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ABŞ və Çin ticarət 
mübahisəsinə son 
qoya biləcəkmi? 

5,9 milyard 
manatlıq məhsul 
istehsal olunub

Sosial siyasət 
strategiyası 
uğurla 
reallaşdırılır

Cənub Qaz Dəhlizi 
Məşvərət Şurası 
çərçivəsində 
nazirlərin beşinci 
toplantısı işini 
plenar sessiya ilə 
davam etdirib

Bakıda Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası 
çərçivəsində nazirlərin beşinci toplantısı keçirilib
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev toplantıda iştirak edib

 � Fevralın 20-də 
Bakıda, Heydər Əliyev 
Mərkəzində Cənub 
Qaz Dəhlizi Məşvərət 
Şurası çərçivəsində 
nazirlərin beşinci 
toplantısı keçirilib.

Azərbaycan Respublika-
sının Prezidenti İlham Əliyev 
toplantıda iştirak edib.

Tədbirdə Cənub Qaz 
Dəhlizinin iştirakçısı olan 
ölkələrin energetika nazirləri 
və müxtəlif qurumların 
təmsilçiləri, o cümlədən 
Avropa Komissiyasının büdcə 
və insan resursları üzrə ko-
missarı, Məşvərət Şurasının 
fəaliyyətdə olan həmsədri 
Günter Ottinger iştirak ediblər.  

Əvvəlcə birgə foto 
çəkdirildi.

Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyev toplantıda nitq 
söylədi.

Prezident İlham Əliyevin nitqi
– Hörmətli xanımlar və 

cənablar!
Hörmətli qonaqlar, hörmətli 

dostlar!
Azərbaycana xoş gəlmisiniz, 

sizi görməyə çox şadam, Cənub 
Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurasının 
beşinci toplantısında iştirakınıza 
görə sizə təşəkkür edirəm. 

Biz 2015-ci ildə bu mü-
hüm prosesə start verdik və 
Azərbaycan belə bir əməkdaşlıq 
formatının təşəbbüskarı oldu. 
Bu təşəbbüs Avropa Komissiya-
sı tərəfindən də dəstəkləndi və 
beləliklə, bu proses başlandı. Biz 
belə toplantıların və bu nəhəng 
layihənin irəli aparılması ilə 
bağlı görülməli işlərə dair geniş 
müzakirələrin faydasını görü-
rük. Mən Avropa Komissiyasına 
bu prosesdə fəal iştiraka görə 
təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. 
Azərbaycan və Avropa Komissiya-
sı bu şuranın həmtəşkilatçılarıdır 
və bizim sıx əməkdaşlığımız 
yaxşı nəticələr verir. Böyük 
məmnuniyyətlə komissar Ottingeri 
salamlayıram. O, vaxtilə Avropa 
İttifaqının enerji məsələləri üzrə 
komissarı olub və Avropa İttifaqı 
ilə Azərbaycan arasında enerji 
məsələləri üzrə əməkdaşlığın 
möhkəmlənməsi və Cənub Qaz 
Dəhlizi layihəsinin irəliləməsində 
mühüm rol oynayıb. Bu, həqiqətən 
də vahid komanda işidir və ildən-
ilə biz bunun nəticəsini görürük. 

Mən Azərbaycanın 
təşəbbüskarı olduğu bütün enerji 
layihələrinin, xüsusilə də Cənub 
Qaz Dəhlizinin reallaşdırılmasın-
da göstərilən davamlı dəstəyə 
görə Amerika Birləşmiş Ştatları 

hökumətinə minnətdarlığımı 
bildirirəm. Mən ABŞ və Böyük 
Britaniyanın yüksək səviyyəli 
nümayəndələrini salamlayı-
ram. Əminəm ki, sizin töhfəniz 
sayəsində bu toplantının gözəl 
nəticələri olacaq. Mən, eyni 
zamanda, Cənub Qaz Dəhlizi 
layihəsinin həyata keçirilməsində 
iştirak edən qonşularımız Türkiyə 
və Gürcüstan, habelə Avropa 
ölkələrindən Bolqarıstan, Yuna-
nıstan, Albaniya və İtaliyadan olan 
nümayəndələri salamlayıram. Biz 
artıq bu layihənin reallaşdırılması-

na məsul olan bir komandayıq. 
Bildiyiniz kimi, Azərbaycan 

Bosniya və Herseqovina, Xorva-
tiya və Monteneqro ilə Avropada 
enerji sahəsində əməkdaşlığın 
genişləndirilməsinə dair anlaşma 
memorandumu imzalayıb. Bunun 
nəticəsində biz Azərbaycanın 
enerji resurslarının nəqlinin 
şaxələndirilməsi üçün müasir 
və yeni infrastruktur şəbəkəsi 
yaradacağıq və mən həmin 
dövlətlərin nümayəndələrini 
də burada salamlayıram. İllik 
toplantılarımızda iştirak edən 

qonaqlarımızın sayı artır. Mənə 
verilən məlumata görə, burada 
Macarıstan, Rumıniya, Serbiya, 
San-Marino və Türkmənistandan 
olan nümayəndələr iştirak edirlər 
və şadam ki, bu layihəyə maraq 
göstərən dövlətlərin sayı artmaq-
dadır. 

Əlbəttə, burada şirkətləri 
də qeyd etmək lazımdır, çünki 
onların fəal iştirakı olmadan bu 
nəhəng layihəni reallaşdırmaq 
mümkünsüz olardı. Mən SO-
CAR və BP arasında olan sıx 
strateji tərəfdaşlığı xüsusi qeyd 

etmək istəyirəm. BP şirkəti bizim 
strateji tərəfdaşımız və inves-
torumuzdur, o, Azərbaycanda 
25 ildir ki, fəaliyyət göstərir. BP 
Azərbaycanda enerji layihələrinin 
icrası ilə bağlı böyük səylər 
göstərir və onun yatırdığı 
sərmayələr tərəfimizdən yüksək 
qiymətləndirilir. Biz Azərbaycanda 
enerji sahəsinin inkişafı ilə bağlı 
bir sıra vacib layihələr üzərində 
çalışırıq. 

Beynəlxalq maliyyə qurum-
larının güclü dəstəyi olmadan 
bizim birgə səylərimiz faydalı 

olmazdı. Bu gün toplantımızda 
dünyanın aparıcı maliyyə qurum-
larının - Dünya Bankı, Avropa 
Yenidənqurma və İnkişaf Bankı, 
Asiya İnkişaf Bankı və Avropa İn-
vestisiya Bankının nümayəndələri 
iştirak edirlər. Fürsətdən istifadə 
edərək, bu layihə ilə bağlı maliyyə 
töhfəsinə və bizə olan etimada 
görə sizlərə təşəkkür edirəm. 
Bizim nə qədər böyük təşəbbüs və 
nəhəng layihəni həyata keçirdiyi-
mizi təsvir etmək üçün, zənnimcə, 
bu toplantıda iştirak edənlərin si-
yahısını səsləndirmək kifayət edər.

Cənub Qaz Dəhlizi ümumi 
marağımızı əks etdirən və qarşı-
lıqlı surətdə əhəmiyyətli layihədir. 
Bu, Azərbaycanın 1994-cü ildə 
təməli qoyulmuş enerji strategiya-
sının tərkib hissəsidir. O zaman 
Azərbaycan nəhəng “Azəri-Çıraq-
Günəşli” neft yatağı ilə bağlı 
beynəlxalq neft şirkətlərindən 
ibarət konsorsiumla müqavilə im-
zaladı. Bu, bizim beynəlxalq enerji 
şirkətləri ilə əməkdaşlığımızın 
başlanğıcı idi. O vaxt Azərbaycan 
öz təbii resurslarını beynəlxalq 
əməkdaşlıq üçün əlçatan etdi. İlk 
dəfə beynəlxalq sərmayələr Xəzər 
dənizinə yatırıldı və 1994-cü il, 
əslində, Azərbaycanın inkişafı 
baxımından da dönüş nöqtəsi 
oldu. Azərbaycan o zaman yalnız 
üç il idi ki, gənc müstəqil dövlət idi 
və iqtisadi vəziyyət çox çətin idi. 
Ölkəni xarici sərmayə üçün açaraq 
biz milyardlarla dollarlıq sərmayə 
cəlb edə bildik. On minlərlə yeni iş 
yerləri açdıq, Azərbaycanın münbit 
sərmayə mühitinə malik dövlət 
olduğunu nümayiş etdirdik. Bunun 
nəticəsində neftdən gələn gəlirləri 

iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi və 
müasir infrastrukturun yaradılma-
sına yönəltdik. Bu gün isə biz artıq 
qeyri-neft sektorunun inkişafına 
diqqət yetiririk. Bu, bizim üçün 
prioritetdir. Ancaq enerji sektoru 
bundan sonra da Azərbaycanın 
iqtisadiyyatının aparıcı sahəsi və 
regional əməkdaşlığın mühüm 
komponentlərindən biri olacaq. 

1996-cı ildə “Şahdəniz” qaz 
yatağı ilə bağlı müqavilə imzalan-
mışdır ki, həmin yataq Cənub Qaz 
Dəhlizinin əsas resurs mənbəyidir. 
Ümidvaram ki, bu, yeganə mənbə 
olmayacaq, ancaq hazırda bu, 
belədir. Bu, nəhəng bir qaz yata-
ğıdır və onun təbii ehtiyatları artıq 
hasil və ixrac olunur. 

Bizim enerji sahəsinin xrono-
logiyasına nəzər salsaq görərik 
ki, tədricən məqsədimizə çatmı-
şıq. Məqsəd enerji resurslarının 
nəqlinin şaxələndirilməsi və 
bunun üçün müasir infrastruktu-
run yaradılması idi. Bu baxımdan 
1990-cı illərin sonlarında Xəzər və 
Qara dənizləri birləşdirən Bakı-
Supsa neft kəmərinin istifadəyə 
verilməsi enerji resurslarının nəqli 
və şaxələndirilməsi üçün vacib 
məsələ idi. Daha sonra 2006-cı 
ildə Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri 
istifadəyə verildi. Bu, tarixi hadisə 
idi. Bu nəhəng layihə sayəsində 
şirkətlər daha çox sərmayə qoy-
maq və daha çox neft çıxarmaq 
imkanı əldə etdi. Biz isə ixracımızı 
mümkün qədər artırdıq və bu gün 
Bakı-Tbilisi-Ceyhan vasitəsilə 
digər ölkələrə də neft nəql edilir. 

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

Azərbaycan neft ehtiyatlarının 
nəqli baxımından vacib tranzit 
ölkədir və əlbəttə ki, Azərbaycanın 
regiondakı rolu artmaqdadır. 2007-
ci ildə Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz 
kəmərinin açılışı oldu və ilk dəfə 
olaraq Azərbaycan beynəlxalq 
bazarlara təbii qaz nəql edən 
dövlətə çevrildi. Çünki o vaxta 
qədər biz təbii qazı idxal edirdik. 
Yəni, biz əsas enerji layihəsi olan 
Cənub Qaz Dəhlizi istiqamətində 
davamlı olaraq irəliləmişik və bu 
gün bu layihənin icrası artıq real-
lıqdır. Xatırlayıram ki, 2012-ci ildə 
Azərbaycan və Türkiyə TANAP 
layihəsi ilə bağlı müqavilə imza-
ladı və bu, Cənub Qaz Dəhlizinin 
başlanğıc nöqtəsi idi. Bir il sonra, 
2013-cü ildə “Şahdəniz-2” layihəsi 
üzrə sərmayə qərarı qəbul 
edildi və elə həmin ildə Trans-
Adriatik boru kəməri TANAP-ın 
davamı olaraq seçildi. Bütün 
bunlar onu nümayiş etdirir ki, biz 
tərəfdaşlarımızla sıx əməkdaşlıq 
edirik. Biz vahid komanda şəklində 
çalışmağımız nəticəsində uğurdan 
bəhs edə bilərik. 

Ötən ilin fevral ayındakı 
sonuncu görüşümüzdən son-

ra iki mühüm tədbir keçirildi 
- biri Azərbaycanda, digəri isə 
Türkiyədə. May ayında Cənub 
Qaz Dəhlizinin, iyunda isə TANAP-
ın rəsmi açılışları baş tutdu. Bun-
lar “Şahdəniz” yatağının istismarı 
və Cənub Qaz Dəhlizinin həyata 
keçirilməsi baxımından mühüm 
hadisələr idi. Bu gün biz bu 
nəhəng enerji layihəsinin yekun-
laşdırılmasına yaxınıq. Onun dörd 
elementindən üçü artıq hazırdır və 
istifadə olunur. TANAP layihəsinin 
istifadəyə verilməsindən sonra 
1 milyard kubmetr qazın Türkiyə 
bazarına ixracı bizi məmnun edir.

Trans-Adriatik boru kəmərinin 
inşasında da böyük irəliləyiş 
var. Ötən ilin fevral ayında şura 
qarşısında çıxışımda TAP-ın 
hazırlığının 67 faiz səviyyəsində 
olduğunu qeyd etmişdim. İndi isə 
son göstəricilərə görə bu rəqəm 
87 faizdir. Yəni, bir ildə biz böyük 
irəliləyişə nail olmuşuq, işlər uğur-
la gedir və ümidvaram ki, gələn 
il biz yeni nəticələr haqqında 
danışacağıq.

Cənub Qaz Dəhlizi enerji 
şaxələndirilməsi layihəsidir. Enerji 
resurslarının şaxələndirilməsi 
istehsalçı, istehlakçı və tranzit 

ölkələr üçün çox vacibdir. Hesab 
edirəm ki, biz burada yaxşı balans 
tapa bilmişik - yəni, istehsalçı 
olan Azərbaycan və istehlakçı və 
tranzit dövlətlər arasında. Maraq-
ların balansı bu layihənin uğurunu 
şərtləndirir. Çünki biz bir-birimizin 
ehtiyac və narahatlıqlarını an-
lamağa çalışırıq. Çalışmışıq ki, 
bir-birimizi dəstəkləyək, zənnimcə, 
bu işdə uğurlu olmuşuq və belə 
toplantıların əhəmiyyəti olduqca 
böyükdür. Çünki biz il ərzində 
görülən işləri nəzərdən keçirir, 
eyni zamanda, gələcək addım-
larımızı planlaşdırır və işimizin 
irəlilədilməsi məqsədilə il ərzində 
isə ikitərəfli və çoxtərəfli görüşlər, 
məsləhətləşmələr və konfranslar 
keçiririk. Bir daha qeyd edirəm 
ki, Cənub Qaz Dəhlizi enerji 
şaxələndirilməsi layihəsidir. Çünki 
o, həmçinin nəqliyyat marşrut-
larını və mənbələri şaxələndirir. 
Azərbaycan Avropaya enerji re-
surslarının nəqli baxımından yeni 
mənbədir və təbii ki, yeni kəmərlər 
inşa etməklə biz enerji marşrutla-
rını şaxələndiririk. Yəni, bu, tam 
şaxələndirmədir, əslində, bu, Av-
ropanın enerji xəritəsini dəyişdirir 
və beləliklə, Cənub Qaz Dəhlizinin 

əhəmiyyəti artır. 
Əlbəttə ki, Cənub Qaz Dəhlizi 

enerji təhlükəsizliyi layihəsidir. 
Biz yaxşı anlayırıq ki, ener-
ji təhlükəsizliyi olmadan milli 
təhlükəsizliyin təmin edilməsi 
çətinləşir. Enerji təhlükəsizliyi hər 
bir dövlətin milli təhlükəsizliyinin 
ayrılmaz bir hissəsidir. O dövlətlər 
ki, xarici enerji mənbələrindən ası-
lıdır, onlar əmin olmalıdırlar ki, bu 
marşrut dayanıqlı və uzunmüddətli 
olacaq. Onlar özlərinin gələcəyini 
və sənaye inkişafını planlaş-
dırmalıdır. Eyni zamanda, təbii 
sərvətlərlə zəngin olan istehsalçı 
dövlətlər etibarlı bazarlar olmadan 
öz məqsədlərinə çata bilməzlər. 
Beləliklə, bu, enerji təhlükəsizliyi, 
enerji şaxələndirilməsi və geniş 
beynəlxalq əməkdaşlıq layihəsidir. 

Bu gün toplantının formatı onu 
nümayiş etdirir ki, biz çox geniş 
beynəlxalq əməkdaşlıq formatını 
yarada bilmişik.  Maliyyə qurum-
ları, şirkətlər və ölkələrin bir amalı 
var. Biz bu layihənin reallaşdırıl-
masına inanırıq və hesab edirik ki, 
hər birimiz üçün bu, uzunmüddətli 
uğur hekayəsi olacaqdır.

Azərbaycanın qaz ehtiyatlarına 
gəldikdə, təsdiq edilmiş ehtiyatları-

mız 2,6 trilyon kubmetrdir. Əlbəttə 
ki, “Şahdəniz” Azərbaycanın əsas 
qaz yatağıdır. Lakin, eyni zaman-
da, hazırda istismar prosesində 
olan digər yataqlar da var və 
düşünürəm ki, tezliklə biz “Abşe-
ron” yatağından yaxşı nəticələr 
əldə edəcəyik. Əminəm ki, ən 
yaxın gələcəkdə biz oradan qaz 
hasil etməyə başlayacağıq. Böyük 
qaz ehtiyatına malik “Ümid”, 
“Babək” yataqları və digər yataqlar 
da çox ümidvericidir. Ona görə 
də mən əminəm ki, “Şahdəniz” 
Cənub Qaz Dəhlizi üçün yeganə 
resurs mənbəyi olmayacaq və 
yataqlarımızdan nə qədər çox qaz 
hasil edilsə, tərəfdaşlarımızı təchiz 
etmək və haqqında danışdığımız 
təchizat şəbəkəsini şaxələndirmək 
üçün daha çox potensial olacaq. 

Əlbəttə ki, enerji əməkdaşlığı 
layihələri digər sahələrdəki 
əməkdaşlıqda da çox mühüm rol 
oynayır. Mən xüsusilə nəqliyyatı 
qeyd edərdim. Bu gün Azərbaycan 
Avrasiyanın nəqliyyat mərkəzinə 
çevrilir. Şərq-Qərb, Şimal-Cənub 
nəqliyyat dəhlizləri bizim ölkəmizin 
ərazisindən keçir. Biz müasir 
nəqliyyat infrastrukturuna böyük 
həcmdə investisiya yatırmışıq. 

Bakı dəniz limanı, Avropa ilə Asi-
yanı birləşdirən Bakı-Tbilisi-Qars 
dəmir yolu, magistral yollar, Xəzər 
dəniz gəmiçiliyi, hava limanları 
- bütün bunlar bizim neft və qaz 
satışından əldə etdiyimiz gəlirlər 
sayəsində mümkün olub. Beləliklə, 
biz gəlirləri əlavə gəlir gətirəcək və 
ümumi işə xidmət edəcək sektor-
lara yönəltmişik. Çünki nəqliyyat 
layihələri, eləcə də enerji layihələri 
ölkələri birləşdirir. Ölkələr əlaqəli, 
qarşılıqlı şəkildə bir-birindən 
asılı olur və hər kəs mənfəət 
əldə edir. Ona görə də biz enerji 
təhlükəsizliyi layihələrinin faydası-
nı digər sahələrdə görürük. 

Əlbəttə ki, Azərbaycanın 
uğurlu enerji inkişafı bizə özümü-
zü dünyaya etibarlı ölkə, etibarlı 
tərəfdaş, xarici investisiyaları 100 
faiz qoruyan ölkə kimi təqdim 
etməyə imkan verib. Bizim enerji 
şirkətləri ilə bütün müqavilələrimiz 
parlament tərəfindən ratifikasi-
ya olunur və qüvvəyə minir. Bu 
səbəbdən də investorlar 100 faiz 
əmin olurlar ki, bu müqavilələrdə 
bir söz belə dəyişdirilməyəcək. Bu, 
etimad yaradır. Bu, həmçinin bizə 
digər sektorlara milyardlarla inves-
tisiya cəlb etməyə imkan verib. 

Azərbaycana yatırılmış inves-
tisiyaların ümumi həcmi 250 mil-
yard dollara yaxındır. Bunun yarısı 
xarici investisiyalardır. Bu, bizə iq-
tisadiyyatımızı şaxələndirməyə, is-
lahatları uğurla həyata keçirməyə, 
yaxşı biznes mühiti yaratmağa 
imkan verib. Dünya Bankının 
sonuncu “Doing Business” hesa-
batına əsasən Azərbaycan 25-ci 
yerdədir. Beləliklə, biz möhtəşəm 
uğur qazanmışıq və biznes mühiti 
nöqteyi-nəzərindən 10 ən islahatçı 
ölkədən biriyik. 

Enerji resursları və 
gəlirlərindən düzgün istifadə 
sayəsində biz infrastruktura, so-
sial infrastruktura böyük həcmdə 
investisiya yatırmağa, əhalinin ya-
şayış səviyyəsini qaldırmağa nail 
olmuşuq. Ona görə də bu layihə 
bizim üçün, əminəm ki, hamımız 
üçün olduqca mühüm əhəmiyyət 
kəsb edir. 

Şadam ki, bu gün biz uğurlar, 
nəticələr barədə danışa bilirik və 
sözsüz ki, bu gün biz gələcək 
planlar barədə də danışacağıq. 

Sizə uğurlar arzulayıram. 
Bizimlə birgə olduğunuza görə 
sizə təşəkkür edirəm. 

Bakıda Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası 
çərçivəsində nazirlərin beşinci toplantısı keçirilib

Prezident İlham Əliyevin nitqi

 � Azərbaycanın energetika naziri Pərviz 
ŞAHBAZOV dedi: -Cənab Prezident, icazə verin, Məşvərət 
Şurasının üzvləri adından Sizə bizim prioritetlərimiz 
və vəzifələrimizə bir daha diqqət çəkən əhatəli 
çıxışınıza görə dərin minnətdarlığımızı ifadə edim. 
Məşvərət Şurasının iclaslarında Sizin daimi iştirakınız 
və davamlı dəstəyiniz bu qurum yaranandan onun 
işinə istiqamət verib. İnanıram ki, Sizin rəhbərliyinizlə 
Məşvərət Şurasının hazırkı iclası həm də Cənub Qaz 
Dəhlizi layihəsi ilə bağlı mühüm məsələlərin müzakirə 
olunacağı forum kimi xidmət edəcək. Cənab Prezident, 
icazə verin, iştirakınıza və çıxışınıza görə bir daha Sizə 
minnətdarlığımı bildirim və çıxış etmək üçün sözü Avropa 
Komissiyasının büdcə və insan resursları üzrə komissarı 
cənab Günter Ottingerə verim. Avropa Komissiyasının 
büdcə və insan resursları üzrə komissarı Günter Ottinger 
çıxış etdi. 

– Zati-aliləri, hörmətli Prezident 
Əliyev! 

Hörmətli nazir Şahbazov, 
nazirlər, həmkarlar, xanımlar və 
cənablar!

2019-cu il bizim Cənub 
Qaz Dəhlizi layihəsinin qalan 
hissələrinin maliyyələşməsi baxı-
mından əhəmiyyətli il olacaq. Mən 
ötən ilin mayında baş tutmuş ilk 
qaz mərasimindən sonra Bakıda 
keçirilən neft-qaz konfransında 
Avropa İttifaqı adından iştirak 
etmək şərəfinə nail olmuşam. 
Azərbaycan qazı TANAP vasitəsilə 
artıq buradan Türkiyəyə nəql edilir. 
Biz Azərbaycan qazının yaxın 
gələcəkdə, - ümidvarıq ki, gələn 
il, - Avropa İttifaqına çatmasını 
səbirsizliklə gözləyirik. Avropa İtti-
faqı Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinin 
mümkün qədər tez tamamlanması 
üçün əlindən gələni edəcək. 

Bu dəhliz strateji əhəmiyyətə 
malikdir, çünki o, təkcə 
təchizat marşrutlarının deyil, 
həm də təchizat mənbələrinin 
şaxələndirilməsinə imkan verəcək. 
Təchizat mənbələri deyəndə 
“Şimal Axını 2” və ya “Türk Axını”, 
yeni mənbələr deyəndə isə Cənub 
Qaz Dəhlizi - Azərbaycan və 
Avropa İttifaqı nəzərdə tutulur. 
Gələcəkdə təchizat səviyyəsinin 
təhlükəsizliyini əhəmiyyətli 
dərəcədə inkişaf etdirmək üçün 
hər iki element bərabər şəkildə 
vacibdir. 

Bu gün biz təkcə geriyə bax-

maq istəmirik, biz gələcəyə bax-
malıyıq. Cənub Qaz Dəhlizi təkcə 
Avropanın enerji şaxələndirilməsi 
üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb 
etmir. O, həm də dəhliz boyun-
ca yerləşən ölkələrdə və onların 
hüdudlarından kənarda dinamik 
proseslərə start verib. Söhbət 
təkcə qazdan deyil, daha çox 
məsələlərdən - qonşuluq və 
tərəfdaşlıqdan gedir. Bu, Məşvərət 
Şurasının beşinci toplantısıdır. 
Fürsətdən istifadə edərək, mən 
2014-cü ildə həmkarım, vitse-
prezident Şefçoviçlə birgə Şuranı 
təsis etdiyinə görə Prezident 
Əliyevə və bu illər ərzində hər 
il keçirilən tədbirə ev sahibliyi 
etməklə Azərbaycanın nümayiş et-
dirdiyi möhtəşəm qonaqpərvərliyə 
görə minnətdarlığımı bildirmək 
istərdim. Mən səmimi qəlbdən 
inanıram ki, Məşvərət Şurası bu 
layihənin inkişaf etdirilməsində 
mühüm rol oynayıb. O, çağırış-
larla birlikdə məşğul olunmasını 
təmin etmək üçün bütün tərəfləri 
bir araya gətirib. Bugünkü uğur 
həm də layihədə iştirak edən, 
onun tikintisinə maliyyə vəsaiti 
ayıran şirkətlərin, eləcə də maliyyə 
institutları - Avropa İnvestisiya 
Bankı, Avropa Yenidənqurma 
və İnkişaf Bankı və başqalarının 
peşəkarlığı sayəsində mümkün 
olub. Biz tezliklə deyə biləcəyik ki, 
3500 kilometr uzunluğunda kəmər 
rekord zaman kəsiyində, müxtəlif 
ölkələrdən keçməklə və smetada 
nəzərdə tutulandan az vəsait sərf 

olunmaqla tikilib. Bu cür iddialı 
infrastruktur layihələri çox deyil. 
Bu, tarixi layihədir.

Cənub Qaz Dəhlizi sayəsində, 
- lakin təkcə bunun sayəsində 
deyil, - Azərbaycan Avropa İttifaqı 
üçün əsas strateji tərəfdaşdır. 
Bu il biz Şərq Tərəfdaşlığının 10 
illiyini qeyd edirik. Azərbaycan 
hələ də bir sıra iqtisadi çətinliklərin 
öhdəsindən gəlməyə çalışan Şərq 
Tərəfdaşlığı regionunda öz inkişafı 
ilə mayak rolunu oynayan, inkişaf 
etməkdə olan, orta gəlir səviyyəli 
ölkədir. Azərbaycan güclü artım 
tempinə malik ölkədir və çağı-
rışların öhdəsindən inamla gəlir. 
Azərbaycan, həmçinin öz iqtisa-
diyyatının şaxələndirilməsi ilə fəal 
şəkildə məşğul olur. Bu, açıq-aş-
kar sizin əməkdaşlığı genişləndirə 
biləcəyiniz sahədir.

 Həqiqətən, ötən ilin iyulunda 
Azərbaycan birgə tərəfdaşlıq 
prioritetlərini irəli sürüb, onlar artıq 
ratifikasiya olunub və 2018-ci ilin 
oktyabrında qüvvəyə minib. Hazır-
da Avropa İttifaqı Avropa qonşuluq 
aləti çərçivəsində prioritetlərin 
birgə həyata keçirilməsini 
dəstəkləmək üçün maliyyə me-
xanizmi hazırlayır. Tərəfdaşlıq 
prioritetləri həm də mühüm 
enerji fəslini əhatə edən, hazırda 
haqqında danışıqlar apardığımız 
genişləndirilmiş razılaşmanın 
gələcək icrası üçün zəmin yarat-
mağa kömək edəcək. Biz artıq bu 
danışıqlarda əhəmiyyətli irəliləyişə 
nail olmuşuq. Bu həftə Məşvərət 
Şurasına paralel olaraq, səmərəli 
ticarət danışıqları aparılır. 

Azərbaycan enerjini istehsal və 
ixrac edən mühüm ölkədir. Avropa 
İttifaqı bunu yaxşı bilir. SOCAR 
Cənub Qaz Dəhlizi kontekstində 
təkcə öz müasir texnologiyasını 
və “nou-hau”sunu təklif etmir, eyni 
zamanda, Cənub Qaz Dəhlizində 
və onun hüdudlarından kənarda, 
həm Avropa İttifaqında, Qərbi 
Balkan ölkələrində və həm də 
bizim tərəfdaşımız olan Türkiyədə 
çox vacib bir sərmayədardır. 
Onun biznes modeli neft və 

qazın hüdudlarını aşaraq hazır-
da emal fəaliyyəti və neft-kimya 
sənayesinədək genişlənir. Ona 
görə də Azərbaycan ortaya böyük 
enerji təcrübəsi qoyur ki, Avropa 
İttifaqı bundan yalnız faydalana 
bilər. 

Biz başa düşürük ki, enerji 
məsələsi bu gözəl ölkə üçün 
xüsusilə həssas məsələdir və öz 
narahatlıqlarımızı və sizin narahat-
lıqlarınızı nəzərə almağa hazırıq. 
Lakin biz həm də yeni tərəfdaşlıq 
razılaşması kontekstində Avro-
pa İttifaqının normativ-hüquqi 
bazasına hörmət etməliyik. Mən 
eşitməyə məmnunam ki, dünənki 
enerji danışıqları mahiyyət 
etibarilə irəliləyişə imkan verdi. 
Enerji sahəsində irəliləyiş hər 
iki tərəfə, həmçinin qalan digər 
sahələrdə danışıqları yekunlaş-
dırmağa imkan verməlidir. Bu, 
bizə əhəmiyyətli hissəsi ticarət 
üzrə aparılan danışıqları tamam-
lamağa və 2019-cu ilin sonlarına 
yaxın komissiyamızın səlahiyyət 
müddətinə kömək etmək imkanını 
verəcək. 

Avropa İttifaqı və Azərbaycan 
arasında yeni saziş üzrə danışıq-

lara dair yanaşmanın Cənub Qaz 
Dəhlizi layihəsinə dair yanaşmaya 
bənzər olması, əməkdaşlıq və qar-
şılıqlı etimad ruhunda aparılması 
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Mən 
əminəm ki, biz hər iki tərəfi qalibə 
çevirən zəruri kompromisləri tapa 
biləcəyik və güclü tərəfdaşlar ara-
sında bu, belə də olmalıdır. 

Azərbaycanın enerjidən 
savayı, çox mühüm geosiyasi 
rolu da var və ölkənin yerləşdiyi 
məkan ona nəinki beynəlxalq 
enerji qovşağı kimi, eyni zamanda, 
mühüm nəqliyyat qovşağı kimi də 
fəaliyyət göstərmək imkanı verir. 
Azərbaycan öz limanlarına və 
dəmir yolu şəbəkələrinə sərmayə 
yatırır. Azərbaycan Avropa İttifaqı-
na Mərkəzi Asiyaya və Çinə çıxış 
əldə etmək üçün mühüm bir yol 
açır. 

Məşvərət Şurası müxtəlif 
ölkələri və təşkilatları öz işinə 
cəlb edən nadir çoxtərəfli bir 
platformadır. Təşkilatçılar arasın-
da maraqların vaxtaşırı dəyişə 
bilməsinə baxmayaraq, onla-
rın hamısı Cənub Qaz Dəhlizi 
Məşvərət Şurasına ehtiyac duyur 
və ümumi həllər naminə çalışır. 

Hesab edirəm ki, Cənub Qaz 
Dəhlizi layihəsinin tamamilə işlək 
vəziyyətdə olmasına baxmayaraq, 
bu cür uğurlu regional əməkdaşlıq 
formatını tərk etməzdən öncə 
düşünmək lazımdır. Məşvərət 
Şurası, yəni, biz hamımız çevik 
dəyişən enerji aləmində vacib 
müzakirə forumunu təşkil etməyə 
davam edə bilərik. Biz hamımız 
enerji keçidinin çoxsaylı çağırışları 
ilə üz-üzə qalmışıq.  Avropa İtti-
faqı Azərbaycan kimi, Paris İqlim 
Sazişinə qoşulub və burada səbəb 
bütün Avropa üçün təmiz enerji 
mənbələrinin qəbul edilməsidir. 
Beləliklə, Avropa İttifaqı nəinki 
özünün 2030-cu ilə qədər enerji 
və iqlim hədəflərinə çatmaq üçün 
töhfə verir və təmiz enerjiyə keçid 
dönəmində rəhbərlik nümayiş 
etdirir, eyni zamanda, yeni enerji 
sistemlərimizin gələcəkdə necə 
fəaliyyət göstərəcəyinə dair 
dəyişiklikliyə hazır olmaq üzərində 
çalışır. Fakt etibarilə Avropa 
İttifaqı artıq 2030-cu ildən sonrakı 
dönəmə nəzər yetirir. 

