini necə yaradacağıq və 
müxtəlif fərdi layihələr icra edilməlidir və 
edilir”.

Mən turizm sahəsində çalışıram və bu 
sahəyə göstərilən dövlət qayğısını aydın 
hiss edirəm. Azərbaycan turizmlə bağlı 
reytinq cədvəllərində artıq öndə gedən 
ölkələr sırasındadır. Bu yaxınlarda ABŞ-
ın “USA today” İnformasiya Agentliyinin 
yaydığı məlumatda 2018-ci ildə səyahət 

edilməsi tövsiyə olunan məkanlar sırasın-
da Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhəri də 
qeyd edilib. Məqalədə vurğulanıb ki, neftlə 
zəngin olan bu şəhərdə mədəniyyətə və 
müasir memarlıq nümunələrinə milyard-
larla vəsait sərf edilib. Şəhər açıq hava 
altında muzeyə bənzəyir.

Strateji Yol Xəritəsində turizmin inkişa-
fı ilə bağlı nəzərdə tutulan tədbirlərin real-
laşması da yeni uğurlara start verilməsinə 
imkan yaratmışdır. Strateji Yol Xəritəsi 
özündə 2020-ci ilədək iqtisadi inkişaf 
strategiyasını və tədbirlər planını, 2025-ci 
ilədək olan dövr üçün uzunmüddətli baxışı 
və 2025-ci ildən sonrakı dövr üçün hədəf 
baxışı əhatə edir.

Turizm sahəsində qəbul olunmuş 
dövlət proqramlarının icrası da həyata 
keçirilir. Ölkədə turizm biznesinin inkişaf 
etdirilməsinə göstərilən diqqət və qayğı 
nəticəsində bu sahədə mühüm uğurlar 
qazanılmışdır. Azərbaycan Respublika-
sının Prezidenti 31 yanvar 2017-ci ildə 
“İnvestisiya təşviqi sənədinin verilməsi 

qaydası”nda dəyişiklik edilməsi haqqında 
fərman imzalamışdır. Fərmana əsasən, 
investisiyanın həyata keçirildiyi iqtisadi 
fəaliyyət sahələri siyahısına turizm də 
əlavə edilmişdir. Dəyişiklik nəticəsində 
turizm sahəsinə sərmayə qoyacaq daxili 
və xarici investorlara qanunla müəyyən 
edilmiş müvafiq miqdarda gömrük və 
vergi güzəştləri tətbiq olunur.

Ölkənin turizm potensialının yüksək 
səviyyədə təqdim edilməsi, Azərbaycana 
gələn turistlərin sayının artırılması üçün 
ötən il 6 ölkədə rəsmi xarici turizm 
nümayəndəliklərinin fəaliyyətə başlaması 
üzrə müqavilə imzalanıb. Almaniyanın 
Frankfurt (Lieb Management & Betei-
ligungs GmbH), BƏƏ-nin Dubay (Gulf 
Reps Ltd), Səudiyyə Ərəbistanının Ər-
Riyad (Gulf Reps Ltd), Çinin Pekin (Brand 
story Inc Pte Ltd), Hindistanın Mumbay 
(Blue Square Consultants, a division of 
Ezeego One Travel & Tours Limited) və 
Rusiyanın Moskva (Tourism Marketing & 
Intelligence Ltd) şəhərlərində fəaliyyətə 
başlayacaq nümayəndəliklər ölkənin 
xaricdə daha çox tanıdılmasına nail 
olmaq, hədəf bazarlardan turist axınını 

artırmaq, ümumilikdə ölkədə turizmin inki-
şafına dəstək vermək məqsədini daşıyır.

2018-ci il üçün əhəmiyyətli 
məsələlərdən biri də ölkəyə gələn 
turistlərin sayının artması ilə bağlı 
olub. Təkcə yanvar-noyabr aylarında 
Azərbaycana dünyanın 195 ölkəsindən 
2633,5 min və ya 2017-ci ilin müvafiq 

dövrü ilə müqayisədə 6,1 faiz çox əcnəbi 
və vətəndaşlığı olmayan şəxs gəlib. Buna 
dövlətin turizm sahəsinə qayğısının ilbəil 
artması səbəb olub. 

Lakin qarşıda hələ görüləsi işlər 
çoxdur. Cənab Prezident 2019-cu ildə 
turizmin inkişafına xidmət edəcək bəzi 
obyektlərin yenilənəcəyinə də diqqət 
yönəltmişdir. Dövlət başçısı iclasda de-
mişdir: “Bizim tarixi yerlərimizin yenidən 
qurulması, bərpası istiqamətində çox 
böyük işlər görülür. Deyə bilərəm ki, bu 
il böyük turist kütləsini cəlb edən Yanar-
dağ qoruğu yenidən fəaliyyətə başlaya-
caq. Çünki mən keçən il orada olarkən 
acınacaqlı mənzərədən dəhşətə gəldim. 
Mən Yanardağda sovet vaxtında olmu-
şam. O vaxtdan bu günə qədər heç nə 
dəyişilməyib – həmin o dağılmış binalar, 
eybəcər budkalar. Adam baxanda dəhşətə 
gəlir, bura Bakıdır, Azərbaycandır, yoxsa, 
haradır? Sözün düzü, mənim oraya 
yolum düşmürdü. Əlbəttə, mən orada 
olarkən dərhal göstəriş verdim ki, o tarixi 
yer yenidən qurulsun və bu il biz artıq 
buna nail olacağıq. Həm Azərbaycan 
vətəndaşları, həm də turistlər orada tam 

yeni bir mənzərə ilə üzləşəcəklər. Orada 
yeni istirahət zonaları, ictimai zonalar, 
kafe yaradılacaq. Yəni, bu yer bizim inki-
şafımıza uyğun şəkildə yenidən qurula-
caq”. 