Ötən ilin noyabr ayında ko-
missiya müasir, rəqabətədavamlı 
və iqlimə münasibətdə neytral  
olan iqtisadiyyat üzrə özünün 
uzunmüddətli strategiyasını dərc 
edib. Uzunmüddətli baxış 2050-ci 
ilə qədər iqtisadiyyatımızın necə 
dekarbonizasiya  edilməsi üçün 
müxtəlif ssenariləri nəzərdən 
keçirir, bu da iqlim dəyişikliyinə 
qarşı səmərəli mübarizə apar-
maq istədiyiniz təqdirdə zəruridir. 
Təmiz enerjiyə keçid kontekstində 
qaz gələcək illər və onilliklər 
ərzində mühüm əhəmiyyət kəsb 
edən keçid enerjisi olaraq qala-
caq. Avropa İttifaqında biz orta 
və uzunmüddətli perspektivdə 
qaza tələbatımızın vaxt getdikcə  
demək olar ki, sabit qalacağı-
nı gözləyirik. Çünki bizim yerli 
resurslarımız gözləndiyindən daha 
tez tükənir. Məsələn, Niderlan-
dı götürək. Tədricən baş verən 
dekarbonizasiya üçün yeni və 
innovativ konsepsiyalar tələb olu-
nacaq. Nəqliyyat və istilik təchizatı 

sektorları üçün elektrofikasiyanın 
artacağı gözlənilir. Lakin biz, eyni  
zamanda, daha ənənəvi enerji 
mənbələrinin hidrogen, yaşıl qaz, 
yeni enerji mənbələrinə konver-
tasiyanı müşahidə etməkdəyik 
və bu da bizə mövcud enerji 
infrastrukturlarına arxalanmağa 
davam etmək imkanını yarada 
bilər. Biz nəinki Paris İqlim Sazişi 
üzrə üzərimizə götürdüyümüz 
öhdəlikləri yerinə yetirmək üçün 
qanunlarımızı dəyişirik, Avropa 
İnvestisiya Bankı kimi, Avropa 
maliyyə institutları bu transforma-
tiv dəyişikliyin önündə gedirlər. 

Biz Azərbaycanın enerji resurs-
larından başqa sahələrdə də bu 
təşkilatlarla əməkdaşlıq etmək 
marağında olduğunu anlayırıq. 
Kənd təsərrüfatı məhsullarının 
emalına, ağıllı şəhərlərə, su 
idarəetməsinə, yol, dəniz və 
dəmir yolu dəhlizlərinə, habelə 
ölkənin rəqəmsal infrastruk-
turuna  sərmayə yatırmaqla  
Azərbaycan iqtisadiyyatının 
gələcək şaxələndirilməsi ilə bağlı 
böyük imkanlar mövcuddur.  Av-
ropa İttifaqı enerji məsələlərində, 
məsələn, neft və qaz üzrə 
əməkdaşlığa sadiq olduğu qədər 
Azərbaycanın şaxələndirmə plan-
larını  da dəstəkləyir.

Biz öz tərəfdaşımız və qonşu 
ölkələrimiz üçün enerji daşıyıcı-
ları üzrə etibarlı enerji tərəfdaşı 
olmağa hazırıq. Bu tərəfdaşlığa 
görə sizə təşəkkür edirik. Bura-
da çox etibarlı komandamız var. 
Gəlin, birlikdə işləməyə davam 
edək. Mən bu gün məhsuldar 
müzakirələr və fikir mübadilələrinin 
aparılmasını səbirsizliklə 
gözləyirəm. Avropa İttifaqı burada 
olmaqdan şaddır. Sağ olun. 

*  *  *
Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət 

Şurası çərçivəsində nazirlərin be-
şinci toplantısı işini plenar sessiya 
ilə davam etdirib. 

AZƏRTAC

Komissar Günter Ottingerin çıxışı

“Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin fəaliyyətinin təmin 
edilməsi haqqında”  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1998-ci il  

18 iyul tarixli 739 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu 

maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, “Konstitusiya 
Məhkəməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunun-
da dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 
2018-ci il 13 fevral tarixli 986-VQD nömrəli Qanununun icrası 
ilə əlaqədar  qərara alıram:

“Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin 
fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında” Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin 1998-ci il 18 iyul tarixli 739 nömrəli 
Fərmanının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 
Toplusu, 1998, № 7, maddə 449; 2000, № 5, maddə 340) 

3-cü hissəsinə “hakimləri” sözündən sonra “və İnsan Hüquq-
ları üzrə Avropa Məhkəməsinə Azərbaycan Respublikasından 
seçilmiş hakim” sözləri əlavə edilsin və həmin hissədən “dəmir 
yolu, hava və avtomobil nəqliyyatı vasitələrindən (taksi istisna 
olmaqla), habelə” sözləri çıxarılsın.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 20 fevral 2019-cu il

Bakı şəhərinin Binəqədi rayonunda İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram 
Teatrı binasının əsaslı təmiri və yenidən qurulması işləri haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu 

maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. Bakı şəhərinin Binəqədi rayonunda İrəvan Dövlət 

Azərbaycan Dram Teatrı binasının əsaslı təmiri və 
yenidən qurulması işlərinin davam etdirilməsi məqsədilə 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 15 
yanvar tarixli 890 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq  edilmiş 
"Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsində 
digər layihələr üzrə dövlət əsaslı vəsait  qoyuluşu 
( investisiya xərcləri) üçün nəzərdə tutulan vəsaitin 
bölgüsü"nün 1.21.1-ci yarımbəndində göstərilmiş 2,0 
(iki) milyon manat vəsait Azərbaycan Respublikasının 

Mədəniyyət Nazirliyinə ayrılsın.
2. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi 

bu Sərəncamın 1-ci hissəsində göstərilən məbləğdə 
maliyyələşməni təmin etsin. 

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

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 20 fevral 2019-cu il
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Prezident İlham Əliyev ABŞ Dövlət 
katibinin enerji diplomatiyası üzrə 
müavininin müşaviri ilə görüşüb 

 � Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 
fevralın 20-də ABŞ Dövlət katibinin enerji diplomatiyası üzrə 
müavininin müşaviri xanım Sandra Oudkirk ilə görüşüb. 

Görüşdə Prezident İlham Əliyev 
Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası 
çərçivəsində nazirlərin beşinci toplan-
tısında layihənin uğurlu icrası ilə bağlı 
səmərəli müzakirələrin aparıldığını 
vurğuladı. Dövlətimizin başçısı ötən il bir 
neçə mühüm layihənin icrasının başa 
çatdırıldığını qeyd edərək, bugünkü top-
lantıda yeni tərəflərin də təmsil olunduq-

larını vurğuladı. Bildirdi ki, bu, layihəyə 
artan marağın göstəricisidir. 

Dövlətimizin başçısı ABŞ Prezidenti 
Donald Trampın Cənub Qaz Dəhlizi 
layihəsinə göstərdiyi dəstəyin yüksək 
qiymətləndirildiyini qeyd etdi. 

ABŞ Dövlət katibinin enerji diploma-
tiyası üzrə müavininin müşaviri xanım 
Sandra Oudkirk 2018-ci ildə layihənin 

uğurlu icrası istiqamətində mühüm 
nailiyyətlərin əldə olunduğunu dedi. O, 
ötən il bu layihə çərçivəsində yeni xətlə 
Türkiyəyə ilk dəfə olaraq 1 milyard kub-
metr qazın çatdırıldığını vurğuladı. 

Görüşdə bərpaolunan və alterna-
tiv enerji, eləcə də digər sahələrdə 
Azərbaycan ilə ABŞ arasında 
əməkdaşlıq məsələləri ətrafında fikir 
mübadiləsi aparıldı.

AZƏRTAC

Prezident İlham Əliyev Avropa İnvestisiya 
Bankının vitse-prezidenti ilə görüşüb
 � Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti İlham Əliyev fevralın 20-də 
Avropa İnvestisiya Bankının vitse-
prezidenti Vazil Hudak ilə görüşüb. 

Prezident İlham Əliyev 
Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət 
Şurası toplantılarının 
təşkilinin yaxşı ənənəyə 
çevrildiyini vurğulayaraq, bu 
mühüm tədbirlərdə planlaşdı-
rılan hədəflərə nail olunduğu-
nu qeyd etdi. 

Avropa İnvestisiya 

 Bankının vitse-prezidenti 
Vazil Hudak Cənub Qaz 
Dəhlizi layihəsinin uğurlu 
icrasında Məşvərət Şurası-
nın toplantılarının önəmini 
vurğuladı. O, Avropa İttifaqı-
nın əsas maliyyə strukturu 
olan bu bankın Cənub Qaz 
Dəhlizi layihəsinə maliyyə 

dəstəyi göstərməsinin 
əhəmiyyətini qeyd etdi. Re-
gionda Azərbaycanın iştirakı 
ilə həyata keçirilən irimiq-
yaslı nəqliyyat layihələrinə 
toxunan Vazil Hudak Avropa 
İnvestisiya Bankının bu kimi 
nəqliyyat və digər layihələrin 
də maliyyələşdirilməsində 
maraqlı olduğunu ifadə etdi. 

Layihəyə verdiyi dəstəyə 
görə minnətdarlığını bildirən 
Prezident İlham Əliyev qeyd 
etdi ki, bu, bankın bölgədə 
maliyyələşdirdiyi ən böyük 

layihələrdən biridir. Cənub 
Qaz Dəhlizinin dayanıqlı 
layihə olduğunu xatırladan 
Prezident İlham Əliyev bu 
kreditlərin Avropa İnvesti-
siya Bankının və Avropa 
İttifaqının layihəyə dəstəyini 
nümayiş etdirdiyini bildirdi. 

Görüşdə müxtəlif 
sahələrdə əməkdaşlıq im-
kanlarına dair fikir mübadiləsi 
aparıldı. 

AZƏRTAC

Prezident İlham Əliyev Avropa 
Komissiyasının büdcə və insan 

resursları üzrə komissarı ilə görüşüb 

 � Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 
fevralın 20-də Avropa Komissiyasının büdcə və insan resursları 
üzrə komissarı Günter Ottinger ilə görüşüb.  

AZƏRTAC xəbər verir ki, görüşdə 
Cənub Qaz Dəhlizinin uğurlu icra-
sından məmnunluq ifadə edildi, bu 
baxımdan Məşvərət Şurasının toplan-
tılarının önəmi vurğulandı.

Prezident İlham Əliyev bu layihənin 
icrasında Avropa İttifaqının fəal 
iştirakını və rolunu qeyd etdi, Cənub 
Qaz Dəhlizi layihəsinin uğurla həyata 
keçirildiyini bildirdi.

Günter Ottinger Avropa Komissiya-
sının prezidenti Jan Klod Yunkerin sa-
lamlarını Prezident İlham Əliyevə çat-
dırdı. O, Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət 
Şurası çərçivəsində nazirlərin be-
şinci toplantısında iştirak etməkdən 
məmnunluğunu bildirdi, layihənin icra-
sında Azərbaycan tərəfindən peşəkar 
komandanın fəal çalışdığını vurğuladı. 
Qonaq bu layihənin uğurlu icrasında 

Azərbaycanın etibarlı tərəfdaş olduğu-
nu bildirdi. 

Dövlətimizin başçısı Avropa Komis-
siyasının prezidenti Jan Klod Yunke-
rin salamlarına görə minnətdarlığını 
bildirdi, onun da salamlarını Avropa 
Komissiyasının prezidentinə çatdırma-
ğı xahiş etdi.

Görüşdə Avropa İttifaqı ilə 
Azərbaycan arasında digər sahələrdə 
də uğurla həyata keçirilən əməkdaşlıq 
məsələlərinə dair fikir mübadiləsi 
aparıldı.

AZƏRTAC

Prezident İlham Əliyevin 
İtaliyanın iqtisadi inkişaf nazirinin 

müavini ilə görüşü olub

 � Fevralın 20-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyevin İtaliya Respublikasının iqtisadi inkişaf nazirinin 
müavini Andrea Cioffi ilə görüşü olub. 

Prezident İlham Əliyev İtaliyanın 
iqtisadi inkişaf nazirinin müavini And-
rea Cioffi ilə görüşdən məmnunluğunu 
bildirdi, səfərin məhsuldar olacağına 
əminliyini ifadə etdi. Azərbaycan-İtaliya 
əlaqələrinin yüksək səviyyədə oldu-
ğunu vurğulayan dövlətimizin başçısı 
ölkələrimizin yaxşı tərəfdaş olduqları-
nı dedi. İtaliya şirkəti tərəfindən inşa 
olunan “SOCAR-Polymer” zavodunun 
bir neçə gün əvvəl açılışında iştirakını 

xatırladan dövlətimizin başçısı ötən il bu 
zavodun birinci mərhələsinin açılışının 
İtaliya Prezidenti Sercio Mattarella ilə 
birlikdə həyata keçirildiyini dedi. Pre-
zident İlham Əliyev İtaliya şirkətlərinin 
Azərbaycanda müxtəlif sahələrdə, o 
cümlədən neft-qaz, tikinti və iqtisa-
diyyatın digər sektorlarında da uğurla 
fəaliyyət göstərdiklərini və ölkəmizin 
onların fəaliyyətindən məmnun olduğu-
nu bildirdi. Dövlətimizin başçısı Cənub 

Qaz Dəhlizi layihəsinin icrası ilə bağlı 
ölkələrimiz arasında əlaqələrin yüksək 
səviyyədə olduğunu dedi. Qeyd etdi ki, 
bu layihə dövlətləri və şirkətləri daha da 
sıx birləşdirir. 

İtaliyanın iqtisadi inkişaf nazirinin 
müavini Andrea Cioffi görüşə görə 
minnətdarlığını bildirdi. O, dövlətimizin 
başçısı ilə görüşün bir çox məsələlərlə 
bağlı fikir mübadiləsi aparmaq üçün 
yaxşı imkan olduğunu dedi. Andrea 
Cioffi Azərbaycan ilə münasibətlərin 
bütün sahələrdə, o cümlədən ticarət 
sahəsində də inkişaf etdiyini vurğuladı. 

AZƏRTAC

Prezident İlham Əliyevin 
Türkiyənin energetika və 

təbii sərvətlər naziri ilə görüşü olub

 � Fevralın 20-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyevin Türkiyə Respublikasının energetika və təbii sərvətlər 
naziri Fatih Dönməz ilə görüşü olub.  

Fatih Dönməz görüşə görə Pre-
zident İlham Əliyevə minnətdarlığını 
bildirdi, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib 
Ərdoğanın salamlarını dövlətimizin baş-
çısına çatdırdı. 

Cənub Qaz Dəhlizinin 
əhəmiyyətini xüsusi qeyd edən Fatih 
Dönməz Türkiyənin bu layihənin ilk 
mərhələsindən Azərbaycanın yanında 
olduğunu vurğuladı. O, Cənub Qaz 
Dəhlizi layihəsinin icrasının uğurla 
davam etdirildiyini bildirdi. İndiyədək 
TANAP layihəsinin və STAR neft emalı 
zavodunun açıldığını xatırladan Fatih 
Dönməz belə layihələrin gələcəkdə də 
davam etdiriləcəyinə əminliyini bildirdi. 

Prezident İlham Əliyev Türkiyənin 

Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası 
çərçivəsində nazirlərin beşinci toplan-
tısında yüksək səviyyədə iştirakına 
görə minnətdarlığını bildirdi. Türkiyə 
Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla 
birlikdə imzalanan bu layihənin təməlinin 
TANAP ilə qoyulduğunu vurğula-
yan dövlətimizin başçısı onun tarixi 
əhəmiyyətini qeyd etdi, TANAP-ın rəsmi 
açılışını xatırlatdı. Dövlətimizin başçısı 
Türkiyə ilə birlikdə bu layihənin qısa 
müddətdə başa çatdırılmasının böyük 
nailiyyət olduğunu vurğuladı. 

Türkiyə-Azərbaycan əməkdaşlığının 
bütün sahələrdə, o cümlədən enerji 
sahəsində də böyük nəticələrə gətirib 
çıxardığını qeyd edən Prezident 

İlham Əliyev məmnunluqla bildirdi ki, 
indiyədək 1 milyard kubmetr qaz yeni 
xətt vasitəsilə Türkiyəyə çatdırılıb. STAR 
neft emalı zavodunun fəaliyyətə başla-
masının önəmini vurğulayan Prezident 
İlham Əliyev bildirdi ki, bir neçə milyard 
dollarlıq sərmayə bu gün artıq nəticə 
verir.

Prezident İlham Əliyev Cənub Qaz 
Dəhlizi layihəsinin başa çatdırılması 
üzrə işlərin uğurla davam etdirildiyini 
söylədi. 

Dövlətimizin başçısı Türkiyə 
Respublikasının Prezidenti Rəcəb 
Tayyib Ərdoğanın salamlarına görə 
minnətdarlığını bildirdi, onun da salam-
larını Türkiyə Prezidentinə çatdırmağı 
xahiş etdi. 

AZƏRTAC
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Prezident İlham Əliyevin Dünya 

Bankının Cənubi Qafqaz üzrə regional 
direktoru ilə görüşü olub

 � Fevralın 20-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyevin Dünya Bankının Cənubi Qafqaz üzrə regional 
direktoru xanım Mersi Tembon ilə görüşü olub. 

Görüşdə dövlətimizin başçısı 
Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası 
çərçivəsində nazirlərin beşinci top-
lantısı kimi vacib tədbirdə iştirakına 
görə Dünya Bankının Cənubi Qaf-
qaz üzrə regional direktoru xanım 
Mersi Tembona təşəkkürünü bildirdi. 
 Prezident İlham Əliyev Dünya Ban-
kının Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinə 
və Azərbaycanın reallaşdırdığı digər 
layihələrə verdiyi davamlı dəstəyə 
görə minnətdarlığını ifadə etdi. Bu 
əməkdaşlığı yüksək qiymətləndirən 
Azərbaycan Prezidenti Dünya Ban-
kı ilə işbirliyinin uzunmüddətli və 
məhsuldar olduğunu bildirdi. 

Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinin ic-

rasının uğurla davam etdirilməsindən 
məmnunluğunu ifadə edən 
dövlətimizin başçısı ötən il layihənin 
icrasında mühüm irəliləyişlərin olduğu-
nu və bunun bu il də davam etdirildiyi-
ni dedi. 

Davosda Dünya Bankının baş 
icraçı direktoru xanım Kristalina 
Georgiyeva ilə görüşünü xatırladan 
dövlətimizin başçısı həmin görüşdə 
gələcək əməkdaşlıq haqqında geniş 
müzakirələrin aparıldığını bildirdi. 

Xanım Mersi Tembon Dünya 
Bankının baş icraçı direktoru xanım 
Kristalina Georgiyevanın salam-
larını dövlətimizin başçısına çat-
dırdı. O, Prezident İlham Əliyevin 

Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası 
çərçivəsində nazirlərin beşinci top-
lantısında dərin məzmunlu nitqində 
mühüm məsələlərə toxunduğunu 
vurğuladı. Xanım Mersi Tembon 
Dünya Bankının baş icraçı direk-
torunun Davosda  Prezident İlham 
Əliyev ilə görüşdən dərin təəssüratla 
ayrıldığını bildirdi. Mersi Tembon 
Azərbaycan ilə Dünya Bankı ara-
sında aparılan müzakirələrdə əksini 
tapan məsələlərin həyata keçirilməsi 
istiqamətində ardıcıl tədbirlərin real-
laşdırıldığını dedi. 

Prezident İlham Əliyev xanım 
Kristalina Georgiyevanın salamlarına 
görə minnətdarlığını bildirdi, onun 
da salamlarının Dünya Bankının baş 
icraçı direktoruna çatdırılmasını xahiş 
etdi. 

AZƏRTAC

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Dövlət vergi orqanlarında  
xidmət haqqında” Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə”  

Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi haqqında”  
2001-ci il 19 iyul tarixli 539 nömrəli, “Əmək pensiyaları haqqında”  

Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə”   
2006-cı il 6 mart tarixli 377 nömrəli, “Ədliyyə orqanlarında qulluq keçmə 

haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə”  
2006-cı il 25 iyul tarixli 430 nömrəli və “Fərdi məlumatlar haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununun icrasının təmin edilməsi barədə” 2010-cu il  
13 dekabr tarixli 361 nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu 

maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikası Dövlət 
Təhlükəsizliyi Xidmətinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqın-
da” 2016-cı il 13 yanvar tarixli 724 nömrəli və “Azərbaycan 
Respublikası Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin fəaliyyətinin təmin 
edilməsi haqqında” 2016-cı il 13 yanvar tarixli 725 nömrəli 
fərmanlarının icrası ilə əlaqədar qərara alıram:

1. “Dövlət vergi orqanlarında xidmət haqqında” 
Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respub-
likası Qanununun tətbiq edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 19 iyul tarixli 539 nömrəli 
Fərmanının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 
Toplusu, 2001, № 7, maddə 476; 2005, № 2, maddə 71; 
2007, № 4, maddə 323; 2008, № 5, maddə 372; 2014, № 7, 
maddə 806, № 10, maddə 1174; 2017, № 2, maddə 164,  № 
7, maddə 1331; 2018, № 12 (I kitab), maddə 2539) 3.4-cü 
bəndindən “Azərbaycan Respublikasının Milli Təhlükəsizlik 
Nazirliyi,” sözləri çıxarılsın və həmin bəndə “Müdafiə Nazirli-
yi” sözlərindən sonra “, Azərbaycan Respublikasının Dövlət 
Təhlükəsizliyi Xidməti, Azərbaycan Respublikasının Xarici 
Kəşfiyyat Xidməti” sözləri əlavə edilsin.

2. "Əmək pensiyaları haqqında" Azərbaycan Respubli-
kası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 2006-cı il 6 mart 
tarixli 377 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2006, № 3, maddə 228; 2009, № 
11, maddə 883; 2013, № 6, maddə 631; 2016, № 9, maddə 
1467; 2017, № 5, maddə 756; 2018, № 2, maddə 185; 2018, 
№ 12 (I kitab), maddə 2580) 2.5-ci bəndindən “Azərbaycan 
Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi,” sözləri çıxarıl-

sın və həmin bəndə “Ədliyyə Nazirliyi,” sözlərindən sonra 
“Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti, 
Azərbaycan Respublikasının Xarici Kəşfiyyat Xidməti,” sözləri 
əlavə edilsin.

3. “Ədliyyə orqanlarında qulluq keçmə haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 25 iyul 
tarixli 430 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2006, № 7, maddə 594; 2007, № 11, 
maddə 1117, № 12, maddə 1223; 2008, № 8, maddə 724; 
2009, № 6, maddə 419, №11, maddə 888; 2014, № 5, maddə 
470; 2016, № 9, maddə 1027; 2017, № 7, maddə 1325) 
2.7-ci bəndində “Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi” sözləri “Dövlət 
Təhlükəsizliyi Xidməti, Azərbaycan Respublikasının Xarici 
Kəşfiyyat Xidməti” sözləri ilə əvəz edilsin.

4. “Fərdi məlumatlar haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Qanununun icrasının təmin edilməsi barədə” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2010-cu il 13 dekabr tarixli 361 
nömrəli Fərmanının (Azərbaycan Respublikasının Qanunve-
ricilik Toplusu, 2010, № 12, maddə 1061; 2014, № 9, maddə 
1027; 2017, № 8, maddə 1521) 3.2-ci bəndindən “Azərbaycan 
Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi,” sözləri çıxarıl-
sın və həmin bəndə “Ədliyyə Nazirliyi” sözlərindən sonra “, 
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti” 
sözləri əlavə edilsin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 20 fevral 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Terrorçuluğa qarşı mübarizə haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 1999-cu il  

30 avqust tarixli 185 nömrəli, “Prokurorluq haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 1999-cu il 24 dekabr tarixli 232 nömrəli, 

“Kütləvi informasiya vasitələri haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 
tətbiq edilməsi barədə” 2000-ci il 8 fevral tarixli 277 nömrəli və  

“Yoluxucu xəstəliklərin immunoprofilaktikası haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 2000-ci il 17 iyun tarixli  

353 nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu 

maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublika-
sı Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin fəaliyyətinin təmin 
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2016-cı il 13 yanvar tarixli 724 nömrəli və “Azərbaycan 
Respublikası Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin fəaliyyətinin təmin 
edilməsi haqqında” 2016-cı il 13 yanvar tarixli 725 nömrəli 
fərmanlarının icrası ilə əlaqədar qərara alıram:

1. “Terrorçuluğa qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1999-cu il 30 
avqust tarixli 185 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan Res-
publikasının Qanunvericilik Toplusu, 1999, № 8, maddə 
495; 2004, № 1, maddə 19; 2005, № 4, maddə 299) 2-ci 
hissəsində aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1.1. üçüncü abzasda “Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi” 
sözləri “Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti, Azərbaycan Respub-
likasının Xarici Kəşfiyyat Xidməti” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.2. dördüncü abzasda “Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi” 
sözləri “Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti” sözləri ilə əvəz edil-
sin.

2. “Prokurorluq haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respubli-
kası Prezidentinin 1999-cu il 24 dekabr tarixli 232 nömrəli 
Fərmanının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 
Toplusu, 1999, № 12, maddə 712; 2014, № 7, maddə 
817; 2016, № 10, maddə 1639) 4-cü hissəsinin dördün-
cü abzasında “Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi” sözləri “Dövlət 
Təhlükəsizliyi Xidməti, Xarici Kəşfiyyat Xidməti” sözləri ilə 
əvəz edilsin.

3. “Kütləvi informasiya vasitələri haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 8 fevral 
tarixli 277 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan Respublikası-
nın Qanunvericilik Toplusu, 2000, № 2, maddə 92; 2003, 
№ 10, maddə 585; 2004, № 1, maddə 24; 2008, № 5, 
maddə 359; 2009, № 8, maddə 627; 2014, № 5, maddə 
477, № 9, maddə 1027; 2015, № 11, maddə 1312; 2016, 
№ 4, maddə 675, № 8, maddə 1384; 2017, № 8, maddə 
1521) 2-ci hissəsində aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

3.1. ikinci abzasdan “Azərbaycan Respublikası Milli 
Təhlükəsizlik Nazirliyinin,” sözləri çıxarılsın və həmin ab-
zasa “Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi-
nin” sözlərindən sonra “, Azərbaycan Respublikası Dövlət 
Təhlükəsizliyi Xidmətinin” sözləri əlavə edilsin;

3.2. dördüncü abzasda “onuncu” sözü “üçüncü” 
sözü ilə, “Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi” sözləri “Dövlət 
Təhlükəsizliyi Xidməti” sözləri ilə əvəz edilsin.

4. “Yoluxucu xəstəliklərin immunoprofilaktikası haqqın-
da” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi 
barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 
17 iyun tarixli 353 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan Res-
publikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000, № 6, maddə 
432; 2002, № 8, maddə 478; 2003, № 10, maddə 585; 
2004, № 1, maddə 19; 2005, № 4, maddə 299; 2008, № 
8, maddə 719) 2-ci hissəsinin dördüncü abzasından “Milli 
Təhlükəsizlik Nazirliyi,” sözləri çıxarılsın və həmin abzasda 
“və Ali Dövlət Hakimiyyəti və İdarəetmə Orqanlarını Baş 
Mühafizə İdarəsi” sözləri “, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti, 
Xarici Kəşfiyyat Xidməti, Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti” 
sözləri ilə əvəz edilsin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 20 fevral 2019-cu il

Nazirlər Kabinetində keçirilən  
görüşdə Azərbaycan-Türkiyə 

münasibətlərinin inkişafından danışılıb
 � Azərbaycan 

Respublikasının 
Baş naziri Novruz 
Məmmədov fevralın  
20-də Türkiyə Böyük 
Millət Məclisinin 
deputatı, Türkiyə-
Azərbaycan 
parlamentlərarası 
dostluq qrupunun 
rəhbəri Şamil Ayrımın 
başçılıq etdiyi 
nümayəndə heyəti ilə 
görüşüb.

AZƏRTAC xəbər ve-
rir ki, Azərbaycan-Türkiyə 
münasibətlərinin ən yüksək 
səviyyədə olduğunu vurğu-
layan Baş nazir ölkələrimizin 
və xalqlarımızın tarixən bir-
birinə çox güclü tellərlə bağlı 
olduğunu bildirib. Azərbaycan 
və Türkiyə parlamentlərinin 
ölkələrimiz arasında 
münasibətlərin inkişafın-
dakı rolundan bəhs edən 
Novruz Məmmədov Türkiyə 
nümayəndə heyətinin bu 
səfərinin, keçirilən görüşlərin 
əlaqələrimizin daha da 
genişləndirilməsi baxımından 
önəmli olduğunu deyib.   

Azərbaycanın və 

Türkiyənin iştirakı ilə həyata 
keçirilən qlobal əhəmiyyətli 
layihələrdən bəhs edən 
Baş nazir qeyd edib ki, 
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu 
xəttinin istifadəyə verilməsi, 
TANAP, TAP kimi qlobal 
əhəmiyyətli layihələrin həyata 
keçirilməsi qardaş ölkələrimiz 
arasındakı əməkdaşlığı daha 
da dərinləşdirir.

Şamil Ayrım 
Türkiyə-Azərbaycan 
parlamentlərarası dostluq 
qrupunun yeni tərkibdə 
Azərbaycana ilk dəfə 
səfər etdiyini bildirib. O, 

səfər zamanı Azərbaycan-
Türkiyə əlaqələrinin hazırkı 
vəziyyətinə, münasibətlərin 
daha da dərinləşdirilməsi 
istiqamətində görülməli olan 
işlərə dair önəmli müzakirələr 
aparıldığını diqqətə çatdırıb. 
Qardaş ölkələrimiz arasında 
əlaqələrin bütün sahələrdə 
ən yüksək səviyyədə oldu-
ğunu deyən Şamil Ayrım 
Azərbaycanın və Türkiyənin 
iqtisadiyyatın müxtəlif 
sahələrində, o cümlədən 
neft-qaz sektorunda birgə bir 
sıra mühüm layihələrə imza 
atdıqlarını söyləyib. O, birgə 

həyata keçirilən bu layihələrin 
Azərbaycan və Türkiyə ilə 
yanaşı, bölgənin də inkişafı-
na mühüm töhfələr verdiyini 
diqqətə çatdırıb.

Dostluq qrupunun rəhbəri 
Türkiyənin Ermənistan-
Azərbaycan Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin həlli işində 
daim Azərbaycanın yanında 
olduğunu bildirib, bu prob-
lemin tezliklə ədalətli həll 
ediləcəyinə əminliyini ifadə 
edib.

Görüşdə qarşılıqlı maraq 
doğuran digər məsələlərə 
dair müzakirələr aparılıb.

Azərbaycan daxili işlər nazirinin başçılıq etdiyi 
nümayəndə heyəti Türkiyədə səfərdədir

 � Azərbaycan Respublikasının daxili 
işlər naziri, general-polkovnik Ramil Usubovun 
başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Budapeşt 
Prosesinin VI nazirlər konfransında iştirak etmək 
üçün fevralın 19-da Türkiyə Respublikasına səfər 
edib.

Daxili İşlər Nazirliyi-
nin mətbuat xidmətindən 
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, 
həmin gün Azərbaycan və 
Türkiyə daxili işlər nazirlərinin 
görüşü olub.

Budapeşt Prosesinin VI 
nazirlər konfransında işti-
rak etmək barədə dəvətini 
qəbul etdiyinə görə Ramil 
Usubova minnətdarlığını 
bildirən və ötən ilin sonlarında 
Azərbaycana ilk rəsmi səfərini 

xatırladan Süleyman Soylu 
dost və qardaş ölkələrimizin 
qlobal təhdidlərə, o cümlədən 
mütəşəkkil cinayətkarlığın 
bütün təzahürlərinə, xüsusən 
terrorizmə qarşı hər zaman va-
hid mövqedən çıxış etdiyini vur-
ğulayıb. O, regionda fəaliyyət 
göstərən terror təşkilatlarının 
əsas hədəfinin Türkiyə oldu-
ğunu deyərək Azərbaycanın 
belə qruplaşmalara qarşı sərt 
və qətiyyətli mövqeyindən, 

atdığı konkret addımlardan 
məmnunluğunu ifadə edib. 
Türkiyəli nazir, həmçinin 
əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi, 
aidiyyəti dövlət qurumları 
arasında təcrübə və məlumat 
mübadiləsinin genişləndirilməsi 
istiqamətində birgə səylərin 
bundan sonra da davam 
etdiriləcəyini bildirib.

Mötəbər beynəlxalq 
konfransa dəvət etdiyinə, 
göstərilən qonaqpərvərliyə 
görə təşəkkürünü bildirən 
nazir R.Usubov ikitərəfli 
münasibətlərin bütün 
istiqamətlərdə uğurla inki-
şaf etdiyini, əməkdaşlığın 
dərinləşməsinə Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyevin və Türkiyə Res-

publikasının Prezidenti Rəcəb 
Tayyib Ərdoğanın əsl qardaşlıq 
və dostluq əlaqələrinin böyük 
töhfə verdiyini məmnunluqla 
qeyd edib.

Əməkdaşlığın geniş po-
tensiala malik olduğunu, kadr 
hazırlığı və hərbi sahədə bir 
sıra sənədlərin imzalandığını, 
ikitərəfli formatda çoxsaylı 
görüşlərin keçirildiyini razılıqla 
diqqətə çatdıran nazir Ramil 
Usubov transmilli mütəşəkkil 
cinayətkarlıqla mübarizədə 
iki ölkənin hüquq mühafizə 
orqanları arasında məlumat və 
təcrübə mübadiləsinin daha da 
gücləndirilməsinin zəruriliyini 
vurğulayıb. 

Dostluq və mehribanlıq 
şəraitində keçən görüşdə 

tərəfləri maraqlandıran bir sıra 
digər məsələlər də müzakirə 
olunub.    

Fevralın 20-də İstanbul 
şəhərində Budapeşt Prosesinin 
VI nazirlər konfransı öz işinə 
başlayıb. Əvvəlcə Birləşmiş 
Millətlər Təşkilatının baş 
katibi Antoni Quterreşin tədbir 
iştirakçılarına videomüraciəti 
səsləndirilib. 

Sonra Budapeşt Prosesinin 
sədri - Türkiyə Respublikasının 
daxili işlər naziri Süleyman 
Soylu, Prosesin həmsədri 
- Macarıstanın xarici işlər 
naziri Peter Siyarton, miqrasi-
ya, daxili işlər və vətəndaşlıq 
məsələləri üzrə Avropa komis-
sarı Dimitris Avramopolous, 
Miqrasiya Siyasətinin İnkişafı 

üzrə Beynəlxalq Mərkəzin baş 
direktoru Maykl Şpindeleqqer 
və digər rəsmi şəxslər çıxış 
ediblər.