Cənab Prezident İsmayıllı rayonunun 
Basqal kəndini abadlaşdırmaq və turistləri 
cəlb etmək üçün çox böyük layihələrin 
icra olunması məqsədilə xüsusi proqram 
hazırlandığını da bildirdi. Ölkə başçısı 
dedi: “Basqal da qədim tarixi kənddir, 
qədim yaşayış yeridir, yaşayış məskənidir. 
Həm Basqalda yaşayan vətəndaşlar 
üçün, həm də turistləri oraya cəlb etmək 
üçün çox gözəl şərait yaradılacaq. Digər 
tarixi şəhərlərlə bağlı göstərişlər verilib ki, 
bu şəhərlərin, xüsusilə, turistləri daha çox 
cəlb edən şəhərlərin məsələləri öz həllini 
tapsın. Qusar rayonunda yerləşən “Şah-
dağ” xizək kurortunda yeni xizək zolaqları 

yaradılır, ümumiyyətlə, yeni yanaşma 
tətbiq olunur və əminəm ki, bu gözəl ku-
rort turistləri daha çox cəlb edəcək”.

Qeyd edim ki, 2023-cü ilədək olan 
dövrü əhatə edən turizm strategiyası 9 
istiqamət üzrə həyata keçiriləcək. Bu 
istiqamətlər turizm təcrübəsi, turizm 
təhsili, innovasiya və texnologiya, brend, 
marketinq və kommunikasiya və sairdir.

Turizmlə bağlı keçən il ərzində 
Qazaxıstan tərəfindən Azərbaycana 
maraqlı təklif edilib. Qazaxıstan, Türkiyə, 
Azərbaycan və Qırğızıstana turistlər üçün 
nəzərdə tutulmuş “İpək Yolu” vizası-
nı tətbiq etməyə çağırıb. Artıq bu cür 
razılaşma Qazaxıstan və Özbəkistan 
arasında əldə edilib. Bu rejim İpək Yolu 
turizm marşrutu ilə hərəkət edən turistlərə 
Qazaxıstan-Özbəkistan sərhədini keçməyi 
asanlaşdıracaq.

Doğrudan da, Azərbaycan son illərdə 
turizmin sürətlə inkişaf etdiyi ölkələrdən 
birinə çevrilib. Bu tendensiyanın artmasın-
da ölkəmizin füsunkar təbiətinin, tarixi-
mədəni abidələrinin böyük rolu olmaqla 
yanaşı, əsas faktorlardan biri də, şübhəsiz 
ki, son bir neçə ildə Azərbaycanda 
keçirilən beynəlxalq tədbirlərdir. Belə 
tədbirlər, söz yox ki, bu il də davam 
edəcək və ölkəmizə turist axınının artma-
sına səbəb olacaq.

Eldəniz SƏFƏROV, 
 “Qlobus” turizm şırkətinin 

prezidenti

Azərbaycan səhiyyəsi yeni 
mərhələyə qədəm qoyur

SAĞLAM  HƏYAT

Turizmin uğurları 
ildən-ilə artır

“Azercell” ilə 
dünyanı daha 
yaxşı görün
 “Azercell Telecom” MMC-

nin dəstəyi ilə 2011-ci ildən 
fəaliyyət göstərən “Mobil Göz 
Klinikası” ötən ilə dair statis-
tikasını açıqlayıb. Aşağıda 
statistikasını infoqrafika for-
masında təqdim edirik. 
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Göygöl Suvarma Sistemləri İdarəsi 2019-cu il üçün
AÇIQ TENDER ELAN EDİR

Lot-1. Subartezian quyularının və nasos 
stansiyalarının cari təmiri üçün mexaniki və 
elektrik avadanlıqlarının satınalınması.

Lot-2. Əsaslı və cari təmir üçün tikinti 
materiallarının satınalınması.

Lot-3. Mexanizmlər və avtomobillər üçün 
ehtiyat hissələrinin satınalınması.

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

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıdakı 
meyarlara üstünlük veriləcəkdir: -aşağı qiymət, 
yüksək keyfiyyət, müqavilənin vaxtında yerinə 
yetirilməsi, analoji işlərdə təcrübəsi və maliyyə 
vəziyyəti.

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

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər hər 
lot üçün 60 manat məbləğdə iştirak haqqı-
nı aşağıdakı hesaba köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər 
toplusunu Gəncə şəhəri, Totanlı küçəsi 111 
nömrəli ünvanda yerləşən Göygöl Suvarma 
Sistemləri İdarəsindən (əlaqələndirici şəxs- 
R.Həsənovdan, telefon- (02220) 2-20-21) ala 
bilərlər.

Təşkilat-Göygöl Suvarma Sistemləri İdarəsi
H/h- AZ30 AİİB 32051019448300201183
VÖEN- 7600031051
Bank- “Kapital Bank”ın Göygöl filialı
Kod- 200833
VÖEN- 9900003611
M/h- 137010001944
S.W.İ.F.T.BİK AİİBAZ 2X
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
-tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 

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

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

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

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

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti 
haqqında bank arayışı;

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

- müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğunluq 
sertifikatları.

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

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi 
və bank zəmanəti istisna olmaqla) 6 fevral 
2019-cu il saat 18.00-a qədər, tender təklifi və 
bank zəmanətini isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 
14 fevral 2019-cu il saat 18.00-a qədər Gəncə 
şəhəri, Totanlı küçəsi 111 nömrəli ünvanda 
yerləşən Göygöl SSİ-yə təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 15 fevral 2019-cu il 
saat 11.00-da yuxarıda göstərilən ünvanda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi
 “Tələbə baharı” XII Ümumrespublika tələbə yaradıcılığı 

festivalının keçirilməsinin satınalınması üçün 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender iştirakçılarına təklif olunur 

ki, “Dövlət satınalmaları haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının 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, 
analoji işlərdə təcrübəsi və maliyyə 
vəziyyəti.