Tədbirdə Azərbaycan 
Respublikasının daxili işlər 
naziri Ramil Usubov çıxış 
edərək qanunsuz miqrasiyanın 

kriminogen duruma mənfi təsiri, 
bu sahədə ölkəmizdə həyata 
keçirilən mühüm tədbirlər, 
habelə dünyada, xüsusən Ya-
xın Şərqdə miqrasiya böhranını 
doğuran səbəblər haqqında 
danışıb, onların aradan qaldı-
rılması yolları barədə təkliflər 

səsləndirib.
Konfransın sonunda 

“Miqrasiya üzrə İpək Yolu 
Tərəfdaşlığına dair İstanbul 
Öhdəlikləri” və “Fəaliyyətə 
dair çağırış – beşillik plan” adlı 
sənədlər qəbul edilib.



521 fevral 2019-cu il, cümə axşamı

Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 
beşinci toplantısı işini plenar sessiya ilə davam etdirib

Azərbaycanın energetika naziri Pərviz Şahbazov 
Cənub Qaz Dəhlizi layihəsində iştirak edən ölkələrə 
və layihəni dəstəkləyənlərə minnətdarlığını bildirdi. 
Nazir layihənin verdiyi enerji töhfəsi ilə yanaşı, sosial 
baxımdan da uğurlu olduğunu, onun icrası nəticəsində 
yeni iş yerlərinin yaradıldığını və ölkələrin daha 
da inkişafına səbəb olacağını qeyd etdi. Bugünkü 
toplantıda Cənub Qaz Dəhlizi üzrə görülən işlərin 
və “Şahdəniz-2” yatağının inkişaf etdirilməsi ilə bağlı 
məsələlərin müzakirə edildiyini vurğulayan nazir dedi: 

- Hazırda biz onun şahidiyik ki, məhz təbii qaza 
olan tələbat artır. Çünki onun sayəsində havaya az 
karbon qazı buraxılır. Biz elə bir dövrdə yaşayırıq 
ki, enerji təhlükəsizliyi məhz hasilatçı, istehlakçı və 
tranzit ölkələr arasında münasibətlərin inkişafında 
mühüm rol oynayır. Bu baxımdan, Cənub Qaz Dəhlizi 
layihəsi monumental bir işdir. Çünki hazırda Avro-
pada bu, ilk meqalayihədir ki, enerji təhlükəsizliyinin 
bütün komponentlərini özündə ehtiva edir. Bizim 
nailiyyətlərimiz birgə işin bəhrəsidir. Çünki biz vahid 
komanda kimi Xəzərdə hasil olunan qazın Avropa-
ya ən təhlükəsiz ixrac marşrutu ilə nəql edilməsinə 
çalışırıq. Bu gün biz Avropa qaz bazarının yaradılma-
sı yönündə işləyirik və burada rəqabətədavamlılıq, 
mənbələrin və marşrutların şaxələndirilməsi nəzərdə 
tutulur. 

Cənub Qaz Dəhlizi bütün iştirakçı tərəflərin 
maraqlarına xidmət edir və geniş coğrafiyada ener-
ji təhlükəsizliyinin davamlılığına töhfə verir. Çox 
əhəmiyyətli haldır ki, biz demək olar hər il Məşvərət 
Şurasının toplantısına qoşulan ölkələrin siyahısında 
yeni tərəfləri görürük və onlar hamısı bu layihənin 
əhəmiyyətindən danışır. Bu, layihənin potensial fay-
dasını göstərir. Serbiya, Macarıstan və San-Marino ilk 
dəfədir ki, bu il bizə qoşulur. 

İtaliyanın iqtisadi inkişaf nazirinin müavini And-
rea Cioffi ölkəsinin layihə ilə bağlı bütün görüşlərdə 
iştirak etdiyini bildirdi, bu görüşlərin fikir mübadiləsi 
aparmaq üçün yaxşı fürsət olduğunu vurğuladı. Enerji 
təhlükəsizliyinin artırılması məqsədilə istehsalçı və 
istehlakçı ölkələr arasında əməkdaşlığın səmərəliliyini 
daha da artırmağa ehtiyacın olduğunu deyən Andrea 
Cioffi qeyd etdi ki, müasir dünyada enerji təhlükəsizliyi 
enerji siyasətinin tərkib hissəsi olaraq qalır. İtaliya 
hökumətinin rəsmisi Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinin 
regional əhəmiyyətini vurğulayaraq bildirdi: 

–TAP layihəsi bütün Balkan bölgəsinin qaz 
boru kəməri şəbəkəsinin inkişafına imkan verəcək. 
Həmçinin Cənub-Şərqi Avropada qaz nəqliyyatı üzrə 
şəbəkələrin və qaz satışının inkişafına kömək edəcək. 
TAP layihəsindən yalnız Albaniya deyil, İon-Adriatik 
qaz kəməri vasitəsilə TAP-a bağlı olan Xorvatiya və 
Monteneqro da yararlanacaq ki, bu da Yunanıstan-
Bolqarıstan interkonnektor layihəsi hesabına Yuna-
nıstandan qoşulmaq marağında olan Bolqarıstan kimi 
Qərbi Balkanın bütün ölkələri faydalanacaq.  

Bu gün biz sessiyada həyata keçirilməsində 
əhəmiyyətli nəticələr əldə edilmiş Cənub Qaz Dəhlizi 
haqqında müzakirələr aparacağıq. Azərbaycan və 
layihəyə cəlb olunan digər ölkələrlə yüksək səviyyəli 
əlaqələrə əsaslanan Cənub Qaz Dəhlizinin açılma-
sında mən İtaliyanın töhfəsini bir daha vurğulamaq 
istəyirəm. Bu töhfənin dövlətlər arasında mükəmməl 
ikitərəfli əlaqələrə əsaslandığını bildirərək çıxışımda 
bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm. Şaxələndirmə 
məsələsində digər ölkələr kimi, İtaliyanın da marağı 
var. Çünki məhz Avropada qurduğumuz yeni enerji 
birliyinin əsas ölkələrindən biri olaraq qitənin qaz 
təchizatının təhlükəsizliyini artırırıq. 

ABŞ Dövlət katibinin enerji diplomatiyası üzrə 
müavininin müşaviri xanım Sandra Oudkirk bu tədbirə 
qatılmasından məmnunluğunu ifadə edərək toplantıda 
iştirakına görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə 
minnətdarlığını bildirdi. O, Azərbaycanda hasil edilən 
böyük həcmdə qazın tarixdə ilk dəfə olaraq Cənub 
Qaz Dəhlizi ilə yaxın zamanlarda Avropa bazarlarına 
çatdırılacağını vurğulayaraq dedi: 

– Ötən il ərzində biz Cənub Qaz Dəhlizinin 
sonuncu hissəsi olan Trans–Adriatik boru kəmərinin 
tamamlanmasında da mühüm irəliləyişə nail olduq. 
Əgər işlər planlaşdırılan qaydada gedərsə, 2020-ci 
ildə ilk qaz TAP vasitəsilə İtaliyaya və Yunanıstana 
nəql olunacaq. Trans-Adriatik boru kəmərinin və Yuna-
nıstan-Bolqarıstan interkonnektorunun inşasının başa 
çatdırılması Azərbaycan ilə Avropa arasında siyasi 
və iqtisadi münasibətlərdə, eləcə də Avropanın enerji 
təhlükəsizliyində tarixi an olacaqdır. Mən bu cür gözəl 
nailiyyətləri mümkün etdiyinə görə Prezident Əliyevi 
və burada təmsil olunan bütün ölkələri və şirkətləri 
təbrik edirəm. 

Birləşmiş Ştatlar bu layihə ilk dəfə on il əvvəl təklif 
olunandan etibarən Cənub Qaz Dəhlizini qətiyyətlə 
dəstəkləyib. Biz bilirik ki, o, enerji təchizatının 
şaxələndirilməsində Azərbaycanın və Avropanın 
göstərdiyi səylərdə mühüm rol oynayaraq Xəzər 
regionunda daha geniş iqtisadi inteqrasiyanı təmin 
edə bilər. Prezident Tramp bu layihənin vacibli-

yini vurğulayır. O, 2018-ci ildə Prezident Əliyevə 
göndərdiyi məktubunda Cənub Qaz Dəhlizini ina-
nılmaz nailiyyət adlandıraraq, onu Avropaya lazım 
olan enerji təhlükəsizliyini təmin edən layihə kimi 
qiymətləndirmişdir. 

Hamımızın bildiyi kimi, Cənub Qaz Dəhlizi 
genişlənmək məqsədilə tikilmişdir. Bunu nəzərə 
alaraq deməliyəm ki, o, Aralıq dənizinin şərqindən, 
Mərkəzi Asiyadan və Qafqazdan Avropadakı isteh-
lakçılara daha böyük həcmdə qazın çatdırılması, 
onun dinc şəraitdə hasil edilməsi baxımından region 
ölkələri üçün fürsətdir. Birləşmiş Ştatların hökuməti bu 
məqsədə nail olmaqda göstərdiyiniz səyləri qətiyyətlə 
dəstəkləyəcək. Gələn illərdə biz regionun resurs 
potensialını reallaşdırmaq və onu dünyanın ən iri 
enerji bazarına açıq etmək üçün imkanları araşdıraraq 
sizinlə birlikdə işləyəcəyik. 

Böyük Britaniya Baş nazirinin Azərbaycan üzrə 
ticarət elçisi Baronessa Emma Nikolson Prezident 
İlham Əliyevi və Azərbaycan hökumətini toplantının 
təşkili münasibətilə təbrik etdi. O, gözəl Bakıda olmaq-
dan məmnunluğunu bildirdi, Azərbaycanın əsas qlobal 
enerji iştirakçısı kimi artan strateji əhəmiyyətindən 
danışaraq dedi: 

– Bu, sadəcə, dünyada ən iri infrastruktur 
layihələrindən biri deyil. Ümumi təhlükəsizliyimizi, 
rifahımızı və ətraf mühit məqsədlərimizi təşviq edən 
Cənub Qaz Dəhlizi bütün iştirakçılar üçün xüsusi 
əhəmiyyətlidir. Azərbaycan bu gün burada təmsil 
olunan bütün tərəflərə xidmət edən Xəzərin ehtiyatla-
rının dünyaya çıxarılmasında əsas rol oynadı. 2006-cı 
ildə Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinin açılması ilə 
Azərbaycanın nefti Gürcüstan və Türkiyə vasitəsilə 
Avropa bazarlarına çatdırıldı. Cənub Qaz Dəhlizi 
hazırda təbii qaz üçün oxşar etibarlı ixrac marşrutudur. 
Xəzər qazı qaz təminatımızı şaxələndirməyə kömək 
edəcək. Yeni interkonnektorlar enerji şirkətlərimiz 
üçün yeni bazarlara çıxış yaradacaq və istehlakçıların 
tələbatlarını təmin etmək üçün qazın yeni marşrut-
la nəql olunmasına imkan verəcək. Bu, nəinki boru 
kəməri boyunca yerləşən ölkələrə, mənim ölkəmə, o 
cümlədən eyni qaz bazarlarında fəaliyyət göstərən hər 
birimizə xidmət edəcək. Birləşmiş Krallıq qlobal enerji 
təhlükəsizliyi məsələlərinə çox böyük əhəmiyyət verir. 

Şaxələndirilmiş neft və qaz mənbələri nəinki 
etibarlı təchizatı, o cümlədən iqtisadi inkişafı təmin 
edir. Enerji bütün dünyada iş yerləri və artım üçün çox 
vacibdir. Biz hamımız etibarlı, təhlükəsizlik və təmin 
edilmiş enerji təchizatını arzulayırıq. Biz istəyirik ki, 
enerji iqtisadiyyatımız rəqabətədavamlı, həmçinin 
əlçatan olsun. Birləşmiş Krallıq neft və qaz sektorunda 
Azərbaycan ilə sıx əlaqələrini, o cümlədən Britaniya 
və Azərbaycanın enerji şirkətləri arasında uzun tarixi 
olan ticari münasibətləri yüksək dəyərləndirir. 

Türkmənistan Prezidentinin müşaviri Yaxşıgəldi 
Kakayev bildirdi ki, Cənub Qaz Dəhlizi Avropa İttifaqı 
üçün prioritet enerji layihəsidir. Ölkəsinin enerji, rabitə 
və nəqliyyat sahələrində əməkdaşlığın çoxtərəfli for-
matının tərəfdarı olduğunu deyən Yaxşıgəldi Kakayev 
Türkmənistanda bu sahədə görülən işlərdən danışa-
raq bildirdi:

– Türkmənistan Cənub Qaz Dəhlizinin icrası 
ilə bağlı əldə edilən əhəmiyyətli irəliləyişi, xüsusən 
də may ayında Cənub Qaz Dəhlizinin birinci 
mərhələsinin işə salınmasını və 2018-ci ilin iyulunda 
TANAP layihəsinin istismara verilməsini alqışlayır. 
Türkmənistan da Qərb istiqamətində və Avropa 
ölkələri bazarını təmin etmək üçün lazım olan miqdar-
da təbii qazın təchizatını təşkil etmək imkanına ma-
likdir. Şərqi Avropa ölkələrinin enerji təhlükəsizliyinə 
qiymətli töhfə verə biləcək mühüm infrastruktur 
layihələrindən biri Transxəzər qaz boru kəməridir. 
Bu layihənin reallaşdırılmasının texniki-hüquqi 
aspektlərinə dair ilk müzakirələr üçtərəfli formatda 
Türkmənistan, Azərbaycan və Avropa İttifaqı arasında 
2011-ci ildə başlanıb. Sonradan danışıqlar beştərəfli 
formatda - Gürcüstan və Türkiyə də daxil olmaqla 
2015-ci ildən nazir müavinləri səviyyəsində davam 

etdirilib. Türkmənistan Avropa istiqamətində türkmən 
qazının çatdırılma mümkünlüyünün müzakirəsi üzrə 
danışıqları bərpa və davam etdirməyə hazır olduğu-
nu təsdiq edir. Mən əminəm ki, Cənub Qaz Dəhlizi 
Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin beşinci 
toplantısı bu layihənin uğurla reallaşdırılmasında 

növbəti mühüm addım olacaq.
Türkiyənin enerji və təbii sərvətlər naziri Fatih 

Dönməz bildirdi ki, Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi region 
ölkələrinin birgə işbirliyi həyata keçirməklə bağlı 
qərarını ortaya qoydu və bölgədə icra olunan digər 
layihələr də bundan nümunə götürməlidir. Türkiyənin 
TANAP vasitəsilə ilk qazı ötən ilin iyununda aldığını, 
artıq Yunanıstan sərhədinə qədər olan hissədə infrast-
ruktur işlərinin tezliklə başa çatdırılmasının diqqətdə 
saxlandığını bildirən Fatih Dönməz TAP layihəsinin də 
sürətlə başa çatdırılmasına ümid etdiklərini vurğulaya-
raq dedi: 

– Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığı TANAP ilə bölgə 
coğrafiyasının sərhədlərini aşaraq yeni qitələrə və 
yeni zirvələrə çatdı. TANAP cənab prezidentlərimiz 
Ərdoğanın və Əliyevin güclü iradələri və qonşu 
ölkələrin uzaqgörən liderləri sayəsində ortaya çıxdı. 
Azərbaycanın və Türkiyənin güclü enerji baxışı 
sayəsində işləri birlikdə necə həyata keçirdiksə, 
bundan sonra da reallaşdırmağa davam edəcəyik. 
Bu güclü əlaqələr, bu sarsılmaz qardaşlıq və dərin 
məhəbbət bizim insanlığa bəxş edəcəyimiz ən böyük 
mirasdır. 

TANAP uduzanın olmadığı tarixi bir layihədir. 
TANAP ilə Türkiyənin enerji sahəsində açar ölkə rolu 
güclənəcək. Azərbaycan tədarükçü ölkə kimi yeni 
bazarlara çıxa biləcək. Avropa isə mənbə ölkələrin 
və marşrutların şaxələndirilməsini artıra biləcək. 
TANAP Avropanın enerji təhlükəsizliyinə verdiyi töhfə 
ilə yanaşı, Türkiyənin enerji siyasəti baxımından da 
tamamlayıcı və dəstəkləyici amil olacaq. Bu, milli 
enerji və mədən siyasətimizdə açıqladığımız enerji 
təhlükəsizliyi üçün mühüm əhəmiyyətə malik layihədir. 

 “Şahdəniz-2” və Cənubi Qafqaz Boru Kəməri 
layihəsinin genişləndirilməsi barədə məlumat verən 
BP-nin Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə üzrə regio-
nal prezidenti Qəri Counz BP-nin Cənub Qaz Dəhlizi 
kimi tarixi layihədə iştirak etməkdən qürur duyduğunu 
bildirərək dedi:

– Prezident İlham Əliyevin xüsusi, şəxsi diqqəti 
və dəstəyi qlobal neft və qaz sənayesində bu 
vaxtadək həyata keçirilmiş ən böyük və ən mürəkkəb 
təşəbbüslərdən biri hesab edilən bu layihənin uğurla 
icrasında aparıcı amil olub. Həqiqətən də bu, çox 
nəhəng bir layihədir. Ölkədə hərbi sektor xaricində 
indiyədək həyata keçirilmiş ən böyük layihədir. Belə 
irimiqyaslı layihələrin özünəməxsus çətinlikləri olur. 
Bu cür çətinliklər texniki, mühəndis, kommersiya, 
normativ-hüquqi və əlbəttə, geosiyasi xarakter daşıya 
bilər. Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinin özünəməxsus 
mürəkkəbliyi bütün bu aspektləri özündə cəmləşdirir. 
Bu layihəni bir şirkətin, yaxud da bir ölkənin 
gerçəkləşdirməsi mümkün olmazdı. Bu layihənin icrası 
yeddi ölkənin və hökumətin, Avropa İttifaqının və digər 
müvafiq beynəlxalq təşkilatların, tərəfdaşlarımızın 
dörd ölkədəki alıcıları, tikinti işlərinə cəlb olunmuş 
40 min insanı, çox sayda podratçı şirkətin, yüzlərlə 
icmanın, tənzimləyici orqanların, yerli icra orqanları-
nın və bir çox coğrafi regionda yerləşən digər ma-
raqlı tərəflərin dəstəyi, birgə fəaliyyəti, əməkdaşlığı, 
əlaqələndirməni və razılaşdırmanı əhatə etdi. 

TANAP-ın baş direktoru Saltuk Düzyol və TAP-ın 
icraçı direktoru Luka Şipati çıxış edərək Cənub Qaz 
Dəhlizi layihəsinin əhəmiyyətindən, Azərbaycanın re-
gionun və Avropanın enerji təhlükəsizliyində rolundan 
danışdılar. 

*  *  *
Sonra Cənubi Qafqaz boru kəmərinin 

genişləndirilməsi və “Şahdəniz-2” layihəsinə həsr 
olunan videoçarx nümayiş olundu. 

Daha sonra Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şu-
rası çərçivəsində nazirlərin görüşünün iştirakçıları 
tərəfindən Birgə Bəyannamə qəbul edildi.  

AZƏRTAC

Fevralın 20-də Bakıda, Heydər Əliyev Mərkəzində keçirilən Cənub 
Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin beşinci toplantısı 
işini plenar sessiya ilə davam etdirib.

Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası 
çərçivəsində nazirlərin beşinci toplantısının 
yekununa dair Birgə Bəyannamə imzalanıb

 � Fevralın 20-də Cənub Qaz Dəhlizi 
Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin beşinci 
toplantısının yekununa dair Birgə Bəyannamə 
imzalanıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, 
sənədi toplantı iştirakçıları 
adından Azərbaycanın energe-
tika naziri Pərviz Şahbazov və 
Avropa Komissiyasının büdcə 
və insan resursları üzrə komis-
sarı Günter Ottinger imzalayıb.

İmzalanma mərasimindən 
sonra toplantının yekunları 
ilə bağlı mətbuat konfransı 
keçirilib.

Energetika naziri deyib 
ki, bu gün imzalanan “Birgə 
Bəyannamə”də strateji 
tərəfdaşlıq ön plana çəkilib və 
layihənin təşəbbüskarı olan 
Azərbaycanın rolu bir daha 
qeyd edilib. İclas zamanı 
Prezident İlham Əliyev Cənub 
Qaz Dəhlizi layihəsinin icrası 
üzrə əldə olunan nailiyyətləri 
yüksək qiymətləndirib. Builki 
iclasın iştirakçılarının sayın-
da da artım olub. İclasa 17 
ölkənin nümayəndəsi qatı-
lıb. Serbiya, Macarıstan və 
San-Marino ilk dəfə iclasda 
təmsil olunub. Bu, Cənub Qaz 
Dəhlizinə marağın artdığının 
bariz nümunəsidir.

P.Şahbazov bildirib ki, 
Cənub Qaz Dəhlizinin tərkib 
hissəsi olan layihələrdən 
“Şahdəniz-2”, Cənubi 
Qafqaz Boru Kəmərinin 
Genişləndirilməsi və TANAP-
ın Türkiyə təbii qaz nəql edən 
hissəsi üzrə işlər yekunlaşıb. 
Azərbaycan qazını Avropaya 
çatdıracaq TAP boru kəmərinin 
inşasının 85 faizi tamamlanıb. 

Avropa Komissiyasının 
büdcə və insan resursları 
üzrə komissarı G.Ottinger isə 
qeyd edib ki, Avropa İttifaqı 
ilə Azərbaycan arasındakı 
enerji əməkdaşlığının böyük 
perspektivləri var. Avropa 
İttifaqı Azərbaycanda enerji 
sektorunun daha da inkişafına 
dəstək verməyə hazırdır: “Biz 
hələ 2009-cu ildə Xəzərdə ha-
sil olunan təbii qazın Avropaya 
nəqlinə dair ideyaları eşitməyə 
başladıq. İlkin olaraq “Nabuc-
co” layihəsi irəli sürüldü. Bu 
layihə çərçivəsində nəzərdə 
tutulurdu ki, Xəzər qazı Avropa 
bazarına çatdırılsın. “Nabucco” 
opera kimi tanınır, Cənub Qaz 
Dəhlizi isə reallıqdır”.

G.Ottinger bildirib ki, 
“Şahdəniz-2” yatağından hasil 
olunan qaz artıq boru kəməri 
ilə Türkiyəyə çatdırılır. Bu 
layihənin sonuncu hissəsi – 
TAP layihəsi üzrə işlər davam 
edir. Ümidvarıq ki, həmin işlər 
2019-2020-ci illərdə tamamla-
nacaq: “Nazirlər səviyyəsində 
keçirilən bu toplantı çox mü-
hüm tədbirə çevrilib. İtaliyadan 
olan nümayəndələr də TAP 
layihəsinin önəminə toxundu-
lar. Azərbaycan qazının İtaliya-
ya çatdırılması istiqamətində 
işlər gedir. Avropa üçün enerji 
təhlükəsizliyi çox mühüm 
məsələdir. Qarşıdakı 10 ildə 
isə qitədə təbii qazın önəmi 
daha da artacaq. Bizim üçün 
marşrutların və mənbələrin 

şaxələndirilməsi önəmlidir. 
Bu xüsusda Xəzər qazı, 
Azərbaycan qazı bizim üçün 
yeni mənbə, yeni marşrut 
deməkdir”.

Avrokomissar vurğulayıb 
ki, Azərbaycan və SOCAR 
hazırda Avropa İttifaqının 
strateji enerji tərəfdaşıdır. 
Bu gün Cənub Qaz Dəhlizi 
tamamlandıqdan sonra növbəti 
ünvanlara genişləndirilməsi 
müzakirə olunur. Ümumi 
məqsəd isə növbəti 10 ildə Av-
ropa istiqamətinə gedən qazın 
həcmi ən azı iki dəfə artırılsın, 
ildə 20 milyard kubmetr, hətta 
25 milyard kubmetrə çatdırıl-
sın.

“Avropa İttifaqı ilə 
Azərbaycan arasında enerji 
sahəsindəki əməkdaşlığın 
çox geniş üfüqləri var. Bunlar 
arasında hasil edilən yanacaq, 
bərpaolunan enerji mənbələri, 
həmçinin elektrik şəbəkələrinin 
müasirləşdirilməsi kimi 
məqamlar var. Nəqliyyat 
sahəsində də bizim 
əməkdaşlığımız genişlənə 
bilər. Avropa İttifaqı 
Azərbaycanın öz iqtisadiyyatı-
nı daha da şaxələndirməsinə 
töhfə vermək, enerji və 
bərpaolunan enerji sahəsində 
də əməkdaşlığı genişləndirmək 
əzmindədir”, - deyə o əlavə 
edib. 

Xatırladaq ki, Məşvərət 
Şurası çərçivəsində nazirlərin 
ilk toplantısı 2015-ci il fevralın 
12-də, ikinci toplantı 2016-cı 
il fevralın 29-da, üçüncü top-
lantı 2017-ci il fevralın 23-də, 
dördüncü toplantı isə ötən il 
fevralın 15-də keçirilib. 

31-ci Beynəlxalq İnformatika 
Olimpiadasının yerli və beynəlxalq 

təşkilat komitələrinin birgə iclası keçirilib

 � Fevralın 20-də ADA Universitetində məktəblilərin 31-ci Beynəlxalq 
İnformatika Olimpiadasının (IOI 2019) yerli və beynəlxalq təşkilat 
komitələrinin birgə iclası keçirilib.

AZƏRTAC xəbər verir ki, iclasda bu il av-
qustun 4-dən 11-dək Bakıda keçiriləcək olimpi-
adaya hazırlıq prosesi, təşkilat komitələrinin və 
tərəfdaş qurumların fəaliyyəti müzakirə olunub.

ADA Universitetinin rektoru, səfir Hafiz 
Paşayev məktəblilər arasında keçiriləcək 31-ci 
beynəlxalq olimpiadaya Azərbaycanın ev sahib-
liyi edəcəyini yüksək dəyərləndirib. Universitetin 
tədris proqramı və fəaliyyət istiqamətləri barədə 
məlumat verən rektor bu ali məktəbdə informa-
siya texnologiyaları və mühəndislik fakültəsinin 
olduğunu diqqətə çatdırıb.

 Beynəlxalq İnformatika Olimpiadasının 
ilk dəfə 1989-cu ildə Bolqarıstanda keçirildiyini 
deyən təhsil nazirinin müavini Firudin Qurbanov 
bildirib ki, Azərbaycan bu bilik yarışına 1994-cü 
ildən qoşulub. Respublikamız bu beynəlxalq 
tədbirdə 24 dəfə təmsil olunub. Ümumilikdə 55 
azərbaycanlı məktəbli bu olimpiadada iştirak 
edib. Şagirdlərimiz Beynəlxalq İnformatika 
Olimpiadasından bu günədək biri gümüş, dördü 
bürünc olmaqla beş medal qazanıblar.

Azərbaycanın ilk dəfə 2019-cu ildə bu 
nüfuzlu elm yarışına ev sahibliyi edəcəyini 
deyən F.Qurbanov bu əlamətdar hadisəni 
yüksək dəyərləndirib. Qeyd edilib ki, 31-ci 
Beynəlxalq İnformatika Olimpiadasının Ba-
kıda keçirilməsi haqqında qərar Yaponiyanın 
Tsukuba şəhərində məktəblilərin IOI 2018-in 
bağlanış mərasimində elan edilib və olimpiada-
nın bayrağı Azərbaycanın nümayəndə heyətinə 
təqdim olunub. 

 Diqqətə çatdırılıb ki, beynəlxalq 
tədbirin yüksək səviyyədə təşkil olunması üçün 
Təhsil Nazirliyi tərəfindən təşkilat komitəsi 
yaradılıb. Olimpiadaya bu il 90-a yaxın ölkədən 
təxminən 500-dən çox şagird və müəllimin qatı-
lacağı gözlənilir. 

Nazir müavini builki yarışmada azərbaycanlı 
məktəblilərin uğurlu nəticələr göstərəcəyinə 
əminliyini bildirib.

Müasir dünyada texnologiyaların inkişafının 
gələcək üçün vacibliyini qeyd edən nəqliyyat, 
rabitə və yüksək texnologiyalar nazirinin 
müavini Elmir Vəlizadə ölkə başçısı tərəfindən 
İKT-nin inkişafına göstərilən diqqət və qayğıdan 
söz açıb. Qeyd edib ki, Azərbaycanın dövlət 
siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri də İKT 
ilə bağlı yeniliklərin ölkəmizə gətirilməsdir. Bu 
mühüm tədbirə ölkəmizin ev sahibliyi etməsi 
və hazırlıq prosesinin yüksək səviyyədə təşkili 
bunun bariz nümunəsidir. 

Beynəlxalq İnformatika Olimpiadasının pre-
zidenti Qreq Li fevralın 17-dən 21-dək Bakıda 
IOI 2019-un qış iclasının keçirildiyini söyləyib. 
Nəzərə çatdırıb ki, üçgünlük səfər çərçivəsində 
olimpiadanın beynəlxalq təşkilat komitəsinin 
üzvləri ötən ilin sentyabrından ölkəmizdə 
başlanan hazırlıq prosesi ilə tanış olub, yarışın 
keçiriləcəyi məkanları və texniki imkanları təftiş 
ediblər. Olimpiadaya hazırlıq prosesinin yüksək 
səviyyədə təşkil olunduğunu deyən Qreq Li 
Azərbaycanın bu beynəlxalq tədbirə ciddi hazır-
laşdığını deyib.

ADA Universitetinin informasiya texnologi-
yaları və mühəndislik fakültəsinin dekanı Araz 
Yusubov Beynəlxalq İnformatika Olimpiadasına 
hazırlıq prosesi və tərəfdaş qurumların fəaliyyəti 
barədə məlumat verib. Bildirib ki, olimpiadanın 
əsas yarışı Milli Gimnastika Arenasında, digər 
tədbirlər isə Heydər Əliyev Mərkəzi, Bakı Konq-
res Mərkəzi və “Bulvar Hotel”də keçiriləcək.

Xatırladılıb ki, IOI 2018-in bağlanış 
mərasimində təşkilatçılar tərəfindən Beynəlxalq 
İnformatika Olimpiadasının bayrağı ölkəmizin 
təhsil nazirinin müavini Firudin Qurbanova 
təqdim olunub.

Sonra beynəlxalq və yerli təşkilat 
komitəsinin üzvləri iştirakçılara təqdim olunub. 
Qonaqlar təmsil etdikləri qurum və təşkilat 
tərəfindən olimpiadaya hazırlıqla bağlı görülən 
işlər barədə məlumat veriblər.

Azərbaycanda müxalifətçilik bir çox hallarda milli 
maraqlarımıza zərbə vuran alət kimi çıxış edir

 � Azərbaycanda müxalifətçilik bir çox hallarda milli 
maraqlarımıza zərbə vuran alət kimi çıxış edir. Bunu Trendə 
Milli Məclisin deputatı Hikmət Babaoğlu deyib.

H.Babaoğlu qeyd edib ki, hər bir 
cəmiyyətin siyasi sistemi onun maraq-
larını təmin etmək üçün funksional və 
institusional qurumlar yaratmaqla bunu 
milli məqsədlərə nailolmanın mexa-
nizmi kimi müəyyənləşdirir. Beləliklə, 
dövlət dediyimiz sosial təsisat siyasi 
sistem tərəfindən idarə olunan xüsusi 
aparata çevrilir: “Bu prosesə cəmiyyəti 
təşkil edən ən müxtəlif siyasi və 
ideoloji dünyagörüşü daşıyıcılarının 
cəlb edilməsi də əslində cəmiyyətin 
hər bir üzvünü prosesin iştirakçısı-
na çevirməklə onun potensialından 
milli maraqların həyata keçirilməsində 
istifadə etmək məqsədi daşıyır. Ancaq 
hazırkı mürəkkəb tarixi mərhələdə milli 
dövlətlərin öz maraqlarını müdafiə 
etməsi çoxsaylı təhdidlərlə üzləşir 
və hər gün bir az da çətinləşir. Çünki 
tarixin amansız mübarizəsində hər bir 

xalq öz maraqlarını qorumalıdır və bu 
da gərgin rəqabət kontekstində baş 
tutur. Ona görə də qlobal oyunçular 
milli dövləti uzun və yorucu rəqabətdə 
taqətdən salmaq üçün onun öz da-
xili enerjisindən özünə qarşı istifadə 
edirlər. Məsələn, ölkədaxili müxalifəti 
iqtidara qarşı qoymaqla hakimiyyəti 
zəiflədir və bunu öz maraqlarını təmin 
etmək üçün bir alətə çevirirlər".

Millət vəkili əlavə edib ki, 
Azərbaycanın həyata keçirdiyi 
müstəqil siyasət və aparılan islahatlar 
ölkəmizi daha da güclü etdiyi üçün bu, 
rəqiblərimizi ciddi şəkildə narahat edir: 
"Son aylarda müxalifətin fəallaşması 
da məhz bu kontekstdə nəzərdən 
keçirilməli olan məsələdir. Əslində sağ-
lam məntiq onu tələb edir ki, ölkənin in-
kişafı müxalifəti məmnun etsin, ancaq 
bizdə bunun tərsi müşahidə olunur. 

Əldə edilən uğurlar müxalif düşərgəni 
qıcıqlandırır. Azərbaycan Preziden-
tinin İctimai-siyasi məsələlər üzrə 
köməkçisi Əli Həsənov “Müxalifətçilik 
missiyası və Azərbaycanın maraqları” 
adlı məqaləsində məhz bu problemi 
analiz edərək ən son siyasi tariximizdə 
baş verən hadisələr kontestində belə 
yanaşmanın səbəblərini çoxsayı 
arqumentlərlə izah edir. Bəlli olur ki, 
Azərbaycanda müxalifətçilik bir çox 
hallarda milli məqsədlərə xidmət 
edən missiya deyil, tam əksinə, milli 

 maraqlarımıza zərbə vuran alət kimi 
çıxış edir".

Deputat bildirib ki, doğrudan da Əli 
Kərimli və onun kimi "xüsusi missiya" 
yerinə yetirən bir qrup marginalın 
fəaliyyəti xalqımızın maraqlarına 
hesablanmış siyasi fəaliyyətdən daha 
çox bizə qarşı olanların maraqları-
nın qorunması kimi qiymətləndirilə 
bilər: “Diqqət etsək, görəcəyik ki, bu 
müxalifətçilik uğurları qəbul etməyən, 
milli inkişafa qısqanclıqla yanaşan, 
xalqın yanında deyil, əgər belə 
demək mümkündürsə, problemlərin 
yanında olan müxalifətçilikdir. Ona 
görə də siyasi aktiv fərdlər tərəfindən 
dəstəklənməyən, sosial siyasi elek-
toratı olmayan müxalifətçilikdir. Əgər 
belə olmasydı, bütün dünyanın təqdir 
etdiyi inkişafımızı və ölkəmizdə apa-
rılan çoxşaxəli islahatları tənqid yox, 
təqdir edərdilər. Çünki milli maraq-
larımız bunu tələb edir. Düşünürəm 
ki, bu kimi məqamları professor Əli 
Həsənov olduqca doğru analiz edərək 
Azərbaycanda milli maraqlarımız 
baxımından Prezident İlham Əliyevin 
siyasətinə alternariv siyasətin olma-
dığı qənaətinə gəlir və bu məsələdə 
tamamilə haqlıdır”.
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Sosial siyasət strategiyası 
uğurla reallaşdırılır

Dövlət başçısının cari ilin 
başlanğıcından ötən müddətdə 
vətəndaşların sosial problemlərinin 
həlli ilə bağlı qəbul etdiyi qərarlar 
Azərbaycanın yeni inkişaf 
mərhələsinə qədəm qoymasının 
sübutudur. Bu gün respublika iqti-
sadiyyatının real durumu və ölkənin 
maliyyə vəziyyəti dövlətimizə heç bir 
çətinlik çəkilmədən insanlarımızın 
əməkhaqlarını və təqaüdlərini birdən-
birə 30-40 faiz, özü də ardıcıl şəkildə 
artırmağz imkan verir. 

Cari ilin yanvar ayında dövlət 
başçısı “Azərbaycan Respubli-
kasının ərazi bütövlüyü uğrun-
da həlak olmuş, ölmüş və hərbi 
əməliyyatlarla əlaqədar xəbərsiz 
itkin düşdüyünə görə ölmüş elan 
edilmiş hərbi qulluqçuların ailə 
üzvlərinin sosial müdafiəsinin yaxşı-
laşdırılması ilə bağlı əlavə tədbirlər 
haqqında” 19 aprel 2018-ci il tarixli 
fərmanında dəyişiklik edərək, şəhid 
ailəsinin vərəsələrinə 11 min manat 
məbləğində birdəfəlik ödəmə həyata 
keçirilməsi barədə qərar verdi.

Bu ilin fevral ayının 7-də isə Pre-
zidentin imzaladığı yeni sərəncamla 
əmək pensiyalarının sığorta 
hissəsinin indeksləşdirilməsi ilə bağlı 
qərar qəbul edildi. Bunun ardınca da 
ölkə rəhbəri əhalinin sosial duru-
munun yaxşılaşdırılması sahəsində 
inqilabi bir addım atdı. Bu addımın 
miqyası olduqca böyük, əhatə dairəsi 
isə kifayət qədər genişdir. 

Son illər, demək olar ki, dövlət 
başçısı ilin başlanğıcında insanların 
əməkhaqlarının və təqaüdlərinin 
artırılması ilə bağlı qərar qəbul edir. 
Xatırladım ki, cənab İlham Əliyev belə 
bir addımı dünya iqtisadi böhranının 
ölkəmizin iqtisadiyyatında azalma-

lara səbəb olduğu 2016-cı il başa 
çatan kimi, yəni 2017-ci ilin yanvar 
ayında da atmışdı. Bu il isə iqtisadi 
yüksəliş gözlənilir və bu səbəbdən 
də Prezident builki əməkhaqqı və 
təqaüdlərin artımlarını sözügedən re-
allıqlara uyğun bir səviyyədə olmasını 
istədi. Məhz minium əməkhaqının 
birdən-birə 38,5 faiz, yəni 50 manat 
artımına qərar vermək bu məsələdə 
Prezident qətiyyətinin ifadəsi idi. Bu 
fərmanla Azərbaycanda minimum 
əməkhaqqının məbləği 2019-cu il 
martın 1-dən 130 manatdan 180 
manata qaldırılır. Beləliklə, ölkəmizdə 
minimum əməkhaqqının yaşayış mini-
mumunun səviyyəsinə çatdırılması 
təmin olunur. 

Minimum əməkhaqqının artımı ilə 
birbaşa olaraq 600 minədək insanın 
əhatə edilməsi nəzərdə tutulub. On-
lardan dövlət sektorunda işləyən 450 
min nəfərin əməkhaqqında 30 faiz, 
özəl sektorda işləyən 150 min nəfərin 
əməkhaqqında isə 25 faiz artımın 
reallaşacağı qərara alınıb. 

Minimum əməkhaqqının artırılma-
sı ilə bağlı dövlət büdcəsindən illik 
400 milyon manat, 2019-cu ilin qalan 
10 ayı üzrə isə 335 milyon manata 
qədər əlavə vəsait yönəldiləcək. Bu 
mühüm sosial əhəmiyyətli tədbir, eyni 
zamanda, əmək münasibətlərinin le-
qallaşdırılması istiqamətində istənilən 
nəticələrin əldə olunmasına imkan 
verəcək. 

Minimum əməkhaqqının 180 ma-
nat səviyyəsində müəyyənləşdirilməsi 
o deməkdir ki, mülkiyyət forma-
sından asılı olmayaraq heç bir 
müəssisə orada çalışan işçilərə 
bundan az əməkhaqqı verə bilməz. 
Yeri gəlmişkən, xatırladım ki, əmək 

qanunvericiliyinə əsasən, əməkhaqqı 
müvafiq iş vaxtında əmək funksi-
yasını yerinə yetirmək üçün əmək 
müqaviləsi ilə müəyyənləşdirilən, 
işçinin gördüyü işə görə işəgötürən 
tərəfindən pul və ya natura for-
masında ödənilən gündəlik və ya 
aylıq məbləğ, habelə ona edilən 
əlavələrin, mükafatların və digər 
ödənişlərin məcmusudur. İşçilərin 
əməkhaqqı məbləğinin hər han-
sı şəkildə azaldılması və onlara 
dövlətin müəyyənləşdirdiyi mini-
mum əməkhaqqı miqdarından az 
əməkhaqqı verilməsi qanunla qada-
ğandır.

Xatırladım ki, cənab Prezidentin 
əhalinin sosial məsələlərinin həllində 
göstərdiyi qayğının yeni bir təzahürü 
onun sərəncamı ilə bu günlərdə So-
sial Tədqiqatlar Mərkəzinin yaradıl-
masıdır. Mərkəzin qarşısına ictimai 
əhəmiyyətli məsələlərin araşdırılması 
və ictimai rəyin öyrənilməsi üçün 
əlavə vasitə yaratmaq, bu sahədə 
təhlil, tədqiqat və proqnozlaşdırma 
işinin səmərəliliyini artırmaq, sosial 
tədqiqatlarda müasir informasiya 
texnologiyalarından və qabaqcıl elmi-
metodoloji yanaşmalardan istifadəni 
genişləndirmək kimi vəzifələr qo-
yulub. Bir sözlə, Sosial Tədqiqatlar 
Mərkəzi ictimai münasibətlərin inkişaf 
dinamikasının sistemli təhlilini apa-
racaq, sözügedən sahədə mövcud 
tendensiyaları müəyyənləşdirəcək, 
dəyişiklikləri proqnozlaşdıracaq, 
həmin dəyişikliklərin cəmiyyətə 
mümkün təsirlərini araşdıracaq. Qu-
rum bütün bunlarla bərabər, müasir 
informasiya texnologiyaları və elmi 
yanaşmalar tətbiq edilməklə ictimai 
fikrin öyrənilməsini, habelə sosial 

tədqiqatlar aparılmasını reallaşdıra-
caq, hazırladığı elmi-analitik təhlilin 
nəticələrini aidiyyatı dövlət orqanları-
na təqdim edəcək. 

Ümumiyyətlə, Sosial Tədqiqatlar 
Mərkəzinin yaradılması dövlət 
başçısı tərəfindən vətəndaşların 
sosial problemlərinin vaxtında aşkar 
olunması və onların operativ həlli 
istiqamətində atılanı çox önəmli bir 
addımdır.

Azərbaycan Prezidentinin fevral 
ayının 14-də ölkənin ali məktəblərində 
təhsil alan tələbələrin təqaüd sistemi-
nin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı imzala-
dığı sərəncam da mühüm əhəmiyyətə 
malikdir. Bu sərəncamla ali təhsil 
müəssisələrində müvəffəqiyyət 
göstəriciləri əsasında dövlət hesa-
bına maliyyələşən təqaüd yerlərinin 
sayı 2019-cu ilin martın 1-dən 16 
min vahid artırılacaq və təqaüd 
alan tələbələrin sayının tələbələrin 
ümumi sayına olan nisbətinin ha-
zırkı 31 faizdən 2019/2020-ci tədris 
ilində 45 faizə, 2020/2021-ci tədris 
ilindən başlayaraq isə 50 faizdən 
az olmayan səviyyəyə çatdırılması 
nəzərdə tutulur. Yeri gəlmişkən, elə 
həmin gün ölkə başçısının imzala-
dığı digər bir sərəncamla doktorant-
lara, ali təhsil, orta ixtisas və peşə 
təhsili müəssisələrində, həmçinin 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademi-
yasının magistratura səviyyəsində 
təhsil alan tələbələrə dövlət qayğısını 
artırmaq və onların sosial müdafiəsini 
daha da gücləndirmək məqsədilə 
təqaüdlər təyin edilib.

Əhalinin sosal məsələlərinin həlli 
istiqamətində atılan son addımlardan 
biri də Milli Məclisdə “Əmək pensi-
yaları haqqında” Azərbaycan Res-
publikasının Qanununda dəyişiklik 
edilməsi barədə” qanun layihəsinin 
təsdiq olunmasıdır. Həmin qanunla 
respublikamızda əmək pensiyalarının 
minimum məbləği 44 manat və ya 38 
faiz artırılaraq 116 manatdan 160 ma-
nata çatdırılacaq ki, bu da bütövlükdə 
233 min nəfərin pensiyasında artımı 
reallaşdıracaq. Bir sözlə, minimum 
pensiya məbləğinin artırılması, 
ümumilikdə 233 min pensiyaçını (o 
cümlədən, 140 min nəfər əlilliyə görə 
pensiya alan şəxsi) əhatə edəcək ki, 
onlardan 9 min nəfərin pensiyasında 
93 faiz (75 manat), 26 min nəfərin 
pensiyasında 30 faiz (37 manat), 74 
min nəfərin pensiyasında isə 16 faiz 
(27 manat) və s. artım baş verəcəkdir.

Azərbaycan Prezidentinin cari ilin 
1 ay 20 günü ərzində ölkə əhalisinin 
sosial həyatı ilə bağlı qəbul etdiyi 
qərarların qısa mənzərəsi belədir. 
Bu siyasətin davamlı olacağı isə 
şübhəsizdir.

Fikrət YUSİFOV, 
iqtisad elmləri doktoru, professor

Təbii ki, Azərbaycanın müstəqil 
dövlət kimi, dünya birliyinə sürətli 
inteqrasiyası, beynəlxalq aləmdə 
söz sahibinə çevrilməsi, iqtisadi 
inkişaf yolunda irəliləməsi, sayılıb-
seçilən dövlətlər sırasına qoşulma-
sı antiazərbaycan qüvvələrin ciddi 
narahatlığına səbəb olub. Bu uğurları 
gözü götürməyənlər müxtəlif vasitələrlə 
ölkəmiz haqqında mənfi rəy forma-
laşdırmağa çalışır, yalan və böhtan 
xarakterli hesabatlar hazırlayırlar. 
Bununla yanaşı, “sapı özümüzdən 
olan baltalar”dan da bir alət kimi 
istifadə edirlər. Avropada özlərini 
“azərbaycanlı” adlandıran belə satqın-
lar antiazərbaycan qüvvələrin əlində 
siyasi alətə çevriliblər. 

Milli Məclisin deputatı, Yeni 
Azərbaycan Partiyası Siyasi 
Şurasının üzvü Mirkazım KAZIMOV 
belələrinə münasibət bildirərkən 
dedi:

– Son 15 ildə ölkəmizin qazandığı 
uğurlar təkcə radikal müxalifəti deyil, bu 
inkişafı gözü götürməyənləri də yan-
dırıb-yaxır. Axı, belələri niyə də yanıb-
tökülməsinlər ki, bu müddət ərzində 
2 milyona yaxın yeni iş yeri açılıb. 
Dünya standartlarına uyğun sənaye və 
istehsal müəssisələri yaradılıb. Son illər 
işləmək üçün artıq xarici vətəndaşlar 
da Azərbaycana üz tuturlar. Ölkəmizdə 
yaradılmış əmin-amanlıq, sabitlik 
dünyanın heç bir yerində yoxdur. Belə 
olmasaydı, ən mötəbər beynəlxalq 
təşkilatlar öz tədbirlərini Azərbaycanda 
keçirməyə üstünlük verməzdilər. 
Hətta NATO-nun və Rusiya Federa-
siyasının generalları da görüşmək, 
bəzi məsələləri müzakirə etmək üçün 
Bakını seçirlər. Bu faktlar Azərbaycanın 
beynəlxalq aləmdə sayılıb-seçilən ölkə 
olduğunun bariz nümunəsidir. 

Dövlət başçımızın istər regionların 
2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi 
inkişafı Dövlət Proqramının icrasının 
dördüncü ilinin yekunlarına həsr olun-
muş konfransda, istərsə də Gənclər 

Günü ilə əlaqədar keçirilən toplantıdakı 
nitqlərində bir daha qeyd olundu ki, 
ötən dövr ərzində Azərbaycan böyük 
və şərəfli yol keçərək, bütün sahələrdə 
uğurlara imza atmışdır. On beş il 
ərzində iqtisadi göstəricilərimiz ümumi 
inkişafımızın uğurlu dinamikasını əyani 
şəkildə göstərir. Bu dövrdə iqtisadiyyat 
3,2 dəfə artmışdır. Bu, dünya miqya-
sında rekord göstəricidir. Qeyri-neft 
iqtisadiyyatımız isə 2,8 dəfə artmışdır. 
Göründüyü kimi, iqtisadi inkişafımız 
neftin və qazın istehsalı ilə bağlı deyil. 
Bunlar düşünülmüş islahatların bariz 
nümunəsidir. Qeyri-neft sektorunun 2,8 
dəfə artması da bundan xəbər verir. Bu 
illər ərzində sənaye, kənd təsərrüfatı, 
qeyri-neft ixracı dəfələrlə artmışdır.

Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzu 
getdikcə yüksəlir. Ölkəmizdə apa-
rılan siyasi-iqtisadi islahatlar dünya 
birliyi tərəfindən qiymətləndirilir. 
Bütün mötəbər beynəlxalq qurum-
ların reytinqlərində Azərbaycanın 
adının qabaqcıl yerlərdə çəkilməsi 
hər birimizdə qürur hissi doğurur. 
Ölkəmizdə təhlükəsizlik, sabitlik 
və əmin-amanlığın təmin edilməsi 
beynəlxalq ekspertlər tərəfindən 
yüksək dəyərləndirilir. Sabitliyin 
mənbəyi Azərbaycan xalqının iradəsi, 
dövlət başçısına olan sarsılmaz inamı, 
xalq-iqtidar birliyidir. Dövlət başçısının 
da qeyd etdiyi kimi, hər bir soydaşı-
mız, xüsusilə gənclər həmişə yadda 
saxlamalıdırlar ki, Azərbaycanın dövlət 
müstəqilliyi, Azərbaycan xalqının ma-
raqları hər şeydən üstün tutulmalıdır. 

Bu dövrdə respublikamızın 
beynəlxalq aləmdəki rolunun getdikcə 
artması da yüksək dəyərləndirilir. 
Azərbaycanın beynəlxalq əlaqələri 
daha da genişlənmiş, mövqeləri 
möhkəmlənmişdir. Təkcə keçən il 
möhtərəm Prezidentimiz 16 xarici 
ölkəyə getmiş və 16 dövlət və hökumət 
başçısısı isə Azərbyacana gəlmişdir. 
Eyni zamanda, ölkəmiz beynəlxalq 
təşkilatlar çərçivəsində uğurla 
fəaliyyət göstərmişdir. Respublikamız 
mədəniyyətlər və sivilizasiyalararası di-
aloq məkanına çevrilmişdir. Möhtərəm 
Prezidentimizlə çiyin-çiyinə fəaliyyət 
göstərən Azərbaycanın Birinci vitse-
prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun 
prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın 
ölkəmizin beynəlxalq aləmdəki nü-

fuzunun yüksəlməsi, Azərbaycan 
həqiqətlərinin dünya birliyinə oldu-
ğu kimi çatdırılması istiqamətindəki 
yorulmaz fəaliyyəti xalqımız tərəfindən 
böyük rəğbətlə qarşılanır. Göründüyü 
kimi, Azərbaycan artıq dünya birliyində 
layiqli yerini tuta bilmişdir.

– Son zamanlar ölkəmizdə 
davamlı olaraq struktur islahatları 
aparılır, idarəetmədə yeniləşmə 

həyata keçirilir. Bu islahatlar əhalinin 
həyat səviyyəsinin yüksəlməsinə, 
sosial müdafiəsinin daha da 
gücləndirilməsinə təsir edəcəkmi?

– İdarəetmədə yeni mərhələyə 
keçid nəticəsində inkişafa nail oluna-
caq, insanların həyat səviyyəsi daha da 
yaxşılaşdırılacaq. Müxtəlif nazirliklər, 
idarə və müəssisələrdəki struktur isla-
hatları ixtisarsız həyata keçirilir. Yəni 
dövlət tərəfindən aparılan bu islahatlar-
da heç kəs öz iş yerini itirmir. Məlumdur 
ki, bu islahatlar idarəçilik mexanizmi-
nin təkmilləşdirilməsinə və daha da 
yaxşılaşdırılmasına hesablanıb. Digər 
tərəfdən, dövlət çalışır ki, əhalinin 
rifah halı yüksəlsin, ölkəmizin iqtisa-
diyyatı gücləndirilsin, ümumiyyətlə, 

Azərbaycan elə bir dövlətə çevrilsin ki, 
burada hər kəs özünü azad, sərbəst 
və güvəncli hiss etsin. Məhz buna 
görə də, aztəminatlı ailələrin, doğma 
yurdlarından didərgin salınmış soy-
daşlarımızın, şəhid ailələrinin, əlillərin, 
müharibə veteranlarının mənzil-məişət 
şəraitinin yaxşılaşdırılması daim diqqət 
mərkəzində olub. 

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 18 ildə qaçqın 
və məcburi köçkünlər üçün 102 mü-
asir qəsəbə salınıb. Şəhid ailələri və 
müharibə əlillərinə bu vaxta qədər 6654 
mənzil verilib. Bu işlərə Heydər Əliyev 
Fondunun həyata keçirdiyi layihələr də 
töhfə verir.

Azərbaycanda aparılan siyasətin 
mərkəzində insan amili dayanır və 
bütün səylər vətəndaşların rifahının 
yüksəlməsinə yönəlib. Dövlət başçısı 

tərəfindən minimum aylıq əməkhaqqı 
məbləğinin 2019-cu il martın 1-dən 
180 manatadək artırılması ilə bağlı 
imzaladığı sərəncam da bu siyasətin 
davamıdır. Qeyd edək ki, minimum 
əməkhaqqının artımı birbaşa olaraq 
600 minədək insanı əhatə edəcək. 

– Təbii ki, qısa müstəqillik 
tarixində belə uğurlar qazanmaq 
hər ölkəyə nəsib olmur. Görünür elə 
bu səbəbdəndir ki, antiazərbaycan 
qüvvələr ölkəmizə qarşı müxtəlif 
təzyiq vasitələrinə əl atırlar… 

– Prezidentin ictimai-siyasi 
məsələlər üzrə köməkçisi, profes-
sor Əli Həsənovun bu günlərdə dərc 
olunan “Müxalifətçilik missiyası və 
Azərbaycanın milli maraqları” sərlövhəli 
məqaləsində antimilli ünsürlərə layiqli 
cavab verilib. 

Xaricdəki antimilli qüvvələrlə 
əməkdaşlıq edən və Azərbaycan 
maraqlarını açıq hərraca çıxaran bir 
qrup radikal ünsürə satqın demək daha 
çox yerinə düşərdi. Belə xəyanətkarlar 
özləri üçün bu yolu seçiblər: Onlar 
ağalarının verdikləri tapşırıqları yerinə 
yetirməklə azərbaycanlı adına ləkə 
gətirirlər. Bir qrup xəyanətkarı ətrafına 
toplayan AXCP sədri Əli Kərimli bu 
uğurlara kölgə salmaq üçün min bir 
oyundan çıxır, Avropanın müxtəlif 
ölkələrinə sığınmış antiazərbaycançı 
şəbəkənin “fəalları” – Emin Milli, 
Orduxan Teymurxan, Tural Sadıqlı, 
Məhəmməd Mirzəli, Rafael Piriyev, 
Həbib Müntəzir, Qənimət Zahid və baş-
qaları ölkəmizi gözü götürməyənlərə 
“faktlar” ötürərək, getdikcə artan nüfu-
zumuza xələl gətirməyə çalışırlar. Si-
yasi mübarizədə və fəaliyyətdə təhqirə 
yol verilməsi paxıllıqdan və gözü 
götürməzlikdən irəli gəlir. Ölkəmizin 
inkişafı, dünya birliyinə sürətlə inteq-
rasiyası belə xəyanətkarları hələ çox 
yandırıb- yaxacaq.

Müstəqilliyimizin əbədiliyini qoru-
maq, ölkəni daha da inkişaf etdirmək 
yolunda uğur qazandıqca yalan, iftira, 
böhtan, təzyiq və təhdidlərin olması da 
qaçılmazdır. Ancaq bunların heç biri 
bizi amalımızdan döndərə bilməyəcək. 

Müsahibəni qələmə aldı: 
Əliqismət BƏDƏLOV, 

“Xalq qəzeti”

Azərbaycan Prezidenti bəzi çoxmənzilli binaların 
istismarına icazə verilməsinin sadələşdirilməsi 

haqqında mühüm fərman imzalayıb

 � Azərbaycanın müstəqilliyi dövründə 
iqtisadiyyatımızın sürətlə inkişaf edən 
sahələrindən biri də tikinti sektorudur. Son 
illərdə ölkədə, əsasən də Bakı şəhərində 
yüzlərlə yeni çoxmərtəbəli bina inşa edilib. 
Amma onların heç də hamısı müvafiq 
standartlara uyğun şəkildə tikilməyib, üstəlik, 
bəzi binaların sənədləşmə məsələsində də 
ciddi problemləri olub. Həmin binaları tikən 
sahibkarlar məsuliyyətsizlik üzündən sakinləri 
on illərlə ağır, həllolunmaz problemlə baş-başa 
buraxıblar. 

İndi bu problemlər üzə 
çıxıb və dövlət səviyyəsində 
yanaşma tələb edib. Nəticədə 
məsələyə Azərbaycan 
 Prezidenti İlham Əliyev 
qarışmalı olub və əhalinin 
yaşayış səviyyəsinin, sosial 
rifahının yaxşılaşdırılması 
məqsədilə “Bəzi çoxmənzilli 
binaların istismarına icazə 
verilməsinin sadələşdirilməsi 
haqqında” fərman imzalayıb. 
Fərmanda qeyd edilir ki, son 
illərdə Azərbaycan iqtisadiy-
yatının bütün sahələrində, o 
cümlədən, inşaat sektorunda 
əhəmiyyətli inkişaf müşahidə 
olunur, şəhərsalma və tikinti 
sahələrində irihəcmli inves-
tisiyaların böyük hissəsi 
çoxmənzilli yaşayış binaları-
nın tikintisinə yönəldilir. Ancaq 
indiyədək inşa olunmuş bir 
çox yaşayış binalarında bəzi 
işlər müvafiq qanunverici-
liyin tələblərinə tam uyğun 
olmayaraq aparılıb, 
bu səbəbdən də on-
ların istismarı zamanı 
Azərbaycan vətəndaşları 
problemlərlə qarşıla-
şırlar. Son nəticədə 
isə həmin binaların 
rəsmiləşdirilməsi müm-
kün olmur. Bütün 
bunları nəzərə alaraq 
Azərbaycan Prezidenti 
insanlarımızın həyat 
şəraitini və yaşayış 
səviyyəsini yüksəltmək 
məqsədilə növbəti huma-
nist addımını atıb. 

Fərmanda nəzərdə 
tutulur ki, Azərbaycan 
Respublikasının 
Fövqəladə Hallar Nazirli-
yi, Azərbaycan Respubli-

kasının Dövlət Şəhərsalma və 
Arxitektura Komitəsi, eləcə də 
əlaqədar yerli icra hakimiyyəti 
orqanları 2019-cu il yanvarın 
1-dək tikilmiş çoxmənzilli bi-
naları müayinədən keçirərək, 
öz rəylərini versinlər və 
göstərilən konkret müddətdə 
buraxılmış səhvlər, çatış-
mazlıqlar aradan qaldırıl-
sın. “Azərsu” və “Azərişıq” 
ASC-lər, habelə Azərbaycan 
Respublikası Dövlət Neft 
Şirkətinin “Azəriqaz” İstehsa-
lat Birliyi isə həmin binaların 
su, işıq və qazla təchizatı 
istiqamətində üzərlərinə 
düşən vəzifələri icra 
edəcəklər. 

Şübhəsiz ki, bu, 
Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin əhalinin yaşayı-
şını asanlaşdırmaq üçün 
atdığı növbəti humanist 
addımdır. Ancaq bu çoxillik, 
həllolunmaz şəkildə qalmış 

problem indiyədək nə üçün 
əlaqədar təşkilat və idarələr 
tərəfindən aradan qaldırıl-
mayıb? Niyə ölkədəki bütün 
problemlər məhz Prezidentin 
müdaxiləsindən sonra həll 
olunmalıdır? Dövlət başçı-
sı indiyədək yığılıb qalmış 
bir çox problem kimi, bu 
məsələyə də əncam çəkdi. 
Əlbəttə, bundan sonra da 
Prezident öz humanistli-
yini göstərəcək. Yəqin ki, 
Azərbaycanda sənədsiz 
və qeydiyyatsız bina qal-
mayacaq. Amma əlaqədar 
təşkilatlar da hərəkətə 
gəlməli, vətəndaşları narahat 
edən məsələlərin həlli ilə 
ciddi məşğul olmalıdırlar. 

Ələşrəf NİFTİYEV,  
Azərbaycan Yazıçılar və 
Jurnalistlər birliklərinin 

üzvü

Son 15 ildə Azərbaycanda sosial sahədə aparılan 
uğurlu siyasət ciddi nəticələrin əldə olunmasına 
gətirib çıxarıb. Hökumətin daxili siyasətində ölkə 

vətəndaşlarının yaşayış şəraitinin yüksəldilməsi priori-
tet təşkil edib. Bunu cari ilin ötən bir ay 20 günü ərzində 
sözügedən istiqamətdə atılan addımlar da təsdiqləyir. 
Aydın görürük ki, “bizim siyasətimizin mərkəzində 
Azərbaycan vətəndaşıdır, onun maraqlarıdır, onun rifa-
hıdır” deyən ölkə Prezidenti üçün vətəndaşların sosial 
məsələlərinin həlli bir qayda olaraq ön sırada yer alır. 

Yola saldığımız 2018-ci il də bir sıra nailiyyətlərlə tarixə 
qovuşdu. Ümumiyyətlə, son illərə nəzər yetirdikdə, bir 
daha şahidi oluruq ki, dünyanı maliyyə böhranı bürüsə 

də, Azərbaycanda bütün sahələr üzrə irəliləyiş müşahidə olu-
nur, yeni iş yerləri açılır, əhalinin həyat səviyyəsi yüksəlir, 
reallaşdırılan sosialyönümlü layihələrin sayı artır. Bütün bunlar 
ölkəmizin uğurla, sürətlə inkişaf etməsindən xəbər verir. 

Bədxahlarımızın fəallaşmasının əsas 
səbəbi ölkəmizin hərtərəfli inkişafıdır



Təlimlər zamanı həyəcan siqnalı ilə qaldırılan 
bölmələr şərti düşmənin hava zərbələrinin dəf edilməsi, 
verilmiş tapşırığa görə qərar qəbuletmə prosesinə 
uyğun qərargahların fəaliyyətini məşq etdirirlər.

Təlimlərdə HHM bölmələri döyüş atışları icra 
edəcəklər.

Hərbi Hava Qüvvələrinin (HHQ) Hava 
Hücumundan Müdafiə (HHM) hissə və 
bölmələrinin döyüş atışlı taktiki-xüsusi 
təlimləri keçirilir.

 
Dövlət Statistika 

Komitəsindən aldığımız 
məlumatda deyilir ki, sərf 
edilmiş vəsaitin 74,3 faizini 
bilavasitə tikinti-quraşdırma 
işlərinin dəyəri təşkil etmiş-
dir. Qeyri-neft sektoruna 
yönəldilmiş vəsaitin həcmi 
1,2 faiz, o cümlədən qeyri-
neft sənayesinə qoyulmuş 
investisiyalar 1,9 faiz art-
mışdır. Ümumi sərmayənin 
66,7 faizi məhsul istehsalı 
obyektlərinin, 23,1 fai-
zi xidmət sahələri üzrə 
obyektlərin, 10,2 faizi isə 
ümumi sahəsi 130,1 min 
kvadratmetr olan yaşa-
yış evlərinin tikintisinə 
sərf olunmuşdur. Daxili 
mənbələrdən əsas kapitala 

yönəldilmiş vəsait ümumi 
sərmayənin 66,6 faizini 
təşkil etmişdir.

Əsas kapitala 
yönəldilmiş sərmayənin 
ümumi dəyərində müəssisə 
və təşkilatların vəsaitləri 
84,1 faiz, əhalinin 
şəxsi vəsaitləri 5,9 faiz, 
bank kreditləri 5,1 faiz, 
büdcə vəsaitləri 4,1 faiz, 
büdcədənkənar fondların 
vəsaitləri isə 0,8 faiz təşkil 

etmişdir.
2019-cu ilin yanvar 

ayında Bakı şəhərində 
Əmlak Məsələləri Dövlət 
Komitəsinin Əmlak 
Xidmətləri Məkanı, Sum-
qayıt şəhərində “SOCAR 
karbamid” zavodu kimi mü-
hüm əhəmiyyətli obyektlər 
istifadəyə verilmişdir. 

Samirə ƏLIYEVA, 
“Xalq qəzeti” 

Hindistanda “Kalaşnikov” avtomatlarının istehsalı üzrə 
zavodun yaradılması barədə Rusiya ilə hökumətlərarası razı-
laşma bu ilin sonunda imzalana bilər. Bu barədə rusiyalı rəsmi 
Viktor Kaldov “Aero-Hindistan - 2019” sərgisi zamanı deyib.

“Kalaşnikov” konserninin baş direktoru Vladimir Dmitriyev 
bildirib ki, Hindistanda daha güclü “iki yüz seriyalı” avtomat 
silahlar istehsal olunacaq: “Zavodun yaradılmasına yatırıla-
caq vəsaitin məbləği, silahların növü barədə məsələlər daha 
sonra dəqiqləşdiriləcək. Hindistan hazırda silahı istehsal edir. 
Bizi onun keyfiyyətini yüksəltmək üçün dəvət edirlər. Yeni 
modifikasiyalı silah AK-203-ə bənzəyəcək”.

Hərbi-Texniki Əməkdaşlıq üzrə Fedral Xidmətin direktoru 
Dmitri Şuqayev bildirib ki, birgə müəssisənin istehsal edəcəyi 
silahlar üçüncü ölkələrə satıla bilər.

Qeyd edək ki, dünən Banqalor hərbi-hava bazasında 
“Aero-Hindistan - 2019” aerokosmik sərgisi öz işinə başla-
yıb. Sərgi Hindistan hökuməti və Müdafiə Nazirliyinin dəstəyi 
 altında iki ildə bir dəfə keçirilir.

Tramp HHQ Nazirliyinin tərkibində Kosmik 
Qüvvələrin yaradılması barədə fərman imzalayıb
Prezident Tramp fərmanda Penta-

qona ABŞ Konqresinə təqdim edilməsi 
üçün Kosmik Qüvvələri HHQ-nin 
tərkibində təsdiq edəcək qanun 
layihəsi hazırlamağı tapşırıb. O bildi-
rib ki, Kosmik Qüvvələrin yaradılması 
milli təhükəsizlik sahəsində prioritet 
istiqamətdir.

Ağ evin saytında bildirilir ki, Kosmik 
Qüvvələr sputnik sistemləri və “operativ, 
dayanıqlı hücum və müdafiə xarakterli 
kosmik əməliyyatların döyüş təminatı” 
üçün raket buraxılışları ötürücülərinin 
izlənməsi ilə məşğul olacaq. 

Yeni növ Silahlı Qüvvələrin özünün 
Qərargah Rəisləri Komitəsinin tərkibinə 
daxil olan qərargah rəisi olacaq. Bu-
nunla KQ prezident tərəfindən təyin 
olunan və Senat tərəfindən təsdiqlənən 
HHQ nazirinin tabeliyində mülki şəxs 
tərəfindən idarə ediləcək.