Prosedurla əlaqədar əlavə məlumat 
almaq üçün maraqlananlar 012 465 
64 43 nömrəli telefona (faks:4656438) 
müraciət edə bilərlər (əlaqələndirici şəxs-
Rəhimova Günay Rauf qızı). İddiaçılar 
100 (yüz) manat məbləğdə iştirak haqqı-
nı aşağıda göstərilən hesaba ödədikdən 
sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş 
əsas şərtlər toplusunu Azərbaycan Res-
publikası Gənclər və İdman Nazirliyindən 
(Bakı şəhəri, Olimpiya 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 orqanlarından arayış; 

-iddiaçının son bir il ərzində (əgər 

daha az müddət fəaliyyət göstərirsə bü-
tün fəaliyyəti dövründə) maliyyə vəziyyət 
barədə bank tərəfindən verilmiş arayış;

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

- təklifin təminatı (zərflərin açıl-
dığı gündən sonra 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 19 fevral 2019-cu il 
saat 18.00-a qədər tender komissiyası-
na təqdim etməlidirlər. İddiaçılar tender 
təkliflərini və təklifin 1 faizi məbləğində 
bank təminatını 27 fevral 2019-cu il saat 
18.00-a qədər ikiqat bağlı zərflərdə iki 
nüsxədə tender komissiyasına təqdim 
etməlidirlər.

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

Təklif zərfləri iddiaçıların iştirakı 
ilə 28 fevral 2019-cu il saat 10.00-da 
Azərbaycan Respublikası Gənclər və 
İdman Nazirliyində açılacaqdır. 

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 
“Analitik Ekspertiza Mərkəzi” MMC 

2019-cu ildə kompüter və digər avadanlıqların satınalınması ilə əlaqədar

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 1 (bir) lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Kompüter və digər avadanlıqla-

rın satınalınması.
Avadanlıqların alınması müddəti 

–2019-cu il ərzindədir.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, 

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

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

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 300 
manat məbləğdə iştirak haqqını göstərilən 
hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan 
dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər toplu-
sunu Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Cəfər 
Cabbarlı küçəsi 34 nömrəli ünvanda 
yerləşən Səhiyyə Nazirliyinin “Analitik Eks-
pertiza Mərkəzi” MMC-dən (əlaqələndirici 
şəxs- Xəlilov Vüqar İlqar oğlundan, tele-
fon- (596-05-20) ) ala bilərlər.

TƏŞKİLAT- “ANALİTİK EKSPERTİZA 
MƏRKƏZİ” MMC

H\H-
AZ95IBAZ38090019449693913207

VÖEN- 1300805451
BANK- “AZƏRBAYCAN 

BEYNƏLXALQ BANKI “NIN NƏSİMİ 
FİLİALI

KOD- 805614
VÖEN- 9900001881
M/H-

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

rılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər: 
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı 

tarixdən sonra ən azı 30 bank günü 
qüvvədə olmalıdır);

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

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

- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti 

haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq 
olunmuş maliyyə hesabatının surəti;

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə 
və rekvizitləri notarial təsdiq olunmuş 
halda.

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

Tender proseduru “Dövlət satınalmala-
rı haqqında”Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək 
üçün yuxarıda göstərilən sənədləri (ten-
der təklifi və bank təminatı istisna olmaq-
la) 2019-cu il fevralın 20-si saat 18.00-a 
qədər, tender təklifi və bank təminatını 
isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 2019-cu 
il fevralın 28-i saat 18.00-a qədər Bakı 
şəhəri, Yasamal rayonu, Cəfər Cabbarlı 
küçəsi 34 nömrəli ünvanda yerləşən 
Səhiyyə Nazirliyinin “Analitik Ekspertiza 
Mərkəzi” MMC-yə təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

İddiaçıların təklifləri 2019-cu il martın 
1-i saat 12.00-da yuxarıda göstərilən 
ünvanda açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi
Tədbirlərin keçirilməsinin satınalınması üçün 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 5 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Breyn-rinq intellektual oyunu üzrə 

Azərbaycan Çempionatının keçirilməsi. 
Lot-2. “Xəmsə” Milli İntellektual Oyunu 

üzrə gənclər arasında XI Azərbaycan Çempi-
onatının keçirilməsi. 

Lot-3. Kompüter oyunları üzrə gənclər 
arasında XIII Azərbaycan Çempionatının 
keçirilməsi.

Lot-4. İslam dünyasının gənc (20) 
yaşadək klassik musiqi ifaçılarının VII 
Beynəlxalq müsabiqəsinin keçirilməsi.

Lot-5. “İstedadların hazırlığı laboratori-
yası” VII Respublika olimpiadasının onlayn 
mərhələsinin keçirilməsi. 

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

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağı-
dakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir:

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

Prosedurla əlaqədar əlavə məlumat 
almaq üçün maraqlananlar 4658415 nömrəli 
telefona (faks:4656438) müraciət edə bilərlər 
(əlaqələndirici şəxs- Kərimov Kənan Elman 

oğlu). 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 İdman 
Nazirliyindən (Bakı şəhəri, Olimpiya küçəsi 
4, II mərtəbə,Yaradıcı gənclərlə iş və asudə 
vaxtın təşkili sektorundan) ala bilərlər.

Bank-Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi
Kod - 210005
M/h- AZ-

41NABZ01360100000000003944
VÖEN- 1401555071
SWIFT- CTREAZ22
Alan müştəri- Azərbaycan Respublikası-

nın Gənclər və İdman Nazirliyi
H/h- AZ50CTRE00000000000002147771
VÖEN- 1500171121
Büdcə səviyyəsinin kodu- 7
Təsnifat kodu- 142340
 İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarıl-

mır.
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, qey-

diyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri;
-Azərbaycan Respublikasında vergilərə 

və digər icbari ödənişlərə dair yerinə 
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olma-
ması haqqında müvafiq vergi orqanlarından 
arayış; 

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

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

- təklifin təminatı (zərflərin açıldığı 
gündən sonra 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 işti-
rak etmək üçün yuxarıda göstərilən ixti-
sas sənədlərini 19 fevral 2019-cu il saat 
18.00-a qədər tender komissiyasına təqdim 
etməlidirlər. İddiaçılar tender təkliflərini və 
təklifin 1 faizi məbləğində bank təminatını 27 
fevral 2019-cu il saat 18.00-a qədər ikiqat 
bağlı zərflərdə iki nüsxədə tender komissiya-
sına təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

Təklif zərfləri iddiaçıların iştirakı ilə 28 
fevral 2019-cu il saat 10.00-da Azərbaycan 
Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyində 
açılacaqdır. 