Beləliklə, yeni növ Silahlı Qüvvələr 
daha öncə nəzərdə tutulduğu kimi 
tam müstəqil olacaq. Hadisələrin 
gedişi göstərir ki, artıq kosmos da Yer, 

hava, dəniz kimi döyüş meydanına 
çevrilməkdədir. 

 “Xalq qəzeti”

Dövlət Statistika 
komitəsindən aldığımız 
məlumatda bildirilir ki, 
ÜDM istehsalının 45,9 faizi 
sənayenin, 10,2 faizi ticarət, 
nəqliyyat vasitələrinin 
təmiri sahələrinin, 5,6 faizi 
tikintinin, 7,3 faizi nəqliyyat 
və anbar təsərrüfatı, 3 
faizi kənd təsərrüfatı, 
meşə təsərrüfatı və ba-
lıqçılıq, 2,7 faizi turistlərin 

yerləşdirilməsi və ictimai 
iaşə, 1,7 faizi informasiya 
və rabitə sahələrinin, 17,2 
faizi digər sahələrin payına 
düşmüş, məhsula və idxala 
xalis vergilər ÜDM-in 6,4 
faizini təşkil etmişdir.

İqtisadiyyatın neft sek-
torunda istehsal olunmuş 

əlavə dəyər 3,2 faiz, qeyri-
neft sektorunda isə 2,7 faiz 
artmışdır.

Əhalinin hər nəfərinə 
düşən ÜDM 601,1 manata 
bərabər olmuşdur.

Samirə ƏLIYEVA, 
“Xalq qəzeti”

Vulkanın külü 2,6 kilometr hündürlüyə qalxıb. 
 Ebeko vaxtaşırı püskürən vulkandır, lava axını olmayıb. 
Püskürmədən sonra yayılan qatı kül tozuna görə narıncı 
təhlükə elan edilibvə ərazidə təyyarələrin uçuşu qadağan 
olunub. 

Ebeko vulkanı Şimali Kurilsk şəhərindən 7 kilometr 
şimal-qərbdə yerləşir. 2012-ci ildə püskürmədən sonra 
2016-cı ilə qədər müvəqqəti sükut dövrü olub. 2018-ci ilin 
avqustunda vulkan külü 7 kilometr yüksəkliyə qalxıb, ətraf 
ərazilərə kül və xırda daşlar yağıb. 

Ebeko 
vulkanı 
püskürüb

Bir aya 868,7 milyon manat

2019-cu ilin yanvar ayında ölkənin iqtisadi və sosial 
sahələrinin inkişafı üçün bütün maliyyə mənbələrindən 

əsas kapitala 868,7 milyon manat vəsait yönəldilmişdir. 

HHM bölmələrinin döyüş atışlı 
taktiki-xüsusi təlimləri keçirilir

2019-cu ilin 
yanvar 

ayında ölkədə 5929,5 
milyon manatlıq və ya 
əvvəlki ilin müvafiq 
dövrü ilə müqayisədə 
2,9 faiz çox ümumi 
daxili məhsul istehsal 
edilmişdir.

5,9 milyard manatlıq 
məhsul istehsal olunub

 � Paramuşir adasında (Şimali Kuril 
adaları, Saxalin vilaləti) yerləşən Ebeko 
vulkanı püskürüb.

 � Amerikanın orta və yaxınmənzilli raketlərin ləğvi barədə 
müqavilədə iştirakını dayandırması bəşəriyyəti ciddi surətdə narahat 
etməkdədir. Bunun ardınca Moskva da eyni addımı atdı. Üstəlik, 
tərəflər yeni növ raket silahlarının istehsalına başlayacaqları ilə bağlı 
fikirlər də səsləndirdilər. Ekspertlər bütün bunları izləyərək "dünya 
yeni bir geosiyasi böhrana doğrumu gedir?" sualını verirlər. Cavab 
da ürəkaçan deyil. Bir sıra mütəxəssislər hətta nüvə böhranının 
yarana biləcəyini də proqnozlaşdırırlar. Doğrudan da, adıçəkilən 
müqavilənin əhəmiyyəti böyük idi. Bununla yanaşı, onun ləğvi digər 
uyğun sazişlərin də təftişi məsələsini gündəmə gətirə bilər. Ən pisi 
isə odur ki, Amerika və Rusiya ortaq qənaətə gəlmək istiqamətində 
addım atmırlar. 

Təhlükəli qərar: iki supergücün 
qarşıdurması yeni mərhələdə

ABŞ-ın Rusiya ilə orta və 
yaxınmənzilli ballistik raketlərin ləğvi 
haqqında 1987-ci ildə sovet rəhbəri 
Mixail Qorbaçovla ABŞ-ın keçmiş 
Prezidenti Ronald Reyqan arasında 
imzalanmış müqavilədən çıxmaq barədə 
qərarı qlobal miqyasda ciddi qeyri-
müəyyənlik yaradıb. Amerika tərəfi 
Rusiyanı bu müqavilənin şərtlərinə 
əməl etməməkdə ittiham edir. Son 
informasiyalara görə, ABŞ Rusiyanın 
sınaqdan çıxardığı yeni ortamənzilli 
raket haqqında videomaterialı Kremlə 
verib. Vaşinqtonun iddiasına görə, 
Moskva uzun müddətdir ki, müqavilənin 

şərtlərini pozaraq daha təhlükəli raketlər 
istehsal edir. Bununla da, əslində, həmin 
müqaviləyə əməl edilmədiyi bildirilir. O 
halda sözügedən müqavilənin formal 
olaraq qalmasının heç bir əhəmiyyəti 
yoxdur.

Amerika tərəfinin qərarında maraqlı 
bir məqam da vardır. Amerika 6 ay 
müddətində Rusiyanın yeni raketləri 
məhv etməsini gözləyir. Əgər bu 
baş versə, Vaşinqton müqavilədən 
çıxmayacaq. Əks halda, birtərəfli 
qaydada o, ləğv ediləcək.

Moskva isə bütün günahları 
Vaşinqtonun üzərinə atır. Rusiya siyasi 
dairələri ABŞ rəhbərliyinin bu addımını 
yeni silahlanma yarışına başlamaq kimi 
qiymətləndirirlər. Buna uyğun olaraq da 
Moskva reaksiya verib.

Prezident Vladimir Putin çıxış edərək 
Rusiyanın cavab tədbirləri görəcəyini 

bəyan edib. Belə ki, Rusiya həmin tip 
silahların yeni növünü hazırlaya bilər. 
Eyni zamanda, daha yeniləşmiş silah 
növlərini hazırlamaq iqtidarındadır. 
Bununla yanaşı, Kreml çox məsrəfli yeni 
silahlanma yarışına getməyəcəyini də 
ifadə edib. 

Bununla aydın olur ki, dünyanın iki 
böyük dövləti arasında yeni təhlükəli 
proseslər start götürüb. Onlar nəinki 
təhlükəli silahları azaltmaq fikrində 
deyillər, əksinə, daha güclülərini 
hazırlamaq yarışına başlayıblar. 
Ekspertlər bu gedişatın arxasında bir 
sıra qlobal geosiyasi risklərin dayandığı 
qənaətindədirlər. Onların fikrincə, dünya 
kifayət qədər təhlükəli bir mərhələnin 
astanasındadır. Əgər bu proses 
dayandırılmasa, hətta nüvə müharibəsi 
belə meydana gələ bilər. Həqiqətən də, 
bu ssenarini istisna etmək olmur.

Hazırda dünyanın müxtəlif 
regionlarında özünü göstərən ABŞ – 
Rusiya qarşıdurması belə bir təhlükəli 
qənaət əldə etməyə imkan verir. 
Şimali Koreya və Yaponiyadan tutmuş 
Venesuelaya qədər geniş bir məkanda 
bu iki güc qarşı-qarşıyadır. Tokio açıq 
bildirib ki, Kuril adalarını alsa, orada 
ABŞ hərbi bazasını yerləşdirəcək. 
Cənubi Çin dənizində Amerika – Çin 
qarşıdurmasında Rusiya Pekini müdafiə 
edir.

Əfqanıstanda vəziyyət daha 
gərgindir. Burada Rusiya və ABŞ-ın 
"Taliban"la danışıqlar apardığı haqqında 
informasiyalar yayılır. Hər iki dövlət 
taliblərdən öz məqsədləri üçün istifadə 
etməyə cəhdlər göstərirlər. Deməli, 
yaxın zamanda Əfqanıstan cəbhəsində 
də proseslər intensivləşə bilər. ABŞ-la 

Rusiyanın Mərkəzi Asiyada da maraqları 
ciddi şəkildə toqquşur. Burada proseslər 
hələ bir qədər sakit məcrada gedir. Lakin 
getdikcə məsələ enerji və təhlükəsizliklə 
bağlı məqamlarda daha gərgin xarakter 
alır. Digər tərəfdən, Vaşinqton və 
Moskva terror, narkotik ticarəti, silah 

qaçaqçılığı kimi mövzularda Əfqanıstan 
– Mərkəzi Asiya bağlantısını təhlükəli 
sayırlar. Rusiya təhlükəsizlik orqanları 
hesab edirlər ki, Yaxın Şərqdən 
terrorçuları məqsədli şəkildə Əfqanıstan 
və Mərkəzi Asiyaya transfer edirlər. 
Bunda əsas məqsəd Rusiya və Çinə 
qarşı zamanı gələndə terror dalğası 
yaratmaqdan ibarətdir.

Beynəlxalq hüquq: unudulmuş 
prinsiplər və geosiyasi xaos

Amerika – Rusiya qarşıdurmasının 
digər həssas məkanı İrandır. Tramp 
administrasiyasının Tehran istiqamətində 
atdığı riskli addımlara Moskva etiraz edir. 
Rusiya İrana tətbiq edilən sanksiyaları 
qəbul etmir. Çalışır ki, Tehranla 
əməkdaşlığı genişləndirsin. Ancaq 
təcrübə göstərir ki, buna Rusiyanın 
gücü çatmır. İran iqtisadiyyatı getdikcə 
daha da zəifləyir. Bu isə proseslərin 
daha təhlükəli bir səviyyəyə yüksəlməsi 
ehtimalının çox olduğunu göstərir. İran 
istiqamətində kifayət qədər sərt ixtilafın 
meydana gəlməsi gözləniləndir. Bundan 
kimin daha çox zərərlə çaxacağını 
demək çətindir. Ancaq bütövlükdə 
dünya üçün ciddi risklərin yaranması 
inandırıcıdır.

Bu kontekstdə Cənubi Qafqaz 
istiqamətində də iki supergücün ixtilafı 

istisna edilmir. Burada Ermənistanın 
sürüşkən geosiyasi mövqe tutması 
təhlükə riskini dəfələrlə artırır. Hər iki 
dövlətin bundan istifadə etmək niyyətinə 
düşməsi gözləniləndir. Bu səbəbdən 
ekspertlər Cənubi Qafqazı həssas 
geosiyasi məkan olaraq xarakterizə 

edirlər. Vəziyyəti sabitləşdirə biləcək 
əlamətlər isə hələ görünmür.

Yaxın Şərqdə ABŞ–Rusiya 
qarşıdurması daha qabarıq şəkildə 
özünü büruzə verir. Xüsusilə Suriya 
onların bir savaş meydanı oldu. Suriya 
məsələsi indi də Vaşinqton–Moskva 
xəttinin qaynar istiqaməti olaraq qalır. 
Burada hətta hərbi toqquşma ehtimalı 
az deyil. Bütövlükdə Yaxın Şərq üçün bu 
fikri demək olar.

Artıq Venesuela da qarşıdurma 
meydanına çevrilib. Orada proseslər 
gərginləşməkdə davam edir. Müxalifəti 
Amerika, iqtidarı isə Rusiya müdafiə 
edir. Bu mübarizənin də nəticəsi 
hələ məlum deyil. Bir sıra ekspertlər 
orada silahlı toqquşmaları istisna 
etmirlər. Məsələ ondan ibarətdir ki, 
bu prosesin Venesuela sərhədi ilə 
məhdudlaşmayacağı barədə fikirlər var. 
Ümumilikdə Latın Amerikası intriqalar 
alovuna düşə bilər. Təbii ki, belə olan 
halda qlobal geosiyasi proseslərdə yeni 
bir risk zonası yaranmış olur.

Bütün bunlar onu göstərir ki, 
hazırkı mərhələdə Amerika–Rusiya 
münasibətləri gərgin bir mərhələdədir. 
Tərəflərin bir-birinə güzəştə getmək 
fikrində olmadığı aydın görünür. ABŞ 
və Rusiyanın orta və yaxınmənzilli 
raketlərin ləğvi barədə müqavilədən 
imtina etməsinin bütün dünya üçün ciddi 
təhlükələr yarada biləcəyi reallıqdır. 

Burada həm də nüvə silahları ilə bağlı 
imzalanmış digər müqavilələrin də 
təhlükə qarşısında olduğu vurğulanır. 
Onların sırasına strateji xarakterli 
nüvə silahları, ballistik raketlər, hücum 
xarakterli yeni silahların yaradılmasının 
qadağan edilməsi və digər məsələlər 
daxildir. 

Son vaxtlar Vaşinqton və Moskva 
kosmik fəzada hərbi bazalar yaratmaqla 
bağlı bəyanatlar verirlər. Rusiyanın 
artıq hərbi-kosmik qüvvələr adlı hərbi 
qruplaşması vardır. ABŞ bir neçə ay 
öncə bunun eynisini yaratmaq haqqında 
qərar qəbul edib. Deməli, silahlanma 
yarışı kosmosu da əhatə edəcək.

Belə görünür ki, "Stratfor"un 2019-
cu ildə ABŞ-Rusiya münasibətlərinin 
daha da gərginləşəcəyi ilə bağlı verdiyi 
proqnozlar özünü doğrultmağa başlayır. 
Bunun fonunda regionlarda mövcud 
olan münaqişələrin həllinin çətinliklərlə 
üzləşə bilməsi mümkündür. Çünki 
qlobal miqyasda risklərin artdığı bir 
mərhələdə ayrı-ayrı məkanlarda böyük 
dövlətlərin ortaq nəticəyə gəlməsi xeyli 
mürəkkəbləşir. Xüsusilə Cənubi Qafqaz 
kimi mürəkkəb və dolaşıq bir yerdə 
münaqişələri aradan qaldırmaq çox çətin 
olur.

Beləliklə, ilk baxışdan bir 
müqavilənin pozulması kimi görünən 
vəziyyət, əslində, qlobal miqyasda ciddi 
təhdid və risklərə yol aça bilər. Bunun 
qarşısının alınması bütövlükdə dünyanın 
vəzifəsinə çevrilir. Lakin beynəlxalq 
təşkilatların fəaliyyəti indi xeyli zəifdir. 
Ayrıca, böyük dövlətlər onları eşitmək 
belə istəmirlər. Bu məsələdə də Amerika 
və Rusiyanın BMT ilə hesablaşmaması 
xeyli düşündürücüdür. Çünki BMT 
Təhlükəsizlik Şurasının iki üzvü aradakı 
problemi BMT-də həll etmək istəmirlərsə, 
digərlərindən nəyi gözləmək olar?

Belə çıxır ki, iki superdövlətin orta 
və yaxınmənzilli ballistik raketlərin ləğvi 
haqqında müqavilədən çəkilməsi digər 
məsələlərlə yanaşı, beynəlxalq hüququn 
da böhranının əlamətidir. Dövlətlər 
arasında münasibətlər beynəlxalq hüquq 
normaları ilə tənzimlənmirsə, qlobal 
böhrandan yayınmaq mümkün deyil.

Yəni dünyanı yaxın zamanlarda 
yeni və daha kəskin qlobal böhranmı 
gözləyir?! Böyük dövlətlər bunun 
məsuliyyətini hiss edirlərmi? Deyəsən, 
bu suala nə Vaşinqtonda, nə də 
Moskvada cavab axtarmaq həvəsi 
yoxdur.

Newtimes.az

Qlobal böhrana doğru: 
bir müqavilənin ləğvi və 
dünya üçün yeni risklər

ABŞ Prezidenti Donald 
Tramp ölkənin 6-cı Silahlı 
Qüvvələri hesab ediləcək 
Kosmik Qüvvələrin (KQ) 
fəaliyət parametrləri haqqına 
fərman imzalayıb.

Hindistan “Kalaşnikov” 
avtomatları  buraxacaq
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Tariyel Talıbov 1949-cu il fevralın 
22-də Naxçıvan Muxtar Respubli-
kasının Şərur rayonunun Siyaqut 
kəndində qulluqçu ailəsində ana-
dan olmuşdur. 1966-cı ildə Siyaqut 
kənd orta məktəbini, 1973-cü ildə 
Azərbaycan Dövlət Universitetinin 
biologiya fakültəsini bitirmişdir. Uni-
versiteti bitirdikdən sonra Azərbaycan 
EA Naxçıvan Elm Mərkəzinə kiçik 
elmi işçi vəzifəsinə qəbul olunmuş, 
sonra isə həqiqi hərbi xidmətə çağırıl-
mışdır. 1974-cü ildə hərbi xidmətdən 

tərxis olunduqdan sonra Naxçıvan 
Dövlət Pedaqoji İnstitutunun (İndiki 
Naxçıvan Dövlət Universiteti) kimya-
biologiya kafedrasında baş laborant 
vəzifəsinə işə qəbul olunmuş, sonra 
biologiya kafedrasında müəllim, 
baş müəllim, botanika kafedrasında 
dosent vəzifələrində çalışmışdır. 
1989-2003-cü illərdə Naxçıvan Dövlət 
Universitetində botanika kafedrasına 
rəhbərlik etmişdir. 

Tariyel Talıbov istehsalatdan 
ayrılmadan Azərbaycan EA Genetika 
və Seleksiya İnstitutunun aspirantu-
rasına qəbul olunmuş, 1986-cı ildə 
“Naxçıvan MSSR-də ərik genefondu-
nun qiymətləndirilməsi” mövzusunda 
namizədlik dissertasiyası müdafiə 
edərək biologiya elmləri namizədi 
alimlik dərəcəsi, 2003-cü ilin mart 
ayında isə Azərbaycan MEA Bota-
nika İnstitutunda “Naxçıvan MR-in 
flora biomüxtəlifliyi, onun səmərəli 
istifadəsi və qorunması” mövzusun-
da doktorluq dissertasiyası müdafiə 
edərək  biologiya elmləri doktoru 
alimlik dərəcəsi, 2008-ci ildə AAK 
tərəfindən professor elmi adı almışdır. 

Bütün uğurlarına, elmi işlərinin 
müvəffəqiyyətli nəticələrinə baxmaya-
raq, professor Talıbov respublikanın 
paytaxtına can atmamış, muxtar 
respublikada yaşayıb, yaratmışdır. 
Elmi nailiyyətləri, rəhbərlik qabiliyyəti 
nəzərə alınaraq, 2003-cü ildə AMEA 
Naxçıvan Bölməsinin Bioresurslar 
İnstitutunun direktoru vəzifəsinə təyin 

olunmuşdur və indi də bu vəzifədə  
çalışır. 

Tariyel Talıbov Naxçıvan MR-in 
flora biomüxtəlifliyinə, faydalı bitki 
sərvətlərinə, nadir, endemik, relikt, 
nəsli kəsilmək təhlükəsi altında olan 
bitki növlərinə, onların səmərəli 
istifadəsinə və mühafizəsinə aid  
300-ə yaxın elmi əsərin müəllifidir.  
İki cildlik “Naxçıvan Ensiklopedi-
yası” (müəlliflər qrupu ilə), “Naxçı-
van MR-in flora biomüxtəlifliyi və 
onun nadir növlərinin qorunması”, 

“Naxçıvan Muxtar Respublikasının 
Qırmızı Kitabları” (I və II cildlər), 
“Naxçıvan abidələri ensiklopediya-
sı” (müəlliflər qrupu ilə), “Naxçıvan 
Muxtar Respublikasının dərman 
bitkiləri” (Azərbaycan və rus dilində), 
“Naxçıvan Muxtar Respublikasının 
coğrafiyası” (müəlliflər qrupu ilə), 
“Naxçıvan Muxtar Respublikası flo-
rasının taksonomik spektri”, “Naxçı-
van Muxtar Respublikasının zəhərli 
bitkiləri” həmin əsərlər içərisində 
xüsusi yer tutur. Alimin bəzi əsərləri 
xarici  jurnallarda nəşr edilmişdir. 

Tariyel Talıbovun Naxçıvan  
Muxtar Respublikasının faunasına 
dair “Naxçıvan Muxtar Respubli-
kasında nadir heyvan növləri və 
onların genefondunun qorunması”, 
“Azərbaycanda Asiya muflonu və be-
zoar keçisinin qorunma strategiyası”, 
“Naxçıvan Muxtar Respublikasının 
onurğalılar faunasının taksonomik 
spektri”, Naxçıvan Muxtar Respub-
likasının faunası: Balıqlar və suda-
quruda yaşayanlar” və digər kitabları 
mühüm elmi əhəmiyyət kəsb edir.

Elmi-tədqiqat işləri zamanı 
toplanılan minlərlə şəxsi herbari 
nüsxəsi əsasında Naxçıvan Dövlət 
Universitetində “Herbari fondu” yara-
dılmış, NDU-nun botanika kafedrası-
nın tədris-təcrübə sahəsində 27-dən 
çox nadir və ya məhv olmaq təhlükəsi 
altında olan bitki becərilmişdir. 

Görkəmli alim və tanınmış 
pedaqoq Naxçıvan MR-də fəaliyyət 

göstərən Ordubad yasaqlığında 
nadir bitki və onurğalı növlərini 
tədqiq etmiş, bir çox taksonlar aşkar 
edərək, qoruq və yasaqlıqların 
yaradılması vacibliyini elmi cəhətdən 
əsaslandırmışdır. O, Naxçıvan MR-in 
flora biomüxtəlifliyinin təbii ehtiya-
tı bol olan dərman, texniki, bəzək 
bağçılığı və qida əhəmiyyətli növləri 
də tədqiq etmiş, səmərəli istifadə 
olunmaları üçün çalışmış və flora 
biomüxtəlifliyinin nadir növlərinin ge-
nefondunun qorunması üçün təkliflər 
vermişdir. Tariyel Talıbov 2007-ci ildə 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademi-
yasının müxbir üzvü, 2014-cü ildə 
 AMEA-nın həqiqi üzvü seçilmişdir.

Aspirant və dissertantlarından 7 
nəfəri biologiya üzrə fəlsəfə dok-
toru dissertasiyası müdafiə etmiş, 
məsləhətçi olduğu 2 nəfərdən biri 
aqrar elmlər üzrə elmlər doktoru 

dissertasiya işini müdafiə etmiş, bir 
nəfər isə biologiya üzrə elmlər dok-
toru dissertasiya işini müdafiə üçün 
təqdim etmişdir. Bu vaxta qədər 
15-dən çox doktorluq və namizədlik 
dissertasiyası işlərinə opponentlik 
etmişdir.

Akademik respublikamızın hüdud-
larından kənarda da tanınır və elmi 
əsərlərindən istifadə olunur. Onun 
ciddi təşkilatçılıq fəaliyyəti sayəsində 
rəhbərlik etdiyi Bioresurslar İnstitutunda 
son 15 ildə 6 nəfər elmlər doktoru, 21 
nəfər fəlsəfə doktoru yetişdirilmişdir.

Tariyel Talıbov AMEA Botanika 

İnstitutunda 2013-2014-cü illərdə 
fəaliyyət göstərən D.01.061 Disserta-
siya Şurasının sədr müavini, 2016-
2018-ci illərdə isə AMEA Naxçıvan 
Bölməsinin Bioresurslar İnstitutunda 
fəaliyyət göstərən “Botanika” – 
2417.01 və “Fiziki kimya - 2307.01” 
üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi 
almaq üçün yaradılan Dissertasiya 
Şurasının sədri olmuşdur.

2005, 2010 və 2015-ci illərdə 12 
saylı Şərur Seçki Dairəsindən III, IV 
və V çağırış Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Ali Məclisinə deputat seçilən 
alim muxtar respublikanın ictimai 
həyatında fəal iştirak edir.

Azərbaycan Respublikası 
 Prezidenti yanında Elmin İnkişafı 
Fondunun elan etdiyi 2 layihənin 
qalibi olmuş və layihə müvəffəqiyyətlə 
yerinə yetirilmişdir. Ümumdünya 
Təbiəti Mühafizə Fondunun  
(ÜDTMF- WWF) elan etdiyi layihə 
onun rəhbərliyi ilə artıq yerinə 
yetirilmişdir. ÜDTMF Qafqaz eko-
regionu üzrə Azərbaycan Respub-
likasından 2006-cı ildən indiyə kimi 
biomüxtəlifliyin mühafizəsi üzrə 
ekspert şurasının üzvü olan akade-
mik şuranın Bakı, Tbilisi və Berlində 
keçirilən vaxtaşırı toplantılarında 
iştirak etmişdir. 10 oktyabr 2014-cü 
ildə Qafqaz ekoregionunda bəbirin 
monitorinqinə dair apardığı uğurlu 
və fundamental tədqiqatlara görə 
ÜDTMF tərəfindən xüsusi sertifi-
kat və ÜDTMF-nin döş nişanı ilə 
təltif edilmişdir. Hazırda alim həmin 
fondun Naxçıvan Muxtar Respubli-
kası ərazisində “Cənubi Qafqazda 
bəbirlərin mühafizəsi” layihəsinə 
rəhbərlik edir. 

Çoxillik səmərəli elmi, elmi-
təcrübi və təşkilatçılıq fəaliyyəti bir 
çox fəxri adlarla, təltif və mükafat-
larla yüksək qiymətləndirilmişdir. 
Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti cənab İlham Əliyevin 3 
avqust 2009-cu il tarixli sərəncamı 
ilə “Azərbaycan Respublikasının 
Əməkdar elm xadimi” fəxri adına 
layiq görülmüşdür. Azərbaycan 
xalqının ümummilli lideri Heydər 
Əliyevin anadan olmasının 90 illiyi 
ilə əlaqədar “Yubiley qızıl medalı” 
ilə təltif olunmuşdur. Təbiət elmləri 
sahəsində əldə edilmiş mühüm 
əhəmiyyətli, fundamental və tətbiqi 
elmi nəticələrə görə 15 avqust 
 2015-ci ildə AMEA-nın Həsən bəy 
Zərdabi adına mükafatı ilə təltif 
olunmuşdur. 

Görkəmli alim, tanınmış peda-
qoq Tariyel Talıbov sadə, təvazökar, 
xeyirxah və nəcib insani keyfiyyətlərə, 
qeyri-adi elmi və təşkilatçılıq 
qabiliyyətinə malik olduğundan  
muxtar respublikada böyük nüfuz və 
hörmət qazanmışdır.  

Tariyel Talıbovu 70 illik yubleyi 
münasibətilə təbrik edir, ona sağlam 
və mənalı ömür, yeni-yeni uğurlar 
arzulayırıq.

Elşad QURBANOV, 
Bakı Dövlət Universitetinin 

botanika kafedrasının müdiri, 
AMEA-nın müxbir üzvü, 

professor

Görkəmli bioloq alim,  
flora və faunanın  
yorulmaz tədqiqatçısı

Azərbaycanın elmi ictimaiyyətinin yaxşı 
tanıdığı gözəl ziyalı, bioloq alim, AMEA-

nın həqiqi üzvü, Əməkdar elm xadimi Tariyel 
Talıbovun 70 yaşı tamam olur.

Beynəlxalq Multikulturalizm  
Qış Məktəbinin iştirakçıları Ermənistanın  

təcavüzkar siyasəti barədə məlumatlandırılıb
 � Fevralın 20-də VIII Beynəlxalq 

Multikulturalizm Qış Məktəbinin iştirakçılarının 
Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinin 
azərbaycanlı icmasının nümayəndələri ilə 
görüşü olub. 

AZƏRTAC xəbər verir 
ki, “Azərbaycan Respub-
likası Dağlıq Qarabağ 
Bölgəsinin Azərbaycanlı 
İcması” İctimai Birliyinin 
İdarə Heyətinin sədri Tural 
Gəncəliyev Ermənistanın 
Azərbaycana qarşı həyata 
keçirdiyi işğalçılıq siyasətinin 
ağır nəticələrindən danışıb. 
İcma rəhbəri qeyd edib ki, 
Azərbaycan torpaqlarının 
davam edən işğalı siyasəti 
Ermənistanı regionda 
həyata keçirilən layihələrdən 
kənarlaşdırıb və ilk növbədə, 
Dağlıq Qarabağdakı aqressiv 

separatçıların Ermənistanı 
və erməni əhalisini girov 
saxlaması üçün şərait yara-
dıb. Azərbaycan ərazisinin 
20 faizi Ermənistan silahlı 
qüvvələri tərəfindən işğal 
olunub, 1 milyondan çox 
qaçqın və məcburi köçkün, 
o cümlədən 80 mindən 
artıq Dağlıq Qarabağ 
azərbaycanlısı öz doğma 
yurdlarından didərgin dü-
şüb. BMT-nin Təhlükəsizlik 
Şurasının 1993-cü il tarixli 
4 qətnaməsi Azərbaycan 
ərazilərindən işğalçı 
qüvvələrin dərhal və qeyd-

şərtsiz çıxarılmasını və bu 
torpaqlardan zorla qovul-
muş insanların öz evlərinə 
geri qayıtmasını tələb edir. 
Ermənilər işğal etdikləri 
Azərbaycan ərazilərində ta-
rixi, mədəni və dini abidələri 
dağıdıblar. 

İcma sədri qeyd edib 
ki, Azərbaycan müxtəlif 
mədəniyyətlərin qovuşu-
ğunda yerləşən bir ölkə 
kimi istənilən dinə və dilə 
malik olan xalqların azad 
şəkildə fəaliyyətinə im-
kan yaradır. Azərbaycan 
dövləti əvvəllər olduğu kimi 
indi də Dağlıq Qarabağ-
da multikultural mühitin 
bərpasına tərəfdardır. Biz, 
Azərbaycanın Dağlıq Qara-
bağ bölgəsinin azərbaycanlı 
icması erməni icması ilə 
Azərbaycanın beynəlxalq 
səviyyədə tanınmış 
sərhədləri və ərazi bütövlüyü 
çərçivəsində sülh şəraitində 
konstruktiv dialoqun apa-
rılmasına və təmasların 
bərpa edilməsinə hazırıq. 
Lakin bədnam qonşuları-
mız Azərbaycan dövlətinin 
dözümlülük siyasətini düzgün 
dəyərləndirə bilmir. 

Sonra Qış Məktəbinin 
iştirakçılarının sualları 
 cavablandırılıb.

Beynəlxalq Multikulturalizm  
Qış Məktəbinin iştirakçılarına Azərbaycandakı 

tolerant mühit barədə məlumat verilib 

 � Fevralın 20-də Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsində 
Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə keçirilən 
“Azərbaycan multikulturalizminin ədəbi-bədii qaynaqları” adlı VIII Beynəlxalq 
Multikulturalizm Qış Məktəbinin iştirakçıları ilə görüş olub.

AZƏRTAC xəbər verir ki, görüşdə Dövlət 
Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı layihənin 
Azərbaycanın tolerantlıq modeli ilə əyani 
tanışlıq, eləcə də bu dəyərlərin beynəlxalq 
aləmdə təbliği və təşviqi baxımından önəmini 
qeyd edib.

Sonra layihə iştirakçıları ölkəmizdəki 
multikultural və həmrəylik mühiti, dövlətin 
tolerantlıqla bağlı ölkə daxilində və 
beynəlxalq miqyasda həyata keçirdiyi siyasət 
və fəaliyyət, eyni zamanda, Azərbaycan 
həqiqətləri barədə məlumatlandırılıblar. 
Mübariz Qurbanlı bildirib ki, əsası ulu öndər 
Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan və Prezi-
dent İlham Əliyevin uğurla davam etdirdiyi 
din siyasətinin prioritet istiqamətlərindən 
biri məhz tolerantlıqla bağlıdır. Xalqımızın 
minilliklər ərzində formalaşmış tolerant-
lıq ənənələrini qoruyub saxlamaq, inkişaf 
etdirmək, yerli və beynəlxalq səviyyədə 
təşviq və təbliğ etmək dövlətin din siyasətinin 
əsas hədəfləri sırasındadır. 

Azərbaycanda 32-si qeyri-İslam olmaq-
la 909 dini qurumun dövlət qeydiyyatına 
alındığını deyən sədr bildirib ki, ölkəmizdə 
bütün dinlərin mənsublarına bərabər şərait 

yaradılır, onların öz inanc və etiqadlarına 
uyğun yaşamaları üçün lazımi tədbirlər 
görülür. Azərbaycanda 14 kilsə, 7 sinaqoqla 
yanaşı, bir çox xristian, yəhudi dini tədris 
müəssisələri sərbəst fəaliyyət göstərir və on-
lara dövlət tərəfindən hərtərəfli dəstək verilir. 
Dinlərin sülhyaratma, dialoq və əməkdaşlıq 
imkanlarından maksimum istifadənin 
önəminə toxunan Dövlət Komitəsinin sədri 
bu prosesdə fəal iştirak edən Azərbaycanın 
hazırda dinlər və mədəniyyətlərarası dialoqun 
aparıcı qüvvəsinə çevrildiyini bildirib.

Görüşdə Azərbaycan həqiqətlərindən 
söz açan Mübariz Qurbanlı Ermənistanın 
təcavüzkarlıq siyasətini davam etdirdiyini, 
Azərbaycan ərazisinin iyirmi faizini işğal altın-
da saxladığını vurğulayıb.

Daha sonra Qış Məktəbinin müxtəlif 
ölkələrdən olan tələbələrinin sualları ca-
vablandırılıb və onlara Dövlət Komitəsinin 
işğal altındakı torpaqlarımızda erməni 
vandalizminə məruz qalan tarixi-dini 
abidələrimiz, o cümlədən ölkəmizdəki 
dinlərarası harmoniya barədə ingilis dilində 
nəşr etdirdiyi kitablar təqdim edilib.