Tender komissiyası

“Su İdmanı Sarayı” MMC
 2019-cu ildə hovuzlar üçün istifadə olunacaq xlor, duz 

tablet və sulfat turşusunun satınalınması məqsədilə 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 3 (üç) lot üzrə keçirilir.
Lot – 1. Xlor (11%-13%) .
Lot – 2. Sulfat turşusu. 
Lot – 3. Duz tablet (mozırsol).
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, 

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

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağı-
dakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir: 

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

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

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər hər bir 
lot üçün 100 (yüz) manat məbləğdə iştirak 
haqqını göstərilən hesaba köçürdükdən 
sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas 
şərtlər toplusunu Bakı şəhəri, Səbail rayonu, 
akademik Əhəd Yaqubov küçəsi 15 nömrəli 
ünvanda yerləşən “Su İdmanı Sarayı”ndan 
(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 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 tarixdən 

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

- tender təklifi dəyərinin 1 faizi həcmində 
bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən son-
ra 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 
Qanununa uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi 
və bank təminatı istisna olmaqla) 6 fevral 
¬2019-cu il saat 17.00-dək, tender təklifi 
və bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat 
zərflərdə 14 fevral 2019-cu il saat 17.00-dək 
Bakı şəhəri, Səbail rayonu, akademik Əhəd 
Yaqubov küçəsi 15 nömrəli ünvanda yerləşən 
“Su İdmanı Sarayı”nın tender komissiyasına 
təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

İddiaçıların təklifləri 15 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

 “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu 
İdarəsinin Mənzil-Kommunal və Təmir Xidməti 

aşağıdakı işlərin görülməsinin satınalınması üçün 

 AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. 2019-cu ildə “İçərişəhər” və 

“Qala” Qoruqları ərazilərində yaşıllaşdır-
ma işlərinin satınalınması.

Göstərilən iş, müqavilə imzalandığı 
gündən 2019-cu il dekabrın 31-dək görü-
lüb qurtarmalıdır.

Tender iştirakçılarına təklif olunur 
ki, “Dövlət satınalmaları haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanununa 
uyğun tender təkliflərini möhürlənmiş, 
imzalanmış şəkildə ikiqat zərflərdə 
yazılı surətdə təqdim etsinlər. Müqaviləni 
yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları 
lazımi maliyyə və texniki imkanlara malik 
olmalıdırlar.

 Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 
150 (bir yüz əlli) manat məbləğdə iştirak 
haqqını göstərilən hesaba köçürdükdən 
sonra Azərbaycan dilində tərtib olun-
muş əsas şərtlər toplusunu “İçərişəhər” 
Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin 
Mənzil-Kommunal və Təmir Xidmətinin 
Bakı şəhəri, İçərişəhər, 9-cu Maqoma-
yev döngəsi 6 nömrəli (əlaqələndirici 
şəxs- Mahir Əhmədovdan, telefon- (012) 
492-24-27) ünvandan ala bilərlər.

VÖEN- 1700774621
H\h- AZ03AI-

IB33050019443600287106

Bank- “ Kapital Bank” ASC-nin 
İçərişəhər filialı

Kod-200060 
VÖEN (bank)- 9900003611
M/h- AZ37NABZ 

01350100000000001944 
S.W.I.F.T. AİİBAZ2X
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 
qüvvədə olmalıdır);

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

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

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

surəti; 
- iddiaçının son bir ildəki maliyyə 

vəziyyəti haqqında bank arayışı; 
- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 

nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə 
və rekvizitləri; 

- digər sənədlər- analoji işlərin yerinə 
yetirilməsinə dair iddiaçının potensial 
imkanları haqqında məlumat və Dövlət 
Sosial Müdafiə Fonduna borcun olub- ol-
mamasına dair arayış.

Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib 
olunmalıdır (xarici dildəki tender təklifləri 
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir).

Tender proseduru “Dövlət 
 satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun 
keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək 
üçün yuxarıda göstərilən sənədləri 
(tender təklifi və bank təminatı istisna 
olmaqla) 20 fevral 2019-cu il saat 17.00-
a qədər, tender təklifi və bank təminatını 
isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 27 fevral 
2019-cu il saat 17.00-a qədər “İçərişəhər” 
Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin 
Mənzil-Kommunal və Təmir Xidmətinin 
Bakı şəhəri, İçərişəhər, 9-cu Maqoma-
yev döngəsi 6 nömrəli ünvana təqdim 
etməlidirlər. 

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

İddiaçıların təklifləri 1 mart 2019-cu 
il saat 11.00-da Mənzil-Kommunal və 
Təmir Xidmətinin Bakı şəhəri, İçərişəhər, 
9-cu Maqomayev döngəsi 6 nömrəli 
ünvanda açılacaqdır.

Tender Komissiyası

B İ L D İ Rİ Ş
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 

Elmin İnkişafı Fondu tərəfindən 2018-ci il dekabrın 20-
si və 2019-cu il yanvarın 8-də www.sdf.gov.az və www.
tender.gov.az saytlarında yerləşdirilmiş, həmçinin “Xalq 
qəzeti”ndə qalib qrant layihələri üzrə elmi cihazların, 
avadanlıqların, məmulatların, reagentlərin, informasi-
ya-texnologiyaları avadanlıqlarının , azqiymətlilərin və 
elmi analizlərin aparılması ilə bağlı iş və xidmətlərin 
satınalınması üçün dərc edilmiş tender müvvəqəti 
olaraq dayandırılır.

Tender komissiyası

B İ L D İ Rİ Ş
“Şahdağ Turizm Mərkəzi” QSC tərəfindən çap 

avadanlıqları üçün kartriclərin və mövcud serverlərin 
yenilənməsi üçün ehtiyat hissələrinin satınalınması 
məqsədilə keçirilmiş kotirovka sorğusunun qalibi “Ka-
inat Print” MMC olmuş və onunla müvafiq satınalma 
müqaviləsi imzalanmışdır.

B İ L D İ Rİ Ş
“Şahdağ Turizm Mərkəzi” QSC tərəfindən “Dünya 

Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi günü” və “Yeni il” tədbirlərinin 
təşkil edilməsi xidmətinin satınalınması məqsədilə keçi-
rilmiş təkliflər sorğusunun qalibi “Torgovıy Dom “Bolşoy 
Prazdnik-2002” MMC-nin Azərbaycan  Respublikasındakı 
Nümayəndəliyi olmuş və onunla müvafiq satınalma 
müqaviləsi imzalanmışdır.

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 
SƏHİYYƏ NAZİRLİYİ “ANALİTİK 
EKSPERTİZA MƏRKƏZİ” MMC 

“kompüter proqramlarının alınması və yazılması” 
maddəsi üzrə kotirovka sorğusu elan edir

 Sorğuda iştirak etmək istəyənlər Bakı şəhəri, Cəfər Cab-
barlı küçəsi 34 nömrəli ünvana müraciət edə bilərlər.

Sənədlərin qəbulu 25 yanvar 2019-cu il saat 11.00-a 
kimidir. 

Ünvan: Bakı şəhəri, Cəfər Cabbarlı küçəsi 34.
Əlaqələndirici şəxs – V.Xəlilov.
Telefon- 012-596-05-20.

B İ L D İ Rİ Ş
“Şahdağ Turizm Mərkəzi” QSC tərəfindən nəqliyyat 

vasitələri üçün təkərlərin satınalınması məqsədilə keçi-
rilmiş kotirovka sorğusunun qalibi “Kaan” Şirkəti olmuş 
və onunla müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır.

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 
SƏHİYYƏ NAZİRLİYİ “ANALİTİK 
EKSPERTİZA MƏRKƏZİ” MMC 

 “dəftərxana və təsərrüfat malları”  
maddəsi üzrə kotirovka sorğusu elan edir 

Sorğuda iştirak etmək istəyənlər Bakı 
şəhəri, Cəfər Cabbarlı küçəsi 34 nömrəli ünva-
na müraciət edə bilərlər.

Sənədlərin qəbulu 25 yanvar 2019-cu il saat 
11.00-a kimidir. 

Ünvan: Bakı şəhəri, Cəfər Cabbarlı küçəsi 
34.

Əlaqələndirici şəxs – V.Xəlilov.
Telefon- 012-596-05-20.

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 
SƏHİYYƏ NAZİRLİYİ “ANALİTİK 
EKSPERTİZA MƏRKƏZİ” MMC 

“kartriclərin doldurulması və təmiri” maddəsi 
üzrə kotirovka sorğusu elan edir 

Sorğuda iştirak etmək istəyənlər Bakı 
şəhəri, Cəfər Cabbarlı küçəsi 34 nömrəli ünva-
na müraciət edə bilərlər.

Sənədlərin qəbulu 25 yanvar 2019-cu il saat 
11.00-a kimidir. 

Ünvan: Bakı şəhəri, Cəfər Cabbarlı küçəsi 
34.

Əlaqələndirici şəxs – V.Xəlilov.
Telefon- 012-596-05-20.

Xocavənd Rayon 
Kommunal Müəssisələr 

Kombinatı 2019-cu il üçün 
KOTİROVKA SORĞUSU ELAN EDİR
1. Azqiymətli mal-materialın satınalınması.
2. Xocavənd rayonu, Yeni Xocavənd 

qəsəbəsində Şəhidlər xiyabanında , Xocavənd 
qəsəbəsində 500 və 320 ailəlik Xocavənd 
qəsəbəarası yolunda işıqlandırma sistemlərinin 
quraşdırması işlərinin satınalınması. 

Ünvan: Beyləqan, Xocavənd qəsəbəsi.
Əlaqələndirici şəxs – Namazov Elxan Əkbər 

oğlu.
Əlaqə telefonu – 051- 999-86-84.



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
7212

144

40 qəpik

Rusiya

Vladimir Putinə qarşı sui-qəsd

Rusiya  Prezidenti 
Vladimir Putinə 
qarşı sui-qəsd plan-
laşdıran şəxs ya-
xalanıb. Məlumata 
görə, Serbiyanın 
Novi-Pazar şəhəri 
yaxınlığındakı Potok 
qəsəbəsində saxlanı-
lan şəxs vəhhabi dini 
cərəyanına qulluq edir. Gəncin çantasından optik nişan-
gahlı tüfəng aşkarlanıb.

Onun evində axtarış zamanı partlayıcı qurğu üçün 
nəzərdə tutulan avadanlıqlar da aşkar edilib. Bundan 
 başqa, evdə İŞİD bayrağı da tapılıb.

Xatıraldaq ki, Vladimir Putin bu gün Serbiyaya səfər 
edəcək.

Məlumatı RİA “Novosti” yayıb.

Albaniya

Klement Balili həbs edilib

Albaniyanın ən bö-
yük narkobaronu, “Al-
ban Eskobarı” ləqəbli 
Klement Balili iki illik 
axtarışdan sonra polisə 
təslim olub. Bununla 
əlaqədar ABŞ səfirliyi 
və ATƏT-in missiyası 
Albaniya hökumətini 
təbrik edib.

Ələ keçirilən “Alban Eskobar”a qarşı 4 maddə üzrə 
ittiham irəli sürülməsi nəzərdə tutulub. Qeyd edək ki, 46 
yaşlı Klement Balili külli miqdarda narkotik qaçaqmalçılı-
ğında ittiham olunur. Təkcə Yunanıstan hökuməti onu 700 
kiloqram marixuana qaçaqmalçılığında ittiham edib.

İnformasiyanı TASS yayıb.