Bakı Dövlət Universitetinin 
əməkdaşı, İtaliyanın Beynəlxalq 
 İqtisadi-Siyasi Araşdırmalar İnstitutunun 
üzvü Leyla Rəşidin ssenari müəllifi, 
rejissoru və prodüseri olduğu “Cəzasız 
cinayət” sənədli filmi 2018-ci ildə Anka-
rada Beynəlxalq Xocalı Simpozumunda 
nümayiş olunub. Tarixi-publisistik elmi- 
kütləvi janrları özündə birləşdirən ekran 
əsərində Xocalı soyqırımının səbəb və 
nəticələri göstərilir, tarixi, hüquqi, siyasi, 
psixoloji aspektləri təqdim olunur.

Elmi siyasi faktlara əsaslanan 
sənədli filimdə Xocalı soyqırımı 200 
ildən bəri erməni şovinistlərinin və 
onların havadarlarının azərbaycanlılara 
qarşı törədikləri terror və kütləvi qırğın 
aktlarının soyqırımı siyasətinin yeni 
tarixi mərhələsi kimi təqdim edilir. 

Filimdə əsir və girov götürülmüş Xo-
calı sakinlərini, soyqırımı qurbanlarını 
öz gözləri ilə görüb qələmə alan xarici 
jurnalistlərin ifadələri ilə bu faciənin 
təkcə azərbaycanlılara deyil, bütövlükdə 

bəşəriyyətə qarşı yönəlmiş beynəlxalq 
cinayət olduğu əsaslandırılır. Lakin bu 
cinayətin təşkilatçılarının və iştirakçıla-
rının cəzasız qalması beynəlxalq qu-
rumların, eləcədə BMT-nin Təhlükəsizlik 
Şurasının, Avropa Şurasının hələ 
də Xocalı soyqırımına hüquqi, siyasi 
qiymət verməməsi faktı xüsusi vurğu-
lanır.

Filmdə Azərbaycan Respublikası 
Hərbi Prokurorluğunun Xocalı cinayət 
işi üzrə istintaq qrupunun materialla-

rından, Almaniya Xarici 
İşlər Nazirliyinin siyasi 
arxivinin, Türkiyənin 
 Başbakanlık Osmanlı 
 arxivinin, Hərbi Tarix və 
Strateji  Araşdırmalar 
İdarəsi arxivinin 
sənədlərindən, xarici 
ölkə mətbuatından 
istifadə olunub.

Sərgidə, həmçinin 
Azərbaycanın tanın-
mış rəssamları və 
heykəltəraşları – Xan-
lar Əhmədovun, Va-
qif Ucatayın, Nazim 

Məmmədovun, Sahib Quliyevin, Vüqar 
Quliyevin, İslam Abdullayevin, Rahib 
Qarayevin, Aslan Rüstəmovun, Teymur 
Rüstəmovun, Mahmud Rüstəmovun, 
Nəriman Tağıyevin, Ləman 
Məmmədovanın Xocalı soyqırımına 
həsr edilmiş 60-a qədər əsəri nümayiş 
etdiriləcək.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, 
“Xalq qəzeti”

“Cəzasız cinayət” 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 

“Xocalı soyqırımı”nın 27-ci ildönümünün keçirilməsi 
haqqında imzaladığı sərəncama əsasən Muzey Mərkəzinin 

konfrans zalında Azərbaycan İstiqlal Muzeyinin təşkilatçılığı ilə 22 
fevral saat 12.00-da “Cəzasız cinayət” adlı sənədli filmin təqdimatı, 
həmçinin həmin adda sərgi açılacaq.

AzMİU-da karyera sərgisi 
 � Fevralın 20-də Azərbaycan Memarlıq 

və İnşaat Universitetində (AzMİU)  tələbələrin 
məşğulluğunu artırmaq məqsədi ilə ilk dəfə olaraq 
tələbə və məzunlar üçün karyera sərgisi təşkil 
olunub. Sərgidə nazirliklər, dövlət qurumları, 
komitə və təşkilatlar, müəssisələr, eləcə də 
universitetlə uğurlu əməkdaşlıq edən qabaqcıl 
şirkətlərin nümayəndələri iştirak ediblər. 

Tələbələrin keyfiyyətli 
təhsil almalarını təmin etməklə 
yanaşı, onların ixtisasları üzrə 
uğurlu karyera qurmaları üçün 
də kömək göstərən universitet 
rəhbərliyinin təşəbbüsü ilə 
70-ə yaxın dövlət qurumu, özəl 
şirkət və müəssisələr  tələbə 
və məzunlara müxtəlif vakansi-
yalar üzrə ümumilikdə 600-dən 
çox iş yeri təklif edib.

Ölkənin aparıcı 
şirkətlərindən Əmək və Əhalinin 
Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanın-
da Dövlət Məşğulluq Xidməti, 
SOCAR,  “Azərişıq”, “Bakı Met-
ropoliteni”, “Azərsu”  ASC-lər, 

“Zaferoğlu İnşaat” MMC,  
“Embawood” MMC,  “Holcim”,  
Mətanət-A şirkəti, Azərsun  
Holdinq, Kapital Bank, Bank of 
Baku, Beynəlxalq Bank, Metak 
şirkəti, “Təmiz Şəhər” ASC, 
Gilan Holding, Akkord, Azer-
cell,  eləcə də digər dövlət və 
özəl şirkətlərdə vakant iş yerləri 
sərgiyə çıxarılıb. 

Universitetin rektoru, profes-
sor Gülçöhrə Məmmədova kar-
yera sərgisini açıq elan edərək, 
sərginin əhəmiyyətinə toxunub. 
Rektor bildirib ki, sərgi tələbə 
və məzunların karyera imkan-
larını artırmaq, əmək bazarında 

fəaliyyət göstərən, ixtisaslarına 
uyğun şirkətlərlə əlaqə yaratmaq 
və real iş imkanlarından yarar-
lanmaq məqsədi ilə təşkil olu-
nub. AzMİU-da ilk dəfə keçirilən  
sərginin tələbə və məzunlara 
karyera yolunda ilkin addım-
larını atmaqda böyük dəstək 
verəcəyini vurğulayıb: “Sərgiyə 
universitetin əməkdaşlıq etdiyi 
dövlət qurumları, özəl şirkətlər, 
həmçinin ölkənin aparıcı 
müəssisələri  qoşulub. Bu, 
çox təqdirəlayiq haldır. Bu cür 
sərgilər gənclərlə şirkətlər ara-
sında körpü yaradaraq, onların 
uğurlu karyera qurmaları üçün 
böyük önəm kəsb edir”.

Rektor AzMİU-da kar-
yera və strateji  planlaş-
dırma şöbələrinin fəaliyyət 
göstərdiyini və tələbələr 
üçün mütəmadi təlimlər, 
şirkət rəhbərləri, müxtəlif 
müəssisələrin insan resursları 
üzrə mütəxəssisləri ilə görüşlər 
təşkil etdiyini  bildirib.

1500-dən  çox tələbə 

və məzunun iştirak etdi-
yi sərgi böyük maraqla 
qarşılanıb. Sərgidə şirkət 
nümayəndələri təmsil olunduq-
ları müəssisələrdəki vakansiya-
lar haqqında tələbələrə ətraflı 
məlumat veriblər. Xüsusilə 
iş axtarışında olan 4-cü kurs 
tələbələri bu sərginin onlar 
üçün çox vacib olduğunu, iş 
yeri tapmaq probleminin həllinə 
yardım edəcəyini vurğula-
yıblar. Sərginin gedişində 
iş axtarışında olan gənclər 
şirkətlərin insan resursla-
rı üzrə mütəxəssisləri ilə 

ünsiyyət yarada biliblər. Şirkət 
nümayəndələrinə yaxınlaşıb, 
özlərinə uyğun vakansiyalara 
“CV”-lərini təqdim ediblər. 

Qeyd edək ki, karyera 
sərgisində müxtəlif şirkətlərin 
təmsilçiləri də potensial kadrlar 
seçmək imkanı əldə ediblər. 
Onlar tələbələrin vakant 
yerlərə maraq göstərdiklərini, 
şirkətlərin fəaliyyəti ilə tanış 
olduqlarını yaxşı hal kimi 
dəyərləndiriblər. 

“Xalq qəzeti”

EKSPERT: Prezident İlham Əliyev xalqı 
narahat edən daha bir problemin həlli 
istiqamətində mühüm addım atdı

 �  Prezident İlham Əliyevin 
“Bir sıra çoxmərtəbəli binaların 
istismarına icazə verilməsinin 
sadələşdirilməsi haqqında” 
imzaladığı fərman ilk növbədə, 
dövlət başçısının xalqı narahat 
edən növbəti problemin aradan 
qaldırılması istiqamətində atdığı 
mühüm addımdır.

Bu fikirləri Trendə açıqlamasında 
“Səs” Media Qrupunun baş direktoru, 
siyasi ekspert Bəhruz Quliyev sözügedən 
mövzuya münasibətini açıqlayarkən 
deyib.

B.Quliyev qeyd edib ki, Prezident 
İlham Əliyevin bu fərmanı aparılan ardıcıl, 
məqsədyönlü və inqilabi islahatların bariz 
göstəricisidir: “İlk növbədə, Azərbaycanda 
sənədsiz və qeydiyyatsız binalar qalmaya-
caq, eyni zamanda, mənzillərin sahibləri 
bir daha yerlərdə sənəd problemləri ilə 
üzləşməyəcəklər”.

Ekspertin fikrincə, verilən bu kimi 
sosialyönümlü qərarlar iqtisadiyyatın 
inkişafının göstəricisidir. Bu inkişaf 
əhalinin sosial həyatına münbit təsir 
göstərir: “Hesab edirəm ki, gələcəkdə 
də çoxmənzilli yaşayış binalarının 
istismarı sahəsində müvafiq addımlar 
atılacaq, xalqımız bu kimi fərmanlardan 
bəhrələnməyə davam edəcək”.



 � Quba rayonunda 2018-ci ilin sosial-iqtisadi inkişafının 
yekunları və qarşıda duran vəzifələrlə bağlı hesabat yığıncağı 
keçirilib. Tədbirdə rayon icra hakimiyyəti başçısının inzibati ərazi 
dairələri üzrə nümayəndələri, bələdiyyə sədrləri, ictimaiyyət fəalları, 
hüquq-mühafizə orqanlarının, idarə və müəssisələrin rəhbərləri, 
kütləvi informasiya vasitələrinin işçiləri iştirak ediblər. 

Yığıncaqdan əvvəl iştirakçılar 
Quba şəhərinin mərkəzində ucaldılmış 
ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsi 
önünə gül dəstələri qoyub, sonra isə icra 
hakimiyyətinin qarşısındakı meydanda 
ötən ilin sosial-iqtisadi göstəricilərini əks 
etdirən stendlərə və sərgiyə baxıblar. 

Hesabat yığıncağını rayon icra 
hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev 
açıb. Dövlət himni səsləndirildikdən 
sonra 2018-ci ildə Quba rayonunun so-
sial-iqtisadi inkişafını əks etdirən film nü-
mayiş olunub. Daha sonra başçı 2018-ci 
ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekunları 
və qarşıda duran vəzifələrlə bağlı geniş 
məruzə edib. 

Natiq çıxışının əvvəlində diqqəti 
hesabat dövründə respublikamızın 
siyasi, sosial-iqtisadi sahələrində əldə 
edilən uğurlara, Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə reallaşdırılan 
islahatların müsbət nəticələrinə yönəldib. 
Bildirib ki, 2018-ci il qubalılar üçün 
həm də ona görə yaddaqalan olub ki, 
dövlətimizin başçısı cənab İlham Əliyev 
və Birinci vitse-prezident  Mehriban xa-
nım Əliyeva rayona səfər edərək, burada 
mərkəzi xəstəxananın müasir tipli yeni 
binasının, “Günəş” körpələr evi-uşaq 
bağçasının, “ABAD Factory” istehsalat 
kompleksinin, “Gənclər Parkı”nın, “Qu-
baekoaqrar” MMC-nin kənd təsərrüfatı 
malları istehsalı zavodunun, Zərdabi 
qəsəbəsində yerləşən və əsaslı təmir 
olunmuş meyvəçilik və Çayçılıq Elmi-
Tədqiqat İnstitutunun yeni inzibati 
binasının, tamamilə yenidən qurulmuş 

İdrisiqışlaq-Qasımqışlaq-Xaspolad-
Zərqava-Aspərəsti-Çayqışlaq avtomobil 
yolunun açılışı mərasimlərində iştirak 
ediblər. 

Bu səfər zamanı görülən işləri 
müsbət qiymətləndirən ölkə rəhbəri 
rayonun gələcək inkişafı ilə bağlı tövsiyə 
və tapşırıqlarını verib. 

Səfərdən dərhal sonra Prezident 
İlham Əliyev Qubanın sosial-iqtisadi 
inkişafını sürətləndirəcək 4 mühüm 
sərəncam imzalamaqla rayona olan 
böyük hörmət və rəğbətini bir daha ifadə 
edib. 

Yığıncaqda xatırladılıb ki, 
sərəncamlarda nəzərdə tutulmuş işlərin 
icrasına artıq başlanılıb. Belə ki, hazırda 
Quba-Qonaqkənd və Quba-Susay-Xı-
nalıq avtomobil yollarında asfaltlaşdırma 
işləri aparılır və 960 şagird yerlik Alekse-
yevka kənd tam orta məktəbi üçün yeni 
binanın tikintisi həyata keçirilir.

Dövlət başçısının qarşıya qoyduğu 
mühüm vəzifələrdən danışan Z.Əliyev 
məruzəsində vurğulayıb ki, hazırda 
rayonda əsas məqsəd sahibkarlığın 
inkişafını sürətləndirmək, xüsusilə kənd 
təsərrüfatı və sənaye istehsalı üçün 
əlverişli şərait yaratmaq, məşğulluq 
səviyyəsinin artırılması və əhalinin 
maddi rifahının yüksəldilməsi üçün bütün 
imkanlardan səmərəli istifadə etməkdir: 
“Hesabat dövründə rayonda sahibkarlı-
ğın inkişaf etdirilməsi istiqamətində bir 
sıra işlər görülüb. Bu sahədə həyata 
keçirilən bütün layihələr dövlət tərəfindən 

dəstəklənib. İqtisadiyyat Nazirliyinin 
Sahibkarlığın İnkişafı Fondu tərəfindən 
33 layihəyə 497 min 300 manat vəsait 
ayrılıb və nəticədə 50 yeni iş yerinin 
açılması üçün imkan yaradılıb”. 

Başçı bildirib ki, ötən il Qubanın 
iqtisadiyyatına 37 milyon 410 min manat 
sərmayə qoyulub. Bununla yanaşı, ra-
yona investisiya yatırılmasında maraqlı 
olan iş adamları ilə danışıqlar aparılıb və 
bu, hazırda da davam etdirilir.

Hesabat yığıncağında rayonda 
ötən il ərzində görülən tikinti, abadlıq- 
quruculuq işlərindən, təhsilə, gəncliyə 

göstərilən diqqət və qayğıdan, aq-
rar sahənin inkişafından, kommunal 
xidmətlərin daha da yaxşılaşdırılması 
istiqamətində reallaşdırılan tədbirlərdən 
ətraflı bəhs edilib.  

Yığıncaqda Milli Məclisin deputat-
ları Vahid Əhmədov, Yevda Abramov 
çıxış edərək ölkə prezidentinin qayğısı 
ilə Quba rayonunda həyata keçirilən 
layihələrin uğurla icra olunduğunu bir 
daha vurğulayıblar. Onlar bildiriblər 
ki, ölkəmizin iqtisadi qüdrəti artdıqca 
insanların həyat səviyyəsi durmadan 
yüksəlir. 

Azərbaycanda davamlı şəkildə 
həyata keçirilən islahatların xalq 
tərəfindən dəstəkləndiyini qeyd edən de-
putatlar, həmçinin rayonun sosial-iqtisadi 
inkişafı ilə bağlı tövsiyələrini də veriblər. 

Yığıncaqda Azərbaycan Respub-
likası Prezidenti Administrasiyasının 
məsul nümayəndəsi Habil Əzənmədov 
çıxış edərək, son 15 ildə bütün 
istiqamətlər üzrə tarixi uğurlara imza 
atan Azərbaycanın böyük və şərəfli bir 
yol keçdiyini, Prezident İlham Əliyevin 
dediyi kimi, heç vaxt indiki qədər güclü 
olmayan Azərbaycan bu gün dünyada 
sürətlə inkişaf edən ölkə kimi tanındığını 
diqqətə çatdırıb. 

Sonda yığıncaq iştirakçıları adından 
Prezident İlham Əliyevə müraciət qəbul 
olunub. 

Qəhrəman QASIMOV, 
“Şəfəq” qəzetinin baş redaktoru, 

Əməkdar jurnalist

 � Sabirabad Rayon İcra Hakimiyyətinin 2018-ci ilin sosial- 
iqtisadi inkişafının yekunları və 2019-cu ildə qarşıda duran 
vəzifələrlə əlaqədar hesabat yığıncağı keçirilmişdir. Sabirabad 
Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Nazim İsmayılov tədbirdə çıxış 
edərək Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 
sədrliyi ilə keçirilmiş Nazirlər Kabinetinin 2018-ci ilin yekunlarına 
və 2019-cu ildə qarşıda duran vəzifələrə həsr edilmiş iclası ilə bağlı 
ətraflı çıxış etmiş, qeyd olunan müddətdə istər respublika, istərsə 
də rayon miqyasında əldə olunan uğurlardan və qarşıda duran 
vəzifələrdən danışmışdır. 

RİH başçısı qeyd etmişdir ki, 
 2018-ci ilin ən böyük tarixi hadisəsi 
aprel ayının 11-də keçirilən pre-
zident seçkiləri olmuşdur. Həmin 
seçkidə Azərbaycan xalqının mütləq 
əksəriyyətinin səsi ilə ulu öndər Heydər 
Əliyevin alternativsiz davamçısı cənab 
İlham Əliyev yeddi il müddətinə ölkənin 
başçısı seçilmişdir. Ümummilli liderin 
ideyalarına daim sadiq olan sabirabad-
lılar prezident seçkilərində fəallıqları 
ilə seçilmiş, siyasi kampaniyada iştirak 
edənlər yekdilliklə cənab İlham Əliyevə 
səs vermişlər. 

N.İsmayılov sonra bildirmişdir ki, 
keçən il respublikanın hər yerində 
olduğu kimi, Sabirabad rayonunda da 
bütün sahələrdə uğurlar qazanılmış, 
bir sıra mühüm infrastruktur layihələri 
həyata keçirilmişdir. Rayonda kiçik 
və orta sahibkarlığın daha da inkişaf 
etdirilməsi üçün icra hakimiyyətinin 
bilavasitə dəstəyi ilə yerli investorların 
cəlb edilməsi hesabına rayonda ümumi 
layihə gücü 45 milyon manat olan 
müxtəlif təyinatlı müəssisələr tikilmişdir.

2018-ci ildə Sahibkarlığa Kömək 
Milli Fondu tərəfindən rayonda 21 
layihənin icrası üçün 941 min ma-
nat güzəştli kredit verilmiş, Nizami 
kəndində “Muğan” quşçuluq fabriki, 
Nərimankənd, Salmanlı, Həşimxanlı, 
Məmişlər kəndlərində istixana komp-

leksi, Hacıbəbir kəndində heyvan-
darlıq kompleksi, ədviyyat istehsalı 
müəssisəsi və digər istehsal, ticarət, 
xidmət obyektləri istifadəyə verilmiş, bu 
işlərin görülməsi hesabına 419 yeni iş 
yeri açılmışdır. 

Ölkə Prezidentinin tapşırığı 
əsasında 12600 nəfər əhalinin yaşadığı 
18 yaşayış məntəqəsini əhatə edən 
43 kilometr uzunluğunda Dadaşbəyli-
Minbaşı-Salmanlı-Noxudlu-Salyan, 18 
kilometr uzunluğunda Surra-Padar av-
tomobil yollarının tikintisi başa çatdırıla-
raq əhalinin istifadəsinə verilmişdir. 

Rayonun Moranlı, Sarxanbəyli, 
Bala Həşimxanlı, Əliləmbəyli, Çöl 
Beşdəli və Çöl Ağaməmmədli 
kəndlərində əkin sahələrinin su 
təminatının yaxşılaşdırılması üçün 
“H” kanalının tikintisi tamamlanmaqla 
11498 hektar əkin sahəsinin suvar-
ma probleminə, beləliklə də həmin 
kəndlərdə yaşayan əhalinin narahatlığı-
na birdəfəlik son qoyulmuşdur. 

Hesabat məruzəsində və məruzə 
ətrafında çıxışlarda qeyd olunmuşdur 
ki, 2018-ci ildə əvvəlki illə müqayisədə 
ümumdaxili məhsul artmış, sənaye 
məhsulunun həcmi 11091,6 min 
manatdan 11120,1 min manata 
çatmışdır. Həmin dövrdə əsas kapi-
tala yönəldilmiş investisiya 2 dəfə, 

tikinti işlərinin həcmi 65,3 faiz, rabitə 
xidmətinin həcmi 14,7 faiz, pərakəndə 
ticarət dövriyyəsi 7,9 faiz artmış-
dır. İqtisadiyyatın dinamik inkişafı 
nəticəsində üç ildir ki, rayon dövlətdən 
heç bir dotasiya almadan özünü 
maliyyələşdirir. Hesabat dövründə 866 
daimi iş yeri açılmış, mövsümü işlərlə 
birlikdə 2018-ci ildə 23801 nəfər işlə 
təmin olunmuşdur.

Bunun nəticəsidir ki, rayon 
üzrə 2018-ci ildə kənd təsərrüfatı 
üzrə məhsul istehsalı əvvəlki illə 
müqayisədə 5,5 faiz artmışdır. 2018-ci 
ildə rayonda 97,093 ton taxıl istehsal 
edilmişdir ki, bunun 61,925 tonu buğda, 
35,168 tonu isə arpa olmuşdur. Hər 
hektardan ümumi məhsuldarlıq 39,4 
sentner,  buğdanın məhsuldarlığı isə hər 
hektardan 40,7 sentner təşkil etməklə 
2017-ci illə müqayisədə taxıl istehsalı 
1373 ton çox artmışdır. 

Rayon üzrə 2015-ci illə müqayisədə 
keçən ildə pambıq istehsalı 9,3 dəfə 
artaraq 17300 ton təşkil etsə də, bəzi 
səbəblərdən məhsuldarlıq rayon üzrə 
hər hektardan 13,25 sentner və ya 
2017-ci ildəkindən cəmi 1,2 sentner 
çox olmuşdur.

Yığıncaqda Azəbaycan Respublika-
sı Prezidenti Administrasiyasının ərazi-
təşkilat məsələləri şöbəsinin sektor 
müdiri Əlibaba Əliyev, Milli Məclisin de-
putatları Əhliman Əmiraslanov, Rüstəm 
Xəlilov və Elçin Quliyev iştirak etmişlər. 

Sonda hesabat yığıncağında 
müzakirə olunan məsələyə dair qərar 
və Azərbaycan Respublikasının 
 Prezidenti İlham Əliyevə müraciət 
qəbul edilmişdir.

Səməd HÜSEYNOĞLU, 
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri

Yevlax Şəhər İcra Hakimiyyəti Başçısı yanında  Şuranın 
 geniş iclasında 2018-ci ilin sosial-iqtisadi yekunları 
müzakirə olundu, cari ildə qarşıda duran vəzifələri əhatə 
edən müvafiq tədbirlər müəyyənləşdirildi.

Toplantını giriş sözü ilə açan Yevlax 
Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı 
Qoca Səmədov Nazirlər Kabinetinin 
illik iclasında Prezident İlham Əliyevin 
proqram səciyyəli nitqində əksini tapmış 
önəmli məsələlər barədə iştirakçılara 
ətraflı məlumat verdi, dövlət başçısının 
tapşırıq və tövsiyələrindən irəli gələn 
vəzifələri şərh etdi. 

Sonra Yevlax ŞİH-in 2018-ci ilin 
sosial-iqtisadi inkişafı barədə hesabat 
məruzəsi ilə çıxış edən başçı bildirdi ki, 
Prezident İlham Əliyevin daimi diqqət və 
qayğısını hiss edən yevlaxlılar əvvəlki 
dövrlərdə olduğu kimi, ötən ildə də 
şəhərin və rayonun hərtərəfli inkişafına 
yönələn hədəflərin gerçəkləşdirilməsi 
üçün bütün qüvvələri səfərbərliyə almış, 
əksər sahələrdə üstün göstəricilərə nail 
olmuşlar. Keçən il də genişmiqyaslı 
tikinti, quruculuq, abadlıq işləri davam 
etdirilmiş, istehsal sahələrinin inkişafı 
təmin edilmişdir. İnfrastrukturun yaxşı-
laşdırılmasına, adamları narahat edən 
çətinliklərin, problemlərin aradan qaldı-
rılmasına xüsusi diqqət yetirilmişdir.

Məruzədə göstərildi ki, 2018-ci ildə 
ümumi daxili məhsulun həcmi 667,3 
milyon manat olmuşdur. Bu da  2017-ci 
ildəkindən 9,4 milyon manat və ya 1,4 
faiz çoxdur. ÜDM-in 90,4 faizi qeyri-
dövlət sektorunda istehsal olunmuş, 
10,1 milyon manatlığını sənaye, 93,1 
milyon manatlığını kənd təsərrüfatı 
məhsulları, 53,7 milyon manatlığını 
tikinti-quraşdırma işləri, 423,7 milyon 
manatlığını ticarət, 6,3 milyon manat-
lığını nəqliyyat, 1,4 milyon manatlığını 
rabitə xidmətləri təşkil etmişdir. 

Adambaşına 5,2 min manatlıq 
ümumdaxili məhsul istehsal olunmuş-
dur ki, bu da əvvəlki illə müqayisədə 
39,9 manat və ya 0,8 faiz çoxdur. Orta 
aylıq əməkhaqqı isə 304,2 manata 

çatmış və əvvəlki ilə nisbətən 36,7 
manat artmışdır. 2018-ci ildə 1869 yeni 
iş yeri açılmışdır. Bunun 838-i daimidir. 
 2003-cü ilin oktyabr ayından isə Yevlax-
da 24 mindən çox iş yeri yaradılmışdır 
ki, bunun da 15 mini daimidir. 

2018-ci ildə bütün maliyyə mənbələri 
hesabına kapital qoyuluşunun həcmi 
69 milyon 152 min manat olmuşdur. 
İl ərzində Kür çayı üzərində dəmir 
yolu körpüsünün, Aran qəsəbəsində 
Ailə-Sağlamlıq Mərkəzinin tikintisi 
başa çatdırılmışdır. Mingeçevir şəhəri-
Bəhrəmtəpə avtomobil yolunun Yevlax 
rayonundan keçən Aran-Yevlax-Bərdə 
yolunadək olan hissəsi, Qoyunbinəsi-
Hacımahmudlu-Qaramanlı kəndlərarası 
avtomobil yolu və Bakı-Ələt-Qazax 
avtomobil yolu uzərindəki körpü, 31-ci 
məhəllədə 60 yerlik körpələr evi-uşaq 
bağçası istifadəyə verilmişdir. Şəhər 
2 saylı körpələr evi-uşaq bağçasında 
əsaslı təmir işləri görülmüşdür. 

Hazırda Kür çayı sahilində 5 ulduzlu 
hotelin, 11 saylı Ərazi Vergilər Depar-
tamentinin, 9 mərtəbəli 45 mənzilli 
yaşayış binalarının, Data mərkəzinin 
tikintisi aparılır. Rayonun 12 kəndində 
 meliorasiya işləri davam etdirilir. Bu 
sahəyə 11,9 milyon manat vəsait 
yönəldilmişdir. Elektron kitabxanada, 
Şəhər Yaradıcılıq Mərkəzinin binasın-
da təmir işləri aparılmış, Mədəniyyət 
Mərkəzinin dam örtüyü əsaslı təmir 
olunmuşdur. Hazırda Aran qəsəbəsinin 
Mədəniyyət evində əsaslı təmir və 
yenidənqurma işləri aparılır. 

Keçən mövsümdə kənd təsərrüfatı 
məhsulları istehsalı 8 faiz artmışdır. 2, 5 
min hektarda pambıq, 11,6 min hektarda 
taxıl, 2,9 min hektarda təzə yonca, 100 
hektarda tərəvəz əkilmişdir. Hektarın 
məhsuldarlığını 21,2 sentnerə çatdıran 
pambıqçılar 5,3 min tona yaxın məhsul 

toplamışlar. Fermerlərə 3,9 min ton 
güzəştli qiymətə mineral gübrə satıl-
mışdır. Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu 
26 sahibkara 4,7 milyon manat güzəştli 
kredit vermişdir.

Son bir ildə iri mal 67 min 626, 
qoyun-keçi 172 min 719, ev quşları 
455 min 595 başa çatmışdır. 9 min 
ton ət, 36,6 min ton süd, 16,9 milyon 
ədəd yumurta və 340,6 ton yun istehsal 
olunmuşdur. Keçən il 2017-ci ildəkindən 
2 dəfə çox – 11 ton barama istehsal 
olunmuşdur.

Toplantıda bildirilmişdir ki, hazırda 
müasir tələblərə cavab verən 3 min 
başlıq cins mal-qara kompleksinin 
tikintisi üçün layihə işləri aparılır. Aq-
roparkda müxtəlif növ kənd təsərrüfatı 
bitkilərinin əkilməsi nəzərdə tutulur. Aran 
qəsəbəsi ərazisində gücü sutkada 12 
min ton olan şəkər zavodunun tikintisi 
üçün sənədləşmə işləri aparılır. Şəkər 
çuğunduru əkilməsi üçün 2 min hektar 
əkin sahəsi ayrılmışdır. Yuxarı Qarabağ 
kanalından həmin əraziyə 16 kilometrlik 
yeni xəttin çəkilməsi və 2 min hektar 
ərazidə müasir suvarma sisteminin 
quraşdırılması layihələndirilir. 

2018-ci ildə Yevlax şəhərində 
və yaşayış məntəqələrində əhalinin 
elektrik enerjisi, su, qaz, istilik təchizatı 
daim nəzarətdə saxlanılmış, xidmətin 
səviyyəsi yüksəlmişdir. 50 yaşayış 
məntəqəsindən 45-i qazlaşdırılmışdır. 
Şəhər icra hakimiyyətinin rəhbərliyi ilə 
humanitar sahələrin normal fəaliyyəti 
təmin edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Prezidenti 
Administrasiyasının məsul işçisi Vəfadar 
Bağırov və Milli Məclisin deputatı İlham 
Məmmədov yığıncaqda çıxış etmiş, 
2019-cu ildə yevlaxlılara daha böyük 
uğurlar arzulamışlar.

Ziyəddin SULTANOV, 
“Xalq qəzeti”nin 

bölgə müxbiri

Cəlilabad: Fərəh doğuran uğurlar

Dağlı-aranlı böyük ərazisi ilə öyünə bilən 
Cəlilabadda iqtisadiyyat sürətlə inkişaf edir, 
abadlıq-quruculuq işləri davamlı şəkildə 

aparılır. Dövlət müstəqilliyimizin nailiyyətlərindən 
yetərincə bəhrələnən bu rayonun sosial-iqtisadi 
 durumu fərəh doğurur. 

Ötən ilin yekunlarına həsr 
olunan yığıncaqda qazanıl-
mış uğurlar diqqətə çatdırıl-
maqla bərabər, qarşıda duran 
vəzifələrdən də ətraflı bəhs 
edilib. Tədbir iştirakçıları 
əvvəlcə ümummilli lider Heydər 
Əliyevin abidəsi önünə gül 
dəstələri düzərək xatirəsini ehti-
ramla yad edib, rayonda istehsal 
olunmuş kənd təsərrüfatı və 
sənaye məhsullarının sərgisi ilə 
tanış olublar.

Toplantıda hesabat məruzəsi 
ilə çıxış edən Cəlilabad Rayon 
İcra Hakimiyyətinin başçısı 
Namiq Zeynalov bildirib ki, 
bütövlükdə il Cəlilabad üçün 
də əlamətdar olub. Rayonda 
ümumi məhsulun həcmi 85 faiz 
artıb, 267 milyon manatlıq kənd 
təsərrüfatı məhsulları istehsal 
edilib. Bunun 131 milyon manatı 
və ya 49,2 faizi bitkiçiliyin, 134 
milyon 935 min manatı və ya 
50,8 faizi heyvandarlığın payına 
düşür. Rayon üzrə 147,5 min 
ton buğda, 7,1 min ton arpa, 5,9 
min ton vələmir istehsal edilib. 
Bu dövrdə, həmçinin 16,1 min 
ton noxud, 768 ton mərci, 359 
ton günəbaxan, 2,1 min ton 
qarğıdalı, 8,6 min ton meyvə, 
4,3 min ton şəkər çuğunduru, 
16,9 min ton üzüm, 7,5 min 

ton tərəvəz və 612 ton bostan 
məhsulları tədarük olunub. 
Rayonun əkin strukturunda 
ikinci yeri tutan kartof sahələri 
genişləndirilərək 5000 hektara 
çatdırılıb. Sahələrdən 110,6 min 
ton yüksək keyfiyyətli kartof 
istehsal edilib ki, bunun da 80 
faizi xarici ölkələrə ixrac olunub. 
Ötən il Cəlilabadda 505 hektar 
sahədə əkilmiş pambığın hər 
hektarından 28 sentner məhsul 
götürülüb: cəmi 1446 ton. Bu, 
respublika üzrə ən yüksək 
rəqəmdir. Rayonda baramaçılığın 
inkişafı məqsədilə Çin Xalq Res-
publikasından gətirilmiş 5000, 
Ekologiya və Təbii Sərvətlər 
Nazirliyi tərəfindən verilmiş 
6000 ədəd tut tingi əkilmişdir. İl 
ərzində kümçülər 1172 kiloqram 
yaş barama istehsal edərək qəbul 
məntəqəsinə təhvil veriblər. Ra-
yonda 23,7 min ton ət, 70,5 min 
ton süd, 39,8 milyon ədəd yu-
murta istehsal edilib, “Cəlilabad-
broyler” ASC tərəfindən əhaliyə 
3750 ton yüksək keyfiyyətli quş 
əti satılıb. 