Çin

Yanacağın qiyməti artırılıb

Çin Milli İn-
kişaf və İslahat 
Komissiyasının 
qərarına əsasən, 
benzinin və dizel 
yanacağının hər 
tonunun qiyməti 
105 yuan (təxminən 
15,5 ABŞ dolla-
rı) artırılıb. Bu, cari ildə ilk qiymət artımıdır. Bildirilir 
ki, qiymət artımına səbəb dünya bazarında xam neftin 
qiymətinin qalxması olub.

Qeyd edək ki, Çində qüvvədə olan qiymət 
mexanizminə əsasən, dünya bazarında neftin qiyməti hər 
ton üçün 50 yuandan yuxarı həddə qalxarsa və bu qiymət 
10 iş günü ərzində qüvvədə olarsa, Çin hökuməti neft 
məhsullarının satış qiymətini də müvafiq qaydada artırır.

Məlumatı “Anadolu” agentliyi yayıb.

İsrail

İlk batareyasız çip

“Wiliot” starta-
pı “National Retail 
Federation” (NRF) 
sərgisində ölçül-
müş məlumatları 
3 metrədək 
məsafəyə ötürə 
bilən innovativ 
telemetrik sensor 
təqdim edib. Bil-
dirilir ki, çip naqil 
və batareyaya ma-

lik deyil, havadan əldə olunan enerji ilə işləyir.
“ARM” prosessorla təchiz edilmiş kiçikölçülü modul 

obyektlərin çəkisini və temperaturunu “hiss edə” və bu 
məlumatları şifrələnmiş kanal vasitəsilə ötürə bilir. Yarım-
keçirici çip “Bluetooth”, “Wi-Fi” və mobil şəbəkələrdən 
yayılan elektromaqnit enerjisi ilə işləyir.

İnformasiyanı “hitech.vesti.ru” yayıb.

Hazırladı: 
Elçin ABBASOV, 

“Xalq qəzeti”

 Â Yanvarın 17-də
 Â Bakıda və Abşeron yarımadasında 

hava şəraitinin kəskin dəyişəcəyi gözlənilir. 
Şimal-qərb küləyi əsəcək, saniyədə 28-33, 
yarımadanın bəzi yerlərində arabir 35-38 
metrədək güclənəcəyi gözlənilir. Temperatu-
run anomal gedişi gözlənilir. Gecə və səhər 
4 dərəcəyə yaxın, axşama doğru 2, Bakıda 
gecə 4-6, gündüz 2-4 dərəcə isti olacaq. At-
mosfer təzyiqi 753 mm civə sütunundan 762 
mm civə sütununa yüksələcək, nisbi rütubət 
70-80 faiz olacaq.

 Â Naxçıvan Muxtar Respublikasında ara-
bir qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə 
duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək,bəzi 
yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 0-5 , dağlıq 
ərazilərdə 8-12 dərəcə şaxta, gündüz 2 
dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyədək isti olacaq.

 Â Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa, Xo-
calı, Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, Laçın, 
Kəlbəcər, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy 
rayonlarında arabir qar yağacağı gözlənilir.
Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Qərb 
küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Gecə və 
gündüz 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyədək 
isti olacaq. 

 Â Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Ağ-
dam, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında arabir 
yağıntılı olacağı, bəzi yerlərdə sulu qar, qar 
yağacağı gözlənilir. Səhər ayrı-ayrı yerlərdə 
duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı 
yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 2 dərəcə 
şaxtadan 2 dərəcəyədək isti, gündüz 3-5 
dərəcə isti olacaq.

 Â Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, 
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, 
Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayon-
larında arabir yağıntılı olacağı, bəzi yerlərdə 
sulu qar, qar yağacağı, duman olacağı 
gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv və güclü 
olacağı ehtimalı var. Qərb küləyi əsəcək, 

ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 3 
dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyədək isti, gündüz 
2-5 dərəcə isti , dağlarda gecə 4-7, gündüz 
0-3 dərəcə şaxta olacaq. 

 Â Mərkəzi Aran: Mingəçevir, Yevlax, Göy-
çay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, 
Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Şir-
van, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonla-
rında arabir yağış, bəzi yerlərdə sulu qar,qar 
yağacağı, duman olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı 
yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Qərb 
küləyi əsəcək, Kür vadisi rayonlarında arabir 
şiddətlənəcək. Gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 
dərəcəyədək isti, gündüz 4-7 dərəcə isti 
olacaq.

 Â Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, 
Astara rayonlarında arabir yağıntılı olacağı, 
dağlıq ərazilərə qar yağacağı gözlənilir. 
Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv və güclü olacağı 
ehtimalı var. Şimal-şərq küləyi əsəcək, bəzi 
yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə və gündüz 
3-6 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-3 dərəcə 
şaxta, gündüz 1-3 dərəcə isti olacaq.

17 yanvar 2019-cu il, cümə axşamı12

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administra-
siyasının Sənədlərlə və vətəndaşların müraciətləri ilə 
iş şöbəsinin müdiri Süleyman  İsmayılov və şöbənin 
əməkdaşları iş yoldaşları Məzahir Vəliyevə anası 

GÜLNARƏ  VƏLİYEVANIN 

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verirlər.

Allah rəhmət eləsin

 � ABŞ şirkətləri Çindən idxal edəcəkləri 
200 milyard dollarlıq malın gömrük rüsumundan 
azad olunması üçün müraciət edəcəklər. Bildirilir 
ki, müraciət rəsmi Vaşinqton və Pekinin razılığa 
gələ bilməyəcəyi təqdirdə ediləcək. Bu barədə 
“Bloomberg” agentliyinin məlumatında deyilir.

ABŞ-ın ticarət nümayəndəsi Robert Laythayzer müvafiq 
proseslərə başlanılmasının qaçılmaz olmadığını da qeyd edib. “200 
milyard dollarlıq mal üçün gömrük tarifi 25 faizədək yüksələcəyi 
təqdirdə ABŞ-ın ticarət nümayəndəliyi istisna üzrə müvafiq 
prosesə başlayacaq”, – deyə R.Laythayzer deyib.