Diqqətə çatdırılıb ki, ötən 
il rayonda sosial məsələlərin 
həllinə diqqət artırılıb. Cəlilabad 
şəhərində ümumi sahəsi 18740 
kvadratmetr olan 25 çoxmənzilli 
binanın dam örtüyü dəyişdirilib, 

Heydər Əliyev Seyrəngahı, 
Heydər Əliyev Parkı, 2 və 5 
saylı körpələr evi-uşaq bağça-
ları, Qurtuluş küçəsindəki ha-
sarlar və piyada yolları, Heydər 
Əliyev prospektində və Qurtuluş 
küçəsində 500-dən artıq işıq 
dirəyi əsaslı təmir olunub. 
Cəlilabad şəhərinin içməli su və 
kanalizasiya sisteminin yenidən 
qurulması başa çatdırıldıqdan 
sonra həmin proses zamanı 
dağılmış küçələrin bərpasına 
başlanıb və qısa müddət ərzində 
Cavadxan, Mehdi Hüseyn, 
Azərtürk, Mirzəli Hüseynzadə, 
Fərid Əhmədov, Qüdrət İsmayı-
lov və 28 May küçələrində cəmi 
14,5 kilometr asfalt döşənib. 
Ötən il istifadəyə verilmiş 
müasir Ələt-Astara magistralına 
çıxan 9,7 kilometrlik Cəlilabad-
Uzuntəpə yolu yenidən quru-
lub. Eyni zamanda, Prezident 
İlham Əliyevin sərəncamlarına 
əsasən, 35 kilometrlik Maşlıq-
Muğan-Kazımabad-Göytəpə-
Privolnoye-Ağdaş-Soyuqbulaq 
avtomobil yolu çəkilib, 
Cəlilabad şəhər 8 saylı körpələr 
evi-uşaq bağçası üçün 100 yer-
lik yeni bina tikilib, Cəlilabad 
şəhərində 8 çoxmənzilli binanın 
dam örtüyünün təmirinə başla-
nıb. Yaxın vaxtlarda Cəlilabad 
şəhərinin digər küçələrinə asfalt 
döşənəcək, Uzuntəpə kəndində 
xalça istehsalı emalatxanası 
tikiləcək. 

Ötən il rayonda 8046 iş 
yeri açılıb. Bunun 756-sı daimi 
iş yerləridir. Təhsil, səhiyyə 
və mədəniyyət sahələrində 

nəzərəçarpan uğurlar qazanı-
lıb, xidmət səviyyəsi yüksəlib. 
Rayonun 5 kəndində modul tipli 
məktəblərin inşası başa çatdı-
rılıb. Cəlilabad şəhərinin yeni 
massivində 624 şagird yerlik 
tam orta məktəbin, 10 kənddə 
isə modul tipli məktəblərin 
tikilməsi nəzərdə tutulub. 

Məruzə ətrafında 
müzakirələrdə çıxış edənlər 
2018-ci ildə sosial-iqtisadi 
inkişaf sahəsində görülmüş 
işlərdən həvəslə danışaraq 
rayonun yeni rəhbərliyinin 
quruculuq səylərini yüksək 
qiymətləndiriblər. Mövcud 
problemlərlə bağlı təkliflərini 
bildiriblər. 

Toplantıda çıxış edən Milli 
Məclisin deputatları Mirkazım 
Kazımov, Malik Həsənov, Fəzail 
İbrahimli və Azərbaycan Res-
publikası Prezidenti Administ-
rasiyasının məsul işçisi Dəyanət 
Abdullayev dövlətimizin 
beynəlxalq və iqtisadi-sosial 
siyasətinin mühüm aspektlərinə 
diqqəti cəlb ediblər. Natiqlər 
ölkəmizdə, o cümlədən Cəlilabad 
rayonunda sosial-iqtisadi inkişaf 
sahəsində görülən işləri yüksək 
dəyərləndirməklə bərabər, qarşı-
da duran vəzifələrdən danışıblar. 

Şura iclasında müzakirə 
edilən məsələ ilə bağlı qərar 
layihəsi qəbul edilib, Prеzidеnt 
İlhаm Əliyеvə müraciət 
ünvаnlаnıb.

Əli NƏCƏFXANLI,  
“Xalq qəzeti”nin 

bölgə müxbiri

Sabirabad:  ildən-ilə uğurlar artır 

Yevlaxlılar ötən ili uğurla başa vurmuşlar
921 fevral 2019-cu il, cümə axşamı

Quba: bütün sahələrdə 
dinamik inkişaf güclənir



Nəticədə UNESCO-nun Baş Konf-
ransında 21 Fevral – Beynəlxalq Ana 
Dili Günü elan olunub və üzv ölkələrə 
bildirilib ki, həmin gün məktəblərdə, 
universitetlərdə Ana dilinin əhəmiyyəti 
ilə bağlı tədbirlər, konfranslar, seminarlar 
keçirilsin.

Bütün dünya dövlətlərində olduğu 
kimi, respublikamızda da bu gün qeyd 
olunur. Sevindirici haldır ki, dilimizə 
qayğı göstərmək, onu qorumaq, təbliğ 
etmək kimi məsələlər ölkəmizdə təkcə bu 
gün aktuallaşdırılmır, müntəzəm olaraq 
həyata keçirilir. Demək olar ki, il ərzində 
Azərbaycan dili ilə bağlı mühüm işlər 
görülür, konfranslar keçirilir, tədqiqatlar 
aparılır. 

Eyni zamanda, Azərbaycan dövləti 
də dövlət dili olan ana dilimizin qorun-
ması, inkişaf etdirilməsi, öyrənilməsi 
sahəsində mühüm addımlar atır. Ötən 
müddət ərzində ölkə rəhbərliyi tərəfindən 
Azərbaycan dili ilə bağlı qəbul olunmuş 
Dövlət Proqramı, fərman və sərəncamlar 
bunun ən gözəl nümunələri sayıla bilər. 

Bir məqamı xüsusilə qeyd edək 
ki, ulu öndər Heydər Əliyev ardıcıl və 
məqsədyönlü dil siyasəti aparmış, 
Azərbaycan dilinin qorunub saxlanma-
sında misilsiz xidmətlər göstərmişdir. Ulu 
öndər 18 iyun 2001-ci il tarixli “Dövlət 
dilinin tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi haq-
qında” fərmanında qeyd etmişdir: “Bütün 
xalqlarda olduğu kimi, Azərbaycan xal-
qının da dili onun milli varlığını müəyyən 
edən başlıca amillərdəndir.

Dilimiz xalqın keçdiyi bütün tarixi 
mərhələlərdə onunla birgə olmuş, onun 
taleyini yaşamış, üzləşdiyi problemlərlə 
qarşılaşmışdır. O, xalqın ən ağır 
günlərində belə onun milli mənliyini, 
xoşbəxt gələcəyə olan inamını qo-
ruyub möhkəmləndirmişdir. İnkişaf 
etmiş zəngin dil mədəniyyətinə sahib 
olan xalq əyilməzdir, ölməzdir, böyük 
gələcəyə malikdir. Ona görə də xalqı-
mıza ulu babalardan miras qalan bu ən 
qiymətli milli sərvəti hər bir Azərbaycan 
övladı göz bəbəyi kimi qorumalı, daim 
qayğı ilə əhatə etməlidir. Bu, onun 
müqəddəs vətəndaşlıq borcudur. 
Azərbaycan dili bu gün dərin fikirləri 
ən incə çalarlarınadək olduqca aydın 
bir şəkildə ifadə etmək qüdrətinə malik 
dillərdəndir. Düşüncələrdəki dərinliyi, 
hisslərdəki incəlikləri bütünlüklə ifadə 
etmək kamilliyinə yetişə bilməsi üçün 
hər hansı xalqa bir neçə minillik tarix 
yaşaması lazım gəlir. Azərbaycan dilinin 
bugünkü inkişaf səviyyəsi göstərir ki, 
Azərbaycan xalqı dünyanın ən qədim 
 xalqlarındandır.”

Ulu öndərin bu fikirləri bu gün də 
öz aktuallığını qoruyur və həmin ide-
yalar dövlət başçımız tərəfindən uğurla 
həyata keçirilir. “Azərbaycan dilinin 
saflığının qorunması və dövlət dilindən 
istifadənin daha da təkmilləşdirilməsi ilə 
bağlı tədbirlər haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 1 noyabr 
2018-ci il tarixli fərmanında da vur-
ğulanır ki, Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin “Dövlət dilinin tətbiqi işinin 
təkmilləşdirilməsi haqqında” 2001-ci il 
18 iyun tarixli və “Azərbaycan əlifbası və 
Azərbaycan dili gününün təsis edilməsi 
haqqında” 2001-ci il 9 avqust tarixli 
fərmanları, 2002-ci ildə qəbul edilmiş 
“Azərbaycan Respublikasının dövlət 
dili haqqında” Azərbaycan Respubli-
kasının qanunu dilimizin hüquqi sta-
tusunu, onun işlənməsi, qorunması 
və inkişafı üçün zəruri olan tədbirləri 
müəyyənləşdirmişdir. Bu mənada 1 
noyabr fərmanı dilimiz, dilçiliyimiz, onun 
gələcək inkişafı üçün olduqca mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir. Belə hesab edirik 
ki, həmin fərmana görə 2013-2020-ci 
illəri əhatə edən “Azərbaycan dilinin qlo-
ballaşma şəraitində zamanın tələblərinə 
uyğun istifadəsinə və ölkədə dilçiliyin in-
kişafına dair Dövlət Proqramı”nın təsdiq 
edilməsi haqqında” 2013-cü il 9 aprel 
tarixli sərəncamda nəzərdə tutulmuş 
məsələlərin həlli istiqamətində mühüm 
işlər görüləcək. Yaradılacaq “Azərbaycan 
Respublikasının Dövlət Dil Komissiya-
sı yanında Monitorinq Mərkəzi” publik 
hüquqi şəxsi dövlət proqramının əsas 
məqsədini, dəqiq desək, Azərbaycan 
dilinin istifadəsinə və tədqiqinə dövlət 
qayğısının artırılmasını, Azərbaycan 

dilinin qloballaşma şəraitində zamanın 
tələblərinə uyğun istifadəsini, ölkədə 
dilçilik araşdırmalarının əsaslı surətdə 
yaxşılaşdırılmasını, dilçiliyin aparıcı 
istiqamətlərində fundamental və tətbiqi 
tədqiqatların inkişafına yönəldilmiş 
yaradıcılıq səylərinin birləşdirilməsini 
və dilçiliyin müasir cəmiyyətin aktual 
problemləri ilə əlaqələndirilməsini təmin 
etməyi həyata keçirəcək.

Respublika Prezidentinin Azərbaycan 
dili haqqında apardığı siyasətin əsasında 
ana dilimizin saflığı və onun qorun-
ması məsələsi xüsusilə diqqət çəkir. 
Bu məsələ dövlət başçımızın, demək 
olar ki, hər çıxışında, hər fərman və 
sərəncamında qabarıq şəkildə vurğu-
lanır. Bununla da cənab Prezident dilçi 
alimlərimizi, soydaşlarımızı, xüsusən 
də gənclərimizi bu məsələyə yönəldir. 
Məsələn, 5 noyabr 2018-ci ildə Ağ-
dam Muğam Mərkəzinin açılışında 
ölkə başçısı muğam ifaçıları ilə görüşü 
zamanı bu münasibətlə demişdir: “Bizim 
mənəvi dəyərlərimizin, Azərbaycan 
dəyərlərinin inkişafı, qorunması üçün 
ədəbiyyatımızın, musiqimizin çox 

böyük əhəmiyyəti var. Muğam həm 
ədəbiyyatdır, həm musiqidir, həm də 
Azərbaycan dilinin saflığını qoruyan 
sənətdir. Mən bu yaxınlarda Azərbaycan 
dilinin saflığının qorunması ilə bağlı 
fərman imzalamışam. Buna ehtiyac var, 
mən bu məsələ ilə bağlı bir neçə dəfə öz 
fikirlərimi bildirmişəm. Bizim çox zəngin 
dilimiz var və Azərbaycan ədəbiyyatı 
bunu təsdiqləyir. Ancaq indi dünyada 
gedən qloballaşma prosesləri, digər 
proseslər istər-istəməz dilimizə də təsir 
edir, biz dilimizi xarici təsirdən qoru-
malıyıq. Bizim dilimizə lüzumsuz xarici 
kəlmələr lazım deyil. Bizim dilimiz o 
qədər zəngindir ki, istənilən fikri, istənilən 
məsələni ifadə etmək mümkündür. 
Ancaq biz görürük ki, bəzi hallarda həm 
kütləvi informasiya vasitələrində, həm 
digər sahələrdə dilimizə yad kəlmələr da-
xil edilir. Bunlar dilimizi zənginləşdirmir, 
əksinə, bəzən mövcud sözlər yeni 
sözlərlə əvəzlənir və mən bunun qəti 
əleyhinəyəm. Bu gün bu fürsətdən 
istifadə edərək, bir daha bildirmək 
istəyirəm ki, hamımız öz dilimizi qoru-
malıyıq. Əlbəttə, bizim incəsənətimizin 
ənənəvi növləri, o cümlədən muğam 
sənəti bu sahədə xüsusi rol oynayır”.

Göründüyü kimi, bu fikir ulu öndərin 
yuxarıda qeyd etdiyimiz fikri ilə səsləşir 
və eyni zamanda, “Azərbaycan dili-
nin qloballaşma şəraitində zamanın 
tələblərinə uyğun istifadəsinə və ölkədə 
dilçiliyin inkişafına dair” Dövlət Proqramı-
nın, “Azərbaycan dilinin saflığının qorun-
ması və dövlət dilindən istifadənin daha 
da təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər 
haqqında” fərmanın ümumi ideyası ilə 
vəhdət təşkil edir.

Düşünürük ki, dil məsələsi elə bir 
həssas, milli əhəmiyyətli məsələdir ki, 
burada kimliyindən, peşəsindən asılı 
olmayaraq, hamılıqla əl-ələ verib eyni 
mövqedə olmaq lazımdır. O zaman 
dilimizi daha çox qoruyub yaşada, tədqiq 
edib öyrənə bilərik. Bu mənada ana dili-
miz bizi birləşdirən bir milli-mənəvi dəyər 
kimi ali varlığımız, qürur mənbəyimizdir.

İlkin ƏSGƏR, 
ADPU-nun Azərbaycan dili və 

onun tədrisi metodikası 
kafedrasının müəllimi

Hər il 26 fevral tarixi yaxınlaşanda Azərbaycan 
xalqı dərindən köks ötürür, qəhərlənir, qəlbində 
dərin yaralar açmış bu günə təəssüfünü ifadə 

edir. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Xocalı 
şəhərində erməni vandallarının törətdikləri vəhşiliklər 
insanlığa, bəşəri dəyərlərə qarşı törədilmiş ən dəhşətli 
soyqırımı aktlarından biri kimi xatırlanır. Həmin vaxt uşaq 
və yeniyetmə olanlar artıq yetkin insanlardır və hələ də bu 
dəhşətli faciə, soyqırımı onların yaddaşında olduğu kimi 
qalıb.

O zaman 13 yaşı olan 
Mürvət Həsənov hadisələri 
belə xatırlayır:  

– 1992-ci il fevralın 
25-dən 26-na keçən gecə 
ermənilər şəhərimizə hü-
cum etdilər. Hər tərəfdən 
mühasirədə idik. İnanmaz-
dıq ki, ermənilər Xocalıya 
bu qədər yaxınlaşa bilərlər. 
Səhərə yaxın atam böyük 
qardaşlarımla birlikdə şəhərin 
yaxınlığında postlarda idilər. 
Onlar gəlib xəbər verdilər ki, 
ermənilər Xocalıya hücum 
edirlər. Elə bu zaman evə 
əl qumbarası atıldı. Anam-
la mən yaralandıq. Xalam 
isə 3 yaşlı övladı ilə həmin 
vaxt həyatlarını itirdilər. 
Sonra atamgilin patronla-
rı qurtardı, ermənilər bizə 
xəbərdarlıq etdilər ki, evi 
yandıracaqlar. Təslim olma-
mızı tələb edirdilər. Atam 
isə təslim olmurdu. Onlar 
qapını sındıraraq evə daxil 
olub başımıza silah dirəyərək 
yerə uzanmağımızı istədilər. 
Birdən ermənilərdən biri 
əlində benzin dolu qabla 
gələrək onu üzərimizə töküb 
yandırmaq istəyəndə kiçik 
qardaşım ağlayaraq dedi ki, 
əmi, bizi yandırmayın. Lakin 
ermənilər qardaşımı itələyib 
yerə yıxdılar. Elə bu zaman 
366-cı moto-atıcı alayın 
döyüşçülərindən bir nəfər 
qabağa gələrək qardaşımı 
qaldırdı və ermənilərə dedi 
ki, bunlar dinc sakinlərdir, bu 
uşaqdır, bunlara dəyməyin. 
Ermənilərlə həmin zabitin 
arasında mübahisə də düşdü. 
Bizi öldürməsələr də, olan-

olmazımızı, nəyimiz var idisə, 
hamısını qarət edib maşınları-
na yüklədilər. Bizi də əsir ala-
raq düşərgələrinə – Əskərana 
aparıb bir neçə qruplara 
ayırdılar. Yaşlıları, qadınla-
rı, uşaqları ayrı-ayrı yerlərə 
yerləşdirdilər. Həmin gün 
kiçik qardaşım Əhmədin ad 
günü idi. O, erməni zabitinə 
yaxınlaşaraq: “bu gün mənim 
ad günümdür”, – dedi. Elə bu 
vaxt erməni zabiti Əhməddən 
soruşdu ki, sənə avtomat 
versək, bizə atarsanmı? O da 
dedi ki, bəli, ataram. Təbii ki, 
o uşaq idi və heç nə anlamır-
dı. Elə buna görə də, onlar 
onun əlinə atəş açdılar. Bu da 
bizdən sənə ömürlük hədiyyə 
olsun, – deyərək şaqqanaq 
çəkib güldülər. Sonra onun 
əlinin üzərinə çayın dəmini 
tökdülər. “Kim vətənini 
istəyir?” sualını verirdilər. 
Kimsə deyəndə ki “mən 
istəyirəm”, – həmin adamı 

aparıb döyürdülər ki, “bu da 
sənə Vətən”. 

Bir həftə əsirlikdə qal-
dıqdan sonra bizi erməni 
meyitləri və bir neçə əsirlə 
dəyişdilər və Ağdam Ra-
yon Mərkəzi Xəstəxanasına 
gətirildik. Üzərindən neçə 
illər keçdikdən sonra yalnız 
2007-ci ildə öyrəndik ki, 

ermənilər mənim atamı və 
qardaşımı əsir apararaq bir 
erməni zabitinin qəbrinin 
üstündə qətlə yetiriblər. 
Bilirsiz, mən bu gün onla-
rın şəhid olmaları ilə fəxr 
edirəm. Fəxr edirəm ki, atam 
ermənilərə təslim olmadı, 
yalvarmadı. Allah mənə də 
şəhid olmağı nəsib etsin. 
Amma bizi daha çox yan-
dıran əsas məsələ, heç bir 
təsəlli yerimizin olmamasıdır. 
Onların qəbirlərinin belə 
olmamasıdır. Qobustan rayon 
şəhidlər xiyabanında şəkilləri 
vurulub. Tez-tez gizlincə ora 
gedir, atam və qardaşlarımla 
söhbət edirəm, özüm-özümlə 
danışıram. Bu intiqamı, bu 
qisası almadan bu dünyadan 
köçmək istəmirəm. Xocalı 
bizim qəlbimizdə ömrü-
müzün axırına qədər şırım 
açmış dərin bir yaradır və 
məlhəmi yoxdur. Ancaq Ali 
Baş Komandanımız İlham 
Əliyev tərəfindən verilən 
hücum əmri bizə təsəlli ola 
bilər ki, onu da səbirsizliklə 
gözləyirik. 

Sənubər Ələkbərova, 
Xocalı sakini:

– Həmin ərəfədə 
ermənilər Həsənabad, 
Mehdikənd, Bozdağı tərəfdən 
bizə atəş açırdılar. Sonra 
şəhərə daxil oldular. BMP-
lərin səsindən yer yarılırdı. 
Əvvəlcə qadın və uşaqlara 
zirzəmilərdə gizlənmək 
tapşırılmışdı. Sonra icra 
hakimiyyətinin başçısı Elman 

Məmmədov gəldi və  bildirdi 
ki, qaçmaq lazımdır, yox-
sa sağ qalmayacaqsınız. 
Aeroportun rəhbəri, Milli 
Qəhrəmanımız Əlif Hacı-
yev bizi meşədən Ağdam 
istiqamətinə apardı. Orada 
gördüklərimi heç vaxt unut-
maram: meyitlərdən təpə 
yaranmışdı. Anamı orada 

güllələdilər. Qızlarım Sevinc 
və Hicranı isə yaraladılar. Bu 
zaman güllə mənə də dəydi. 
Gənc qadın və uşaqlar qıcol-
malardan qarın üzərindəcə 
ölmüşdülər. Biz qışqırırdıq 
və kömək istəyirdik. Lakin 
kömək gəlmirdi...

Statistik məlumatlara 
görə həmin gün baş verən 
qətliam nəticəsində 613 nəfər 
həlak olmuşdur. Onlardan 
- 63 nəfəri uşaq, 106 nəfəri 
qadınlardır. Həyatlarına 
son qoyulanların 70 nəfəri 
isə qocalardır. Soyqırımı 
nəticəsində 8 ailə tamamilə 
məhv edilmişdir. Qətliamda 
25 uşaq hər iki valideynini, 
130 uşaq valideynlərindən 
birini itirmişdir. 487 nəfər 
yaralanmış, 1275 nəfər əsir 
götürülmüş, 150 nəfər isə 
itkin düşmüşdür.

 Cinayət cəzasız qala 
bilməz. Xocalı soyqırımının 
günahkarları, təşkilatçıları və 
icraçıları da layiqli cəzalarına 
çatmalıdırlar. Təəssüf ki, XX 
əsrdə soyqırımı və etnik 
təmizləmə hadisələri baş 
vermiş faciələr olmuşdur. 
Xocalı faciəsi onların sıra-
sında ən dəhşətlilərindəndir. 
Hazırda bu hadisələrdə hər 
hansı şəkildə iştirakı olmuş 
şəxslər hələlik öz vicdanları 
qarşısında cavabdehdirlər, 
ancaq vaxt gələcək və onlar 
tarixin məhkəməsi qarşısında 
dayanacaqlar.

Anar TURAN, 
“Xalq qəzeti”

21 fevral Beynəlxalq Ana Dili Günüdür

Bu il l Beynəlxalq Ana Dili Günü bütün dünyada iyirminci dəfədir 
qeyd olunur. Belə ki, 1999-cu ilin noyabr ayında BMT Banqladeş 
səfirinin təşəbbüsü ilə fevral ayınının 21-ni Beynəlxalq Ana Dili 

Günü elan edib. Lakin bu günün elan olunması 1999-cu ilə təsadüf 
etsə də, yaranma səbəbinin baş verdiyi hadisələr daha əvvəlki 
dövrə gedib çıxır. Daha dəqiq desək, 1952-ci il fevralın 21-22-də 
Pakistanda benqal dilinin qadağan edilməsinə etiraz əlaməti olaraq 
keçirilmiş aksiyada polis və silahlı qüvvələrin müdaxiləsi nəticəsində 
4 nəfər tələbə şəhid olmuşdu. Bununla əlaqədar olaraq, Banqladeş 
nümayəndələri həmin şəhidlərin xatirəsinə hörmət əlaməti kimi 
 fevralın 21-nin Ana Dili Günü adlandırılması haqqında müraciət ediblər.

Ana dili mənəvi sərvətimizdir

“Bu yaraya 
məlhəm 

yoxdur...”

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin 
Mədəniyyət üzrə Elmi Metodiki və İxtisasartırma Mərkəzi

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 3 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Sair xərclərin satınalınması.
Lot-2. Digər alışlar və xidmətlərin satınalın-

ması.
Lot-3. İstehsalda istifadə olunmayan qeyri-

maddi aktivlərin satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz ten-

der təkliflərini möhürlənmiş, imzalanmış şəkildə 
ikiqat zəflərdə yazılı surətdə təqdim etsinlər.

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender iş-
tiraklçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlara 
malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər aşağıdakı 
məbləğdə iştirak haqqını göstərilən hesaba 
köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində tərtib 
olunmuş əsas şərtlər toplusunu Bakı şəhəri, 
B.Səfəroğlu küçəsi 144 nömrəli (əlaqələndirici 
şəxs- N.Rıjova, telefon-594-08-32) ünvandan 
ala bilərlər.

İştirak haqqı hər bir lot üçün 50 manatdır.
VÖEN- 1404497191
H\h - AZ73CTRE00000000000002178203
Büdcə təsnifat kodu- 142340
Büdcə səviyyəsinin kodu- 7

Bank- ABB Nəsimi filialı
Kod- 805614
VÖEN- 9900001881
M\ h- AZ03NABZ01350100000000002944
SWIFT- İBAZAZ2X
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı 

sənədləri təqdim etməlidirlər.
-tenderdə iştirak etmək üçün yazılı müraciət;
-tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi barədə 

bank sənədi;
-tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən son-

ra ən azı 30 bank günü qüvvədə olamlıdır);
-tender təklifi dəyərinin 1 faizi həcmində 

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

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

-iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haqqınd-
sa 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 
rekvizitlər;

-iddiaçıların müvafiq mallar üzrə mənşə və 
uyğunluq sertifikatları;

-digər sənədlər.
Sənədlər Azərbaycan dilində 2 nüsxədə (əsli 

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

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haq-
qında” qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün yuxa-
rıda göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank 
təminatı istisna olmaqla) 13 mart 2019-cu il saat 
16.00-a qədər, tender təklifi və bank təminatını 
isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 27 mart 2019-cu 
il saat 16.00-a qədər Bakı şəhəri, B.Səfəroğlu 
küçəsi 144 nömrəli ünvana təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflət 
açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 28 mart 2019-cu il saat 
12.00-da Bakı şəhəri, B.Səfəroğlu küçəsi 144 
nömrəli ünvanda da açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

B İ L D İ R İ Ş
“Xalq qəzeti”nin 10, 23 oktyabr, 16, 28 noyabr, 12 və 

20 dekabr 2018-ci il,11 və 25 yanvar 2019-cu il tarixli 
nömrələrində “Azərsu” ASC-nin daxili vəsaiti hesabı-
na “Flygt” nasoslarının təmiri işlərinin satınalınması 
məqsədilə dərc edilmiş tenderlərində iş həcmlərinə 
aydınlıq gətirilməsi üçün iddiaçıların rəsmi müraciətlərinə 
əsasən, tender təkliflərinin və təklif təminatlarının qəbulu 
vaxtı 11 mart 2019-cu il saat 16.00-a, təkliflərin açılışı isə 
12 mart 2019-cu il saat 16.00-a dəyişdirilmişdir.

Əlaqələndirici şəxs – təchizat və satınalmaların 
idarəolunması departamentinin satınalmaların təşkili 
şöbəsinin mühəndisi Hikmət Qasımov (hikmat.qasimov@
azersu.az +994124314767 (2249). 

B İ L D İ R İ Ş
“Xalq qəzeti”nin 6 və 20 fevral 2019-cu il tarixli nömrələrində Qusar 

Suvarma Sistemləri İdarəsinin 2019-cu ildə görüləcək cari təmir işləri 
üçün tikinti materiallarının və maşın-mexanizmlərə ehtiyat hissələrinin 
satınalınması məqsədilə dərc edilmiş tender elanlarında iddiaçıların 
tenderdə iştirak etmək üçün sənədlərin təqdim olunması tarixi (tender 
təklifi və bank zəmanəti istisna olmaqla) 7 mart 2019-cu il saat 17.00-a 
qədər deyil, 2 aprel 2019-cu il saat 17.00 kimi oxunmalıdır. 

Tender komissiyası

“A-Qroup Sığorta Şirkəti” ASC 
səhmdarlarının nəzərinə!

28 mart 2019-cu il saat 12.00-da “ A-Qroup  Sığorta 
Şirkəti” ASC səhmdarlarının növbəti illik ümumi 
 yığıncağı keçiriləcəkdir.

Ümumi yığıncağın gündəliyi:
1. Cəmiyyətin illik maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin 

hesabatı.
2. Cəmiyyətin büdcəsinin yerinə yetirilməsi.
3. Sair məsələlər.
Ümumi yığıncaq aşağıdakı ünvanda keçiriləcəkdir:
Bakı şəhəri, R.Behbudov küçəsi 87A,  

telefon – *0909, (012) 498 86 69.

B İ L D İ R İ Ş
“Xalq qəzeti”nin 23 dekabr 2018-ci il və 9 yanvar 2019-cu il tarixli 

nömrələrində Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu (ARDNF) tərəfindən 
malların, işlərin və xidmətlərin satınalınması məqsədilə dərc edilmiş elanlar 
üzrə keçirilən 12 lotdan ibarət açıq tenderdə Lot -3. Boyaq məhsullarının 
satınalınması və Lot- 6. Unikal nömrəli və ştrixkodlu plombların satınalınması 
üçün təklif vermiş iddiaçıların sayı üçdən az olduğundan “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 11-ci maddəsinə əsasən bu 
lotlar üzrə tenderin davamından imtina edilmişdir.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi 
Agentliyi çap məhsullarının satınalınması məqsədilə 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 1 lot üzrə keçirilir. 
Tender iştirakçılarına təklif olu-

nur ki, öz tender təkliflərini imzalanıb 
möhürlənmiş, ikiqat zərflərdə yazılı 
surətdə təqdim etsinlər. Müqaviləni 
yerinə yetirmək üçün iştirakçılar lazımi 
maliyyə və texniki imkanlara malik 
olmalıdırlar. 

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 
200 (iki yüz) manat məbləğdə iştirak 
haqqını göstərilən hesaba köçürdükdən 
sonra Azərbaycan dilində tərtib olun-
muş əsas şərtlər toplusunu Bakı şəhəri, 
H.Əliyev prospekti 152, Çinar plaza, 32-
ci mərtəbə (əlaqələndirici şəxs-Ramin 
İsgəndərovdan, telefon - (+99412) 565-
12-72 (daxili 197) nömrəli ünvandan ala 
bilərlər.

VÖEN- 1404055601 
H/h-AZ58CTRE 

00000000000008408201
Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi 
VÖEN- 1401555071 
Kod-210005 
Mh- AZ41NABZ 

01360100000000003944 
S.W.I.F.T- CTREAZ22
İştirak haqqı heç bir halda geri 

qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşa-

ğıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:

• tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 
müraciət;

• tenderdə iştirak haqqının 
ödənilməsi barədə bank sənədi;

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

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

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

• ciddi hesabat blanklarının hazır-
lanması üçün Azərbaycan Respublikası 
Maliyyə Nazirliyi tərəfindən verilmiş 
xüsusi razılığın (lisenziyanın) surəti;

• malgöndərənlərin (podrat-
çıların) ixtisas uyğunluğuna dair 

məlumat (əsas şərtlər toplusunun 
“Malgöndərənlərin (podratçıların) 
ixtisas uyğunluğuna dair məlumat 
forması”na uyğun olaraq).

Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 
nüsxədə (əsli və surəti) tərtib olun-
malıdır (xarici dildəki tender təklifləri 
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir). 
Tender proseduru “Dövlət satınal-
maları haqqında” Qanuna uyğun 
keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək 
üçün yuxarıda göstərilən sənədləri 
(tender təklifi və bank təminatı istis-
na olmaqla) 5 aprel 2019-cu il saat 
17.00-a qədər, tender təklifi və bank 
təminatını isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 
15 aprel 2019-cu il saat 17.00-a qədər 
Bakı şəhəri, H.Əliyev prospekti 152, 
Çinar plaza, 32-ci mərtəbədə təqdim 
etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim 
olunan zərflər açılmadan geri qaytarı-
lacaqdır. İddiaçıların təklifləri 16 aprel 
2019-cu il saat 15.00-da Azərbaycan 
Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi 
Agentliyinin iclas zalında açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

21 fevral 2019-cu il, cümə axşamı10



1121 fevral 2019-cu il, cümə axşamı

Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi 
türk dilində “Qarabağ - əcdadlarımızın mirası” sənədli filminin, Azərbaycan və ingilis dillərində “Zəngilan – 

virtual səyahət” 3D qrafik təsvirli filminin və Xocalı mövzusunda filmin istehsalının satınalınması üçün

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender iştirakçılarına təklif olu-

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

Prosedurla əlaqədar əlavə məlumat 
almaq üçün maraqlananlar 4656443 
nömrəli telefona (faks:4656438) müraciət 
edə bilərlər (əlaqələndirici şəxs- Abdulla-
yev Elnur Şahin oğlu). İddiaçılar 100 (yüz)
manat məbləğdə iştirak haqqını aşağı-
da göstərilən hesaba ödədikdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas 
şərtlər toplusunu Azərbaycan Respublika-
sı Gənclər və İdman Nazirliyindən (Bakı 
şəhəri, Olimpiya küçəsi 4, II mərtəbə, 
tələbə və tələbə təşkilatları ilə iş sektorun-
dan) ala bilərlər.

Bank-Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi
Kod - 210005
M/h-AZ41NABZ01360100000000003944

VÖEN- 1401555071
SWIFT-CTREAZ22
Alan müştəri-Azərbaycan Respublika-

sının 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 üçün aşa-

ğıdakı 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 olma-
ması barədə arayış; 

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

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

- təklifin təminatı (zərflərin açıldı-
ğı gündən sonra ən azı 60 bank günü 
müddətində qüvvədə olmalıdır);

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

Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib 
olunmalıdır.