R.Laythayzer bildirib ki, rüsumlardan azad olunmaq barədə 
qərar məhsulların yalnız Çindən gətirilməsinin mümkünlüyünə, 
rüsumların şirkətlərə və ABŞ maraqlarına zərər verib-
verməyəcəyinə, eləcə də məhsulun strateji cəhətdən əhəmiyyətli 
olub-olmamasına əsasən qəbul olunacaq.

Qeyd edək ki, ötən il Çin və ABŞ illik bir neçə milyard dollar 
dəyərində idxal məhsullarına gömrük rüsumlarını qarşılıqlı şəkildə 
bir neçə dəfə artırıb. Dekabrın əvvəlində isə Argentinada keçirilən 
“G-20” sammiti çərçivəsində iki ölkə lideri ticarət müharibəsində 
“atəşkəs” barədə razılığa gəlib.

Rövşən ATAKİŞİYEV, “Xalq qəzeti”

 � ABŞ-ın Nyu-York şəhərindəki Hudzon 
çayının üzərindəki köhnə “Tappan Zi “ körpüsünün 
şərq hissəsi partladılıb. 

Qeyd edək ki, bu körpü 1955-ci ildə tikilmişdi. 2005-ci ildə isə 
sökülməli idi. Lakin körpü 14 il sonra partladıldı. 

Hazırda körpünün qalıqları Hudzon çayından çıxarılır. Gələn il 
isə körpünün qərb hissəsi söküləcək.

 Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

 “Siyəzən Broyler” ASC səhmdarlarının nəzərinə!
12 mart 2019-cu il saat 10.30-da “Siyəzən 

Broyler” ASC səhmdarlarının növbəti ümumi 
yığıncağı keçiriləcəkdir.

İclasın gündəliyi:
1. “Siyəzən Broyler” ASC-nin illik və maliyyə 

hesabatlarının müzakirəsi və təsdiqi.
2.“Siyəzən Broyler” ASC-nin dövriyyə 

vəsaitlərinin artırılması, “Bank Avrasiya” 
ASC və ASC “Xalq” Bankında olan mövcud 
borc öhdəliklərinin bağlanması məqsədilə 
ASC “Xalq” Bankı ilə “Siyəzən Broyler” ASC 
arasında bağlanmış 26 dekabr 2018-ci il tarixli 
100409971156518 saylı kredit müqaviləsi və 28 
dekabr 2018-ci il tarixli 100309971166218 saylı 
kredit xətti müqaviləsi üzrə kreditlərin verilməsi 
faktının təsdiq edilməsi.

3. “Siyəzən  Broyler” ASC tərəfindən 
götürülən və yuxarıda qeyd edilən kreditlərin 
təminatı kimi “Siyəzən Broyler” ASC-nin 
mülkiyyətində olan Siyəzən rayonu, Beşdam 
kəndində yerləşən 279.0132 hektar torpaq 
sahəsinin 28 ədəd çıxarışının və Siyəzən rayo-
nunda yerləşən, ümumi sahəsi 250 937.3 kvad-
rat metrlik əmlak kompleksi kimi müəssisənin 
müvafiq olaraq ipoteka və sonrakı ipoteka 
qoyulması faktının təsdiq edilməsi.

4. Müvafiq hüquqi şəxslərin ASC “Xalq” 
Bankdan götürəcəyi kredit öhdəliklərinin 
icrasının təminatı qismində çıxış edəcək 
“Siyəzən Broyler” ASC-nin yuxarıda göstərilmiş 
əmlaklarının sonrakı ipoteka ilə yüklü edilməsi və 
avadanlıqlarının (qurğularının) girov qoyulması 

barədə “Siyəzən Broyler” ASC-nin müşahidə 
şurasının 20 dekabr 2018-ci il tarixli qərarının 
bəyənilməsi.

5.  Digər məsələlər.
Ümumi yığıncaqda bütün səhmdarların 

şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlə iştirakı vacibdir. 
Səhmdarlar  ümumi yığıncağın materialları 

ilə tanış olmaq üçün cəmiyyətin yerləşdiyi ünva-
na  müraciət edə bilərlər.

Ünvan – AZ5300. Siyəzən şəhəri,  “Siyəzən 
Broyler” ASC-nin inzibati binası.

Əlaqə telefonları – 0233040555,  050-273-
83-03.

 “Siyəzən Broyler” 
ASC-nin rəhbərliyi

 9 Xətai Rayon MKTB-in 93 saylı Mənzil-Kommunal İstis-
mar Sahəsinin mənzil-kommunal xidməti üçün 092551-092600 
nömrəli mədaxil qəbzlərinin kötüyü itdiyi üçün etibarsız sayılır.

 � Makedoniya Prezidenti 
George İvanov və respublika 
hökuməti bir-birini konstitusiyanı 
pozmaqda ittiham edir.

Narazılığın səbəbi prezidentin imzası 
olmadan “Xidməti xəbərlər” nəşrində al-
ban dilinə ölkənin ikinci rəsmi dili statusu 
verilməsi haqqında qanunun dərc edilməsidir. 
Qanun parlamentin spikeri Tələt Cəfəri 

tərəfindən dərc olunduqdan 
sonra  prezident və müxalifət 
buna etiraz etmişlər.

George İvanov bəyan edib 
ki, qanunun dərci Makedo-
niya Konstitusiyasının 75-ci 
paraqrafını pozur və cinayət 
məsuliyyəti yaradır.

Nazirlər Kabinetindən isə 
dövlət başçısına cavab olaraq 
bildirilib ki, parlament qanunu 
ikinci dəfə təsdiq etdikdən son-
ra prezident onu imzalamağa 
borcludur. Presedent yaranma-
ması və sistemin fəaliyyətinin 
bloklanmasına mane olmaq 
üçün spiker qanunu dərc etdir-
mişdir.

Xatırladaq ki, Makedoniya 
Prezidenti ötən ilin martında 
ölkənin ikinci rəsmi dili haq-
qında qanunu imzalamaqdan 
növbəti dəfə imtina etmişdi. 

Prezidentin səlahiyyət müddəti bu ilin may 
ayında sona çatır və apreldə yeni seçkilərin 
keçirilməsi gözlənilir. 

 “Xalq qəzeti”

2019-cu il mayın 16-dan etibarən 
“Buta Airways” aşağıbüdcəli 
aviaşirkəti Rusiyanın daha bir 
şəhərinə – Həştərxana birbaşa 
aviareyslərə başlayacaq. 

Həştərxan lou-kost aviaşirkətin Rusi-
yadakı beşinci istiqaməti olacaq. Belə ki, 
aviaşirkət artıq Bakıdan Moskva, Sankt-
Peterburq, Kazan və Mineralnıye Vodı 
şəhərlərinə müntəzəm uçuşlar həyata 
keçirir.

Aviaşirkətin digər istiqamətləri kimi, 
Bakı-Həştərxan (IATA:ASF) istiqaməti 
üzrə də minimal tarif 29 avro (bir tərəfə) 
təşkil edəcək. Uçuşlar həftədə iki dəfə 
– bazar ertəsi və cümə axşamı yerinə 
yetiriləcək.

Aviabiletləri aviaşirkətin rəsmi 
internet saytında (“Büdcə” və “Standart” 
tarifləri ilə, həmçinin aviaşirkətin satış 
ofislərində (“Super” tarifi ilə) əldə etmək 
mümkündür.

Lou-kost aviaşirkət olaraq, “Büdcə” 
minimal tarifdə baqajın, əl yükünün 
daşınması, təyyarə göyərtəsində isti 
yeməklər, hava limanında qeydiyyat, 
eləcə də təyyarədə yer seçimi kimi 
əlavə xidmətlər ödəniş müqabilində 
təklif edilir.

10 kiloqramadək çəkisi olan əl 
yükü, çəkisi 23 kiloqramadək olan baqaj 
və hava limanında ödənişsiz qeydiy-
yatı nəzərdə tutan “Super” tarifi üzrə 
aviabiletləri satış ofislərində əldə edə 
bilərsiniz. 

Saytda onlayn-qeydiyyat uçuşdan 
24 saat əvvəl açılır və uçuşa 2 saat 
qalmış bağlanır. Onlayn-qeydiyyat bütün 
tariflərdə pulsuzdur.

Həştərxan böyük balıq ovu üçün 
əlverişli olan yerləşimi ilə turistləri cəlb 
edir. Həştərxanda Volqa boyunca çay 
kruizləri təklif olunur. Çox sayda me-
marlıq və mədəni abidələr isə turistlərin 

burada daha bir neçə gün qalmasına 
səbəb olur.

Bütün yenilikləri və xəbərləri 
“Buta Airways”in sosial şəbəkələrdəki 
səhifələrində izləmək mümkündür:

• facebook.com/ButaAirways 
• instagram.com/ButaAirways
• twitter.com/ButaAirways
• t.me/Buta –Airways
“Buta Airways” Azərbaycanın 

ilk aşağıbüdcəli aviaşirkətidir və 
“Azərbaycan Hava Yolları” QSC-nin 
(AZAL) struktur bölməsidir. 2016-cı ilin 
dekabrında əsası qoyulmuşdur. İlk reys 
2017-ci il sentyabrın 1-də yerinə yetiril-
mişdir. Aviaşirkətin donanması müasir 
“Embraer” təyyarələrindən ibarətdir. 
Aviaşirkət Bakıda, Heydər Əliyev 
Beynəlxalq Aeroportunda yerləşir.

“Xalq qəzeti”

 � Azərbaycanın Xraxoba və Uryanoba 
kəndlərində yaşayan 350 nəfər Rusiya 
vətəndaşı Dağıstana köçürülüb. Bu barədə 
Rusiyanın Şimali Qafqaz işləri üzrə naziri 
Sergey Çebotaryov bildirib. Məlumatı TASS 
verib. 

Bu iki kənddə yaşayan 
Rusiya vətəndaşlarının 
köçürülməsi haqqında 
2013-cü ilin avqustunda RF 

Prezidenti Vladimir Putin 
göstəriş verib. Köçməklə 
bağlı arzusunu bildirənlərin 
siyahısına 377 nəfər daxil 
edilib: 366 nəfər (135 ailə) 
Xraxobadan, 11 nəfər (3 ailə) 

isə Uryanobadan.
“Bu problemin həlli üçün 

200 milyon rubl ayrılıb, 
məsələnin həlli ilə Dağıstan 

məşğul olub. Bu gün problem 
tamamilə həll edilib”, – deyə 
Çebotaryov bildirib. 

Rusiya sərhədindən 
60 kilometr məsafədə, 
Azərbaycanın ərazisində 

yerləşən bu iki kəndin prob-
lemi SSRİ-nin dağılmasından 
sonra üzə çıxıb. Kəndlərin 
ərazisi XX əsrin ortalarında 
otlaq kimi Dağıstana icarəyə 
verilib. İcarə müddəti 2004-
cü ildə başa çatsa da, bu 
iki sərhəd kəndinin Rusiya 
vətəndaşı olan sakinləri 
evlərini tərk etməyiblər. 

2010-cu ildə Rusi-
ya və Azərbaycan dövlət 

sərhədi haqqında müqavilə 
imzalayıblar və ərazilərin 
məxsusluğu ilə bağlı 
məsələlər razılaşdırılıb. 

P.ƏMİRCANOV,  
“Xalq qəzeti”

Makedoniyada 
qarşılıqlı ittihamlar 

350 nəfər Rusiya vətəndaşı 
Dağıstana köçürülüb  

“Buta Airways” 
may ayından 
Həştərxana 

birbaşa 
aviareyslərə 
başlayacaq ABŞ şirkətləri gömrük rüsumlarının 

ləğv edilməsini istəyir 

Nyu- 
Yorkda 
köhnə 

körpü partladılıb