İddiaçılar tender prosedurunda iştirak 
etmək üçün yuxarıda göstərilən ixtisas 
sənədlərini 13 mart 2019-cu il saat  18.00-a 
qədər tender komissiyasına təqdim 
etməlidirlər. İddiaçılar tender təkliflərini və 
təklifin 1 faizi məbləğində bank təminatını 
28 mart 2019-cu il saat 18.00-a qədər ikiqat 
bağlı zərflərdə iki nüsxədə tender komissi-
yasına təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

Təklif zərfləri iddiaçıların iştirakı ilə 29 
mart 2019-cu il saat 10.00-da Azərbaycan 
Respublikası Gənclər və İdman 
Nazirliyində açılacaqdır. 

Tender komissiyası

Ədliyyə Nazirliyinin Tibb Baş İdarəsi
tibbi avadanlıqlar və ləvazimatların satınalınması ilə əlaqədar

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 1 (bir) lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Tibbi avadanlıqlar və 

ləvazimatların satınalınması. Mallarla təchiz 
olunma müddəti – 2019-cu il ərzindədir.

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

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender 
iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanla-
ra malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər aşa-
ğıdakı məbləğdə iştirak haqqını göstərilən 
hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan 
dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusu-
nu Bakı, Nərimanov rayonu, C.Hacıbəyli 
küçəsi 16 və 18 nömrəli ünvanda yerləşən 
Ədliyyə Nazirliyinin Tibb Baş İdarəsindən 
(əlaqələndirici şəxs- Əliyev Emin İman oğlun-
dan, telefon-493-36-32 ) ala bilərlər.

İştirak haqqı 150 manatdır.
Təşkilat- 9 saylı Xəzinə İdarəsi 
H\h- AZ31C-

TRE00000000000002478301
VÖEN- 1400421021
Bank- DXA
Kod- 210005
VÖEN- 1401555071

M/h- AZ-
85NABZ01360100000003003944

S.W.I.F.T- CTREAZ22
Büdcə təsnifatı kodu- 142340, büdcə 

səviyyəsinin kodu- 7 
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıda-

kı sənədləri təqdim etməlidirlər: 
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 

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

- tender təklifi dəyərinin 1 faizi həcmində 
bank təminatı (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 olub-ol-
maması haqqında müvafiq vergi orqanından 
arayış; 

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

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

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

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

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi 
və bank təminatı istisna olmaqla) 14 mart 
2019-cu il saat 18.00-a qədər, tender təklifi 
və bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat 
zərfdə 29 mart 2019-cu il saat 18.00-a qədər, 
Bakı şəhəri, Ceyhun Hacıbəyli kücəsi 16 və 
18 nömrəli ünvanda yerləşən ƏN Tibb Baş 
İdarəsinə təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

İddiaçıların təklifləri 1 aprel 2019-cu il 
saat 11.00-da yuxarıda göstərilən ünvanda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi  
Bakı Baş Səhiyyə İdarəsinin Təcili Yardım Avtobazası

2019-cu ildə Rusiya və digər xarici markalı avtomobillər üçün ehtiyat hissələrinin, idarəyə lazım olan digər  
mal-materialların, “Mercedes-Benz Vito”, “Mercedes-Benz Sprinter” markalı avtomobillər üçün diaqnostika,  

ehtiyat hissələrinin bərpası, xətdə texniki xidmət işlərinin və daşınma xidmətinin satınalınması üçün

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 4 (dörd) lot üzrə keçirilir.
Lot -1. Rusiya və digər xarici markalı 

 avtomaşınlar üçün ehtiyat hissələrinin satınalınması.
Lot- 2. İdarəyə lazım olan digər mal və 

 materialların satınalınması.
Lot -3. “Mercedes-Benz Vito”, “Mercedes-Benz 

Sprinter” markalı avtomaşınlar üçün diaqnostika, 
ehtiyat hissələrinin bərpası, kondisionerlərin təmiri 
və doldurulması, sayrışan işıqların təmiri və xətdə 
texniki xidmət işlərinin satınalınması.

Lot- 4. Daşınma (evakuator) xidmətinin 
 satınalınması.

 İddiaçılar öz tender təkliflərini bütün vergi və 
rüsumlar nəzərə alınmaqla hesablamalıdırlar.

 Üstünlük veriləcək meyarlar - ən sərfəli 
qiymət, yüksək keyfiyyət (orijinal ehtiyat hissələri), 
“Mercedes-Benz” şirkəti tərəfindən istifadəyə icazəli 
diaqnostik proqram təchizatı və 24 saatlıq xətdə 
texniki xidmət işləri, bu sahədə peşəkarlıq, maliyyə 
imkanları və malların qrafikə uyğun təhvili.

 Potensial imkanları olan iddiaçılar tenderin 
əsas şərtlər toplusunu Bakı Baş Səhiyyə İdarəsinin 
Təcılı yardım avtobazasının hesablaşma hesabına 
hər bir lot üçün 100 manat məbləğdə iştirak haqqını 
ödədikdən sonra 2019-cu il martın 14-dək Bakı, 
N.Quliyev küçəsi 5 nömrəli ünvanda əlaqələndirici 
şəxs A.Cəfərlidən ala bilərlər:

 DXA
Kod- 210005

VÖEN- 1401555071
M/h -AZ41NABZ01360100000000003944
S.W.I.F.T. CTREAZ22
BBSİ Təcili yardım avtobazası
H\h- AZ10CTRE00000000000002128218
VÖEN- 1500247381
Büdcə təsnifatı kodu - 142340
Büdcə səviyyəsi kodu - 7
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
 Tenderdə iştirak üçün bütün iddiaçılar aşağıda-

kı sənədləri hazırlayıb tender komissiyasına təqdim 
etməlidirlər:

-tenderdə iştirak etmək üçün yazılı müraciət 
(müraciətdə müəssisənin adı, yerləşdiyi ünvanı, 
poçt indeksi, telefon nömrəsi, rəhbərin adı və soyadı 
göstərilməklə imzalanmış və möhürlənmiş olmalıdır);

-iştirak haqqının ödənilməsi barədə sənəd;
-tender təklifi (tender proseduru keçirildiyi 

tarixdən sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə 
olmalıdır);

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

-Azərbaycan Respublikasında vergilərə və 
digər ölənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş 
öhdəliklərin olmaması haqqında arayış;

-iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti 
haqqında bank arayışı;

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

-iddiaçının tam adı, hüquqi statusu,  
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 
rekvizitləri (notariusdan təsdiq edilmiş surəti).

Tenderdə iştirak etmək istəyən iddiaçılar 
yuxarıda göstərilən sənədlərini bir ədəd əsli, bir ədəd 
surətini (tender təklifi və tender təklifinin təminatı 
istisna olmaqla) 2019-cu il martın 14-dən gec olma-
yaraq təcili yardım avtobazasının tender komissiya-
sına təqdim etməlidirlər.

İddiaçılar tender təkliflərini bir ədəd əsli,bir ədəd 
surəti ikiqat zərfə qoyaraq imzalanmış, möhürlənmiş 
şəkildə 1 aprel 2019-cu il saat 14.00-dək tender 
komissiyasına təqdim etməlidirlər. Göstərilən vaxt-
dan gec təqdim olunan zərflər açılmadan iddiaçılara 
qaytarılacaqdır.

Təklif zərfləri 2 aprel 2019-cu il saat 14.00-da 
təcili yardım avtobazasında açılacaqdır.

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haq-
qında” Azərbaycan Respublikası Qanununa uyğun 
olaraq keçiriləcəkdir.

Telefon-541-54-80.

Tender komissiyası

Yasamal Rayon Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Birliyi
 aşağıdakı lotlar üzrə 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR:
 Tender 7 (yeddi) lot üzrə keçirilir.
 Lot- 1. Mənzil fondunun əsaslı təmirinin 

satınalınması.
 Lot-2. İşçilərin geyim və s.geyim materialları ilə 

təmin olunmasının satınalınması.
 Lot-3. Müxtəlif növ avtoehtiyat hissələrinin 

satınalınması.
 Lot-4. Süpürgələrin satınalınması.
Lot-5. Park və həyətyanı sahələrin abadlaşdırıl-

ması üçün tələb olunan malların satınalınması. 
Lot-6. Təsərrüfat materiallarının satınalınması. 
Lot-7. Məhəllə daxili yollara asfalt örtüyünün 

salınması.
Tenderdə iştirak etmək üçün iddiaçılar hər bir 

lot üçün 200 manat məbləğdə iştirak haqqını aşa-
ğıda göstərilən bank hesabına köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş tenderin əsas 
şərtlər toplusunu Bakı, Ələsgər Ələkbərov küçəsi 
535-ci məhəllədə yerləşən Yasamal Rayon Mənzil-
Kommunal Təsərrüfatı Birliyindən

ala bilərlər. 
Əlaqələndirici şəxs- X. Məmmədova, əlaqə 

telefonu- (050) 445-77-38.
İddiaçılar iştirak haqlarını aşağıdakı hesaba 

köçürməlidirlər.
Təşkilat-Yasamal rayon MKTB
H\h- AZ34RBTA02330401009440045134 

VÖEN- 1300454321 
Bank-“Rabitəbank “ASC-nin Yasamal filialı
Kod- 508193 
VÖEN- 9900001061 
M\h- AZ61NABZ01350100000000006944 
S.W.I.F.T. RBTAAZ22 
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı 

sənədləri təqdim etməlidirlər:
– tenderdə iştirak etmək üçün ərizə; 
– tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi barədə 

bank sənədi; 
– tender təklifi (zərflərin açıldığı gündən sonra 

ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır); 
– tender təklifi qiymətinin 1 faizi həcmində bank 

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

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

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

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

– iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 

nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 
rekvizitləri, mənfəət vergisinin bəyannaməsi; 

– iddiaçının müvafiq mallar üzrə mənşə və 
uyğunluq sertifikatının, tikinti-quraşdırma və xüsusi 
torpaq işləri ilə bağlı lisenziyasının vacibliyi.

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

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün yu-
xarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank 
təminatı istisna olmaqla) 1 aprel 2019-cu il saat 
17.00-a qədər, tender təklifi və bank təminatını isə 
möhürlənmiş ikiqat zərfdə 8 aprel 2019-cu il saat 
17.00-a qədər Bakı, Ələsgər Ələkbərov küçəsi, 
 535-ci məhəllədə təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər 
açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

İddiaçıların təklifləri 9 aprel 2019-cu il saat 
16.00-da Bakı, Ələsgər Ələkbərov küçəsi, 535-ci 
məhəllədə yerləşən Yasamal Rayon Mənzil-
Kommunal Təsərrüfatı Birliyində açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri iştirak 
edə bilərlər.

 Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikası 
Hesablama Palatası 

kompüter, avadanlıq və lisenziyaların satınalınması 
ilə əlaqədar kotirovka sorğusu keçirir 

İddiaçılar təkliflərini möhürlənmiş qaydada iki-
qat zərflərdə 11 mart 2019-cu il saat 17.00-a qədər 
Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının 
tender komissiyasına təqdim etməlidirlər. Zərflər 12 mart 
 2019-cu il saat 11.00-da aşağıda qeyd olunan ünvanda 
açılacaqdır. Göstərilən vaxtdan gec təqdim edilən zərflər 
açılmadan geri qaytarılacaqdır. İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri zərflərin açılışında iştirak edə bilərlər. 

Əlaqələndirici şəxs- Nizami Alməmmədov,   
telefon- (012) 493-32-11 (daxili 252).

Ünvan- Bakı şəhəri, AZ1000, Xaqani küçəsi 33.
E-mail:- office@sai.gov.az

Azərbaycan Respublikası 
Hesablama Palatası 

çap və mətbəə məhsullarının, kondisioner 
sisteminə texniki xidmətlərin göstərilməsinin və 

inzibati binada cari təmir işlərinin satınalınması ilə 
əlaqədar kotirovka sorğusu keçirir

 İddiaçılar təkliflərini möhürlənmiş qaydada iki-
qat zərflərdə 27 fevral 2019-cu il saat 17.00-a qədər 
Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının tender 
komissiyasına təqdim etməlidirlər. Zərflər 28 fevral 
2019-cu il saat 11.00-da aşağıda qeyd olunan ünvanda 
açılacaqdır. Göstərilən vaxtdan gec təqdim edilən zərflər 
açılmadan geri qaytarılacaqdır. İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri zərflərin açılışında iştirak edə bilərlər.

Əlaqələndirici şəxs- Nizami Alməmmədov, telefon- 
(012) 493-32-11 (daxili 252).

Ünvan- Bakı şəhəri, AZ1000, Xaqani küçəsi 33.
E-mail- office@sai.gov.az

Şəki Suvarma Sistemləri İdarəsi 
2019-cu ildə istismar tədbirləri üçün tikinti materiallarının satınalınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot -1. Dəhnə beton kanalında təmir- 

bərpa işləri üçün tikinti materiallarının satına-
lınması. 

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

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıda-
kı meyarlara üstünlük veriləcəkdir:

-aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, 
müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi, 
analoji işlərdə təcrübəsi, maliyyə vəziyyəti. 
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender işti-
rakçıları lazımi texniki və maliyyə imkanlarına 
malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər lot 
üçün 110 manat məbləğdə iştirak haqqı-
nı göstərilən hesaba köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər 
toplusunu Şəki şəhəri, S.Rəhman küçəsi 
25 nömrəli ünvanda yerləşən Şəki Suvarma 
Sistemləri İdarəsindən (əlaqələndirici şəxs- 
A.Səmədovdan, telefon-02424-4-33-84) ala 
bilərlər.

Təşkilat- Şəki SSİ
Şəki YXO
H/h- AZ 03 AİİB 32051019447000201170
VÖEN- 3000104011

(Şəki SSİ 3000103891)
Bank- “Kapital Bank”ın Şəki filialı
Kod- 200703
VÖEN- 9900003611
M/h- AZ37 NABZ 

01350100000000001944
S.W.İ.F.T.BİK -AIIBAZ2x
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarıl-

mır. İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı 
sənədləri təqdim etməlidirlər:

- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 
müraciət;

- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 
barədə bank sənədi;

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

- tender təklifinin dəyərinin 1 faizi 
həcmində bank təminatı (zərflərin açıldığı 
tarixdən ən azı 60 bank günü qüvvədə olma-
lıdır);

- 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;

- müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğunluq 
sertifikatları.

Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə 
(əsli və surəti) tərtib olunmalıdır (xarici dildəki 
tender təklifləri Azərbaycan dilində 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) 14 mart 
 2019-cu il saat 18.00-a qədər, tender təklifi 
və bank zəmanətini isə möhürlənmiş ikiqat 
zərfdə 29 mart 2019-cu il saat 18.00-a qədər 
Şəki Suvarma Sistemləri İdarəsinə təqdim 
etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 1aprel 2019-cu il 
saat 11.00-da yuxarıda göstərilən ünvanda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası 

DİN-in Tibb İdarəsinə bilavasitə tabe olan  
A.Heydərov adına Respublika Hospitalı

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 5 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Yumşaq inventarların və xüsusi 

tibbi geyimlərin satınalınması.
Lot-2. Təsərrüfat mallarının və yuyucu 

vasitələrin satınalınması.
Lot-3. Dəftərxana ləvazimatlarının satı-

nalınması.
Lot-4. Cari təmir işlərinin satınalınması. 
Lot-5. Bərk inventarların satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz 

tender təkliflərini möhürlənmiş, imzalanmış 
şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı surətdə təqdim 
etsinlər. Müqaviləni yerinə yetirmək üçün 
tender iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki 
imkanlara malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər hər 
bir lot üçün 100 manat məbləğdə iştirak 
haqqını göstərilən hesaba köçürdükdən 
sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas 
şərtlər toplusunu Bakı şəhəri, Nərimanov 
rayonu, Ziya Bünyadov prospekti 36 nömrəli 
ünvandan (əlaqələndirici şəxs – Xəyyam 
Qəhrəmanovdan, telefon – (012) 5906626) 
DİN-in Tibb İdarəsinə bilavasitə tabe olan 
A.Heydərov adına Respublika Hospitalının 
nümayəndəliyindən ala bilərlər.

Adı- DİN-in Respublika Hospitalı
VÖEN- 1500395041
ADI- Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi
Kod- 210005

VÖEN- 1401555071
M/h- AZ41NABZ 

01360100000000003944
S.W.İ.F.T. BIK. CTREAZ22
İBAN- AZ95CTRE 

00000000000002077703
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarıl-

mır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı 

sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 

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

- tender təklifi dəyərinin 1 faizi həcmində 
bank təminatı;

- 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;
- iddiaçıların müvafiq mallar üzrə mənşə 

və uyğunluq sertifikatları;
- digər sənədlər.
Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə 

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

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi 
və bank təminatı istisna olmaqla) 14 mart 
2019-cu il saat 15.00-a qədər, tender təklifi 
və bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat 
zərfdə 29 mart 2019-cu il saat 15.00-a qədər 
Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Ziya Bün-
yadov prospekti 36 nömrəli ünvana təqdim 
etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklif zərfləri 1 aprel 2019-cu il 
saat 15.00-da Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, 
Ziya Bünyadov prospekti 36 nömrəli ünvanda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

 Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
AÇIQ TENDER ELAN EDİR

Tender 3 lot üzrə keçiriləcəkdir.
Lot-1. Bakı şəhərində professor 

Gindes adına Uşaq və Yeniyetmələr 
üçün Respublika Vərəm Xəstəlikləri 
Sanatoriyasının tikintisi (tibbi avadanlıq-
larla təchizatı).

 Lot-2. Maştağa qəsəbəsində 7 
nömrəli Birləşmiş Şəhər Xəstəxanasının 
ərazisində yeni korpusun tikintisi (tibbi 
avadanlıqlarla təchizatı).

Lot-3. Şəmkir rayonunun Kür 
qəsəbəsində xəstəxana binasının təmiri, 
avadanlıqlarla və inventarlarla təchiz 
olunması (tibbi avadanlıqlarla təchizatı). 

Tenderdə iştirak etmək və əsas 
şərtlər toplusunu almaq üçün iştirak-
çılar hər lot üçün 400,00 (dörd yüz) 
manat iştirak haqqını qeyd olunmuş 
hesaba köçürdükdən sonra tender 
sənədlərini Azərbaycan Respublikası 
Səhiyyə Nazirliyindən (Bakı şəhəri, 
M.Mirqasımov küçəsi 1a, telefon- 565- 
12- 41) ala bilərlər.

Rekvizitlər:
Azərbaycan Respublikasının 

Səhiyyə Nazirliyi
VÖEN -1400049171
Adı- Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi 
Kod- 210005
VÖEN- 1401555071
M/h- 

АZ41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.T BİK: CTREAZ22
H/h- 

АZ81CRTE00000000000002128201
Fond - 7, iqtisadi təsnifat - 142340, 

xəzinə hesab kitabı - 002730
Tenderin əsas şərtlər toplusu 

Azərbaycan dilində hazırlanmışdır.
Tender iştirakçıları öz tender 

təkliflərini əsas şərtlər toplusunun 
tələblərinə üyğun olaraq iki nüsxədən 
ibarət hazırlayaraq, ikiqat bağlı zərfdə 
11 aprel 2019-cu il saat 17.00-a 
kimi tender komissiyasına təqdim 
etməlidirlər. Göstərilən vaxtdan sonra 
təqdim olunan tender təkliflərinə komis-
siyada baxılmayacaq, zərflər açılmadan 
geri qaytarılacaqdır. Tender təklifləri 
və zərflərin bağlanan hissəsi iddiaçı 
tərəfindən imzalanıb möhürlənməlidir. 
Zərflərin üzərinə əsli və surəti sözləri 
qeyd edilməlidir.

İştirak haqqı heç bir halda geri 
qaytarılmır.

İştirakçılar aşağıdakı sənədləri 
zərfdə 4 aprel 2019-cu il saat  17.00-a 
kimi tender komissiyasına təqdim 
etməlidirlər.

- tender iştirakçısının cari maliyyə 
vəziyyətinin yaxşılığını və gələcəkdə 
davamlı olaraq mənfəətlilıyini nümayiş 
etdirən son 3 ili əks etdirən və auditdən 
keçirilmiş balans vərəqələri və ya 
sifarişçini qane edəcək digər maliyyə 
hesabatları. Tender iştirakçısının ümumi 
kapitalı ilə ümumi öhdəlikləri arasındakı 
riyazi fərq müsbət olmalıdır.

- minimal dövriyyə 15 (on beş) 
milyon manat olmalıdır. Hesablama 
son 3 (üç) il ərzində cari və ya başa 
çatdırılmış müqavilələrə əsasən alınmış 
və təsdiq edilmiş ümumi ödənişlər 
əsasında aparılır.

- səhiyyə müəssisələrinə avadanlıq-
ların alınması, quraşdırılması və onlara 
texniki xidmətin göstərilməsi sahəsində 
minimum 5 (beş) illik iş təcrüəsinin 
olması vacibdir.

- iştirak haqqının ödənilməsi barədə 
bank sənədi.

- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 
Azərbaycan Respublikasında qeydiyyatı 
və rekvizitləri;

- iddiaçının vergilərə və digər icbari 
ödənişlərə dair borcunun olub-olmama-
sı haqqında müvafiq arayış;

- tender təklifi zərflərin açıldı-
ğı gündən sonra azı 30 bank günü 
müddətində qüvvədə qalmalıdır;

Göstərilən sənədlər tələb olunan 
qaydada hazırlanıb müəyyənləşdirilmiş 
vaxtda tender komissiyasına təqdim 
olunarsa, həmin iştirakçılar iddiaçı kimi 
qeydə alınacaqdır.

Tender təkliflərinin təqdiminin son 
tarixi 11 aprel 2019-cu il saat 17.00-dır.

Tenderin açılışı 12 aprel 2019-cu il 
saat 15.00-da olacaqdır.

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

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

BAŞ REDAKTOR

HƏSƏN 
HƏSƏNOV

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

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

Şəhadətnamə 022273 

Çapa imzalanmışdır 2:00

İNDEKS

TİRAJ

SİFARİŞ

QİYMƏTİ

0282
7321

601

40 qəpik

ABŞ
Yuxusuzluq və insult 

Gündə 7 saat-
dan az yatmaq in-
sult riskini artırır. Bu, 
Massaçusets Klinik 
Xəstəxanasının 
tədqiqatı nəticəsində 
bəlli olub. Bildi-
rilir ki, yuxusuz-
luq orqanizmdə 
leykositlərin və 
aterosklerotikin 
səviyyəsinin artma-

sına səbəb olur. Bütün bunlar isə beyində qan dövranı-
nın pozulması və insultla nəticələnir.

Xəbəri “Nature” verib. 

Çin

Günəş elektrostansiyası tikiləcək
Çinli 

mütəxəssislər 
kosmosda Günəş 
enerjisini toplayaraq 
Yer kürəsinə ötürə 
biləcək orbital elekt-
rostansiya tikməyi 
planlaşdırırlar. 
Məlumata görə, artıq 
Çin Kosmik Texnolo-
giyalar Akademiyası 
bu elektrostansiya texnologiyası üzərində çalışır. 

Məlumatı “Naukatv” resursu yayıb.

Almaniya 

Miqrantlar əleyhinə nümayiş
Drezdendə sağ-

yönümlü “Pegida” 
hərəkatının çağırışı 
ilə İslam dini və 
miqrantlar əleyhinə 
növbəti etiraz aksi-
yası keçirilib. Sayca 
172-ci aksiyaya 
hərəkatın yüzlərlə 
tərəfdarı qoşulub. 

Etirazçılar hökumətin qaçqınların qəbulu ilə bağlı 
siyasətini tənqid edib, miqrantlara sığınacaq verilməsini 
pisləyib, “Vətən xainləri”, “Xalq bizik”, “Yalançı mətbuat” 
kimi şüarlar səsləndiriblər.

Xəbəri “Alman dalğası” verib. 

Böyük Britaniya 

“Honda” ölkəni tərk edəcək
Yaponiyanın 

“Honda” şirkəti 
2022-ci ildə 
Böyük Britaniya-
dakı zavodunu 
bağlayacaq. 
Bu barədə 
şirkətin rəsmi 
məlumatında 
bildirilib. Qeyd 
edək ki, “Honda 
Civic” modelinin 
istehsal olunduğu zavodun bağlanması nəticəsində 3 
min 500 nəfər işsiz qalacaq.

Məlumatı BBC yayıb.

Kante “Barselona”ya keçmək istəyir

Londonun 
“Çelsi” klubunun 
yarımmüdafiəçisi 
Nqolo Kante PSJ-
yə keçməkdən 
imtina edib. 27 yaşlı 
fransalı futbolçunun 
“Barselona”dan 
rəsmi təklif 
gözlədiyi, cari möv-
sümün sonunda 
“Çelsi”dən ayrılmaq 
üçün rəhbərlikdən 

icazə istəyəcəyi deyilir.
Qeyd edək ki, “Çelsi” ilə 2023-cü ilədək müqaviləsi 

olan Kante bu mövsüm iştirak etdiyi 34 oyunda 4 qol 
vurub, dörd məhsuldar ötürmə verib.

Xəbəri “Eurosport” verib.

Hazırladı:  
Elçin ABBASOV,  

“Xalq qəzeti”

 Â Fevralın 21-də
 Â Bakıda və Abşeron yarımadasın-

da dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən 
yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər 
bəzi yerlərdə zəif duman, çiskin olacaq. 
Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək, 
gündüz arabir güclənəcək. Gecə 2-5, 
gündüz 8-11, Bakıda gecə 3-5, gündüz 
9-11 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 
normadan yüksək 767 mm civə sütunun-
dan 763 mm civə sütununa enəcək, nisbi 
rütubət gecə 70-80, gündüz 50-55 faiz 
olacaq.

 Â Naxçıvan Muxtar Respublikasında 
bəzi yerlərdə arabir yağmursuz keçəcək. 
Qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. 
Gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyədək 
isti, dağlıq ərazilərdə 7-10 dərəcə şaxta, 

gündüz 11-16 dərəcə isti olacaq.
 Â Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, 

Şuşa, Xocalı, Xocavənd, Qubadlı, 
Zəngilan, Laçın, Kəlbəcər, həmçinin 
Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 
əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və 
səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb 
küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir 
güclənəcək. Gecə 2-7 dərəcə şaxta, 
gündüz 4-8 dərəcə isti olacaq. 

 Â Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, 
Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında 
yağmursuz keçəcək. Qərb küləyi əsəcək, 
ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. 
Gecə 0-4, gündüz 8-13 dərəcə isti ola-
caq.

 Â Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, 
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, 
Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, 
Qusar rayonlarında əsasən yağmursuz 
keçəcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə 
duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-

ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 
3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyədək isti, 
gündüz 6-11 dərəcə isti, dağlarda gecə 
5-10, gündüz 0- 5 dərəcə şaxta olacaq. 

 Â Mərkəzi Aran: Mingəçevir, Yevlax, 
Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, 
Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, 
Biləsuvar, Saatlı, Şirvan, Hacıqabul, 
Salyan, Neftçala rayonlarında əsasən 
yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər 
bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb 
küləyi əsəcək,ayrı-ayrı yerlərdə arabir 
güclənəcək. Gecə 0-5, gündüz 8-13 
dərəcə isti olacaq.

 Â Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, 
Astara rayonlarında əsasən yağmursuz 
keçəcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə du-
man, çiskin olacaq. Qərb küləyi əsəcək, 
ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. 
Gecə 3-5, gündüz 8-12 dərəcə isti, 
dağlarda gecə 0-4 dərəcə şaxta, gündüz 
5-10 dərəcə isti olacaq. 

21 fevral 2019-cu il, cümə axşamı12

Süleyman İsmayılov Azərbaycan Dövlət İqtisad 
Universitetinin rektoru, professor Ədalət Muradova 
qardaşı 

ZAKİR MURADOVUN 

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verir.
                                                                                                                                            

Goranboy rayonundan Nizaməddin Quliyev 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ictimai-siyasi 
məsələlər üzrə köməkçisi-şöbə müdiri Əli Həsənova 
əzizi 

DİLAVƏR MƏMMƏDOVUN 

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verir.
                                                                                                                                            

Suraxanı rayonundan İlqar Abbasov “İki sahil” 
qəzetinin baş redaktoru Vüqar Rəhimzadəyə bacısı 

PAKİZƏ PAŞAYEVANIN 

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verir.
                                                                                                                                            

Şabran rayonundan Novruz Novruzov “İki sahil” 
qəzetinin baş redaktoru Vüqar Rəhimzadəyə əzizi 

PAKİZƏ PAŞAYEVANIN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verir.
                                                                                                                                            

Goranboy rayonundan Nizaməddin Quliyev “İki 
sahil” qəzetinin baş redaktoru Vüqar Rəhimzadəyə əzizi 

PAKİZƏ PAŞAYEVANIN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verir.
                                                                                                                                            

Masallı rayonundan Rafil Hüseynov “İki sahil” 
qəzetinin baş redaktoru Vüqar Rəhimzadəyə əzizi 

PAKİZƏ PAŞAYEVANIN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verir.

Allah rəhmət eləsin

R.T.ƏRDOĞAN: Türkiyə yeni qaçqın 
axınını qəbul etmək gücündə deyil

 � Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib 
Ərdoğan bəyan edib ki, onun ölkəsi əlavə 
qaçqın dalğasının öhdəsindən gəlmək 
iqtidarında deyil. Bu barədə “Anadolu” 
agentliyi məlumat yayıb.

Bu günlərdə dövlət 
başçısı İstanbulda keçirilən 

miqrasiya üzrə beynəlxalq 
tədbirdə çıxışı zamanı deyib 

ki, qeyri-qanuni miqrasiyanın 
qarşısını almaq üçün uca 
hasarların inşa edilməsi heç 
də çıxış yolu deyil. 

BMT-nin hesablamalarına 
görə, hazırda dünyada 260 
milyon miqrant, 68 milyon 
məcburi köçkün və 25 milyon 
qaçqın var. Dünyada son 
illər ərzində baş verən ağır 
silahlı münaqişələr, vətəndaş 
müharibələri, terror hücum-
ları, aclıq və sair səbəblər 
üzündən bu rəqəmlər, 
təəssüf ki, artmaqda davam 
edir. 

Yeri gəlmişkən, Türkiyə 
indi dünyada qaçqınla-
rın ən çox məskunlaşdığı 
ölkədir. R.T.Ərdoğan vur-
ğulayıb ki, Türkiyə öz milli 
sərvətlərindən bu ölkədə 
məskunlaşan 3,6 milyon 
suriyalı və digər ölkələrdən 

olan qaçqınlara indiyədək 37 
milyon dollar vəsait xərcləyib. 

Türkiyə Prezidenti 
çıxışında uydurma “erməni 
soyqırımı” məsələsinə də 
toxunub. Bildirib ki, Qərbdə 
bununla bağlı saxta təbliğatın 
hər vəchlə güclənməsinə 
baxmayaraq, bu məsələnin 
araşdırılaraq əsl həqiqətin 
üzə çıxarılmasını tarixçilərin 
öhdəsinə buraxmaq lazımdır. 
Dövlət başçısı vurğulayıb ki, 
Türkiyə tarixdə heç vaxt soy-
qırımı həyata keçirməmişdir. 

R.T.Ərdoğan ABŞ 
hökumətinin Fələstinə 
nəzərdə tutulan humanitar 
yardımı kəsmək, aclıq və 
yoxsulluq vasitəsilə xalqın 
iradəsini sındırmaq qərarını 
ədalətsiz adlandırıb. Deyib ki, 
70 il əvvəl öz doğma yurdla-
rını tərk etməyə məcbur olan 
fələstinlilərdən siyasi vasitə 
kimi istifadə etmək olmaz. 

M.HACIXANLI,  
“Xalq qəzeti” 

Rusiya əhalisinin 
real gəlirləri azalır 

 � ABŞ növbəti dəfə sanksiya tətbiq 
edərsə, Rusiya iqtisadiyyatı yeni ciddi 
sarsıntılara məruz qala bilər. Belə bir 
bəyanatla Rusiya Hesablama Palatasının 
başçısı Aleksey Kudrin çıxış edib. 
Məlumatı “Lenta.ru” verib. 

“İndiyədək tətbiq olunmuş sanksiyalar artıq iqtisadiyyat 
tərəfindən udulub, bizim müəssisələr onlara uyğunlaşıb. 
Təəssüf ki, növbəti sanksiyalar yeni şoklara və uyğunlaş-
malara səbəb olacaq. Bunlar indi qüvvədə olanlardan daha 
sərt ola bilər”, - deyə Kudrin bildirib. 

Onun sözlərinə görə, Qərbin sanksiyaları üzündən 
Rusiya iqtisadiyyatı itirməkdə davam edir. Məhdudiyyətlər, 
ilk növbədə, investorlara mənfi təsir göstərir. Bu şərtlər 
daxilində prezidentin 2024-cü ilə qədər iqtisadi artımın 
orta dünya səviyyəsinə çatdırılması ilə bağlı fərmanının 
tələblərinə əməl etmək çətin olacaq. 

Xatırladaq ki, bu il fevralın əvvəllərində bir qrup 
ABŞ senatoru Rusiyaya qarşı əlavə sanksiyalar tətbiqini 
nəzərdə tutan qanun layihəsini parlamentin müzakirəsinə 
çıxarmışdı. Burada əsasən Rusiyanın buraxdığı yeni dövlət 
istiqrazlarının alınması qadağan edilir və sıxılmış qazın 
tədarükü ilə bağlı xarici layihələrin sanksiyalar siyahısına 
əlavə edilməsi təklif olunur.    

Rusiyanın Federal Statistika Xidməti (“Rosstat”) isə 
bəyan edib ki, bu ilin yanvarında vətəndaşların real gəlirləri 
1,3 faiz azalıb. Məlumata görə, əhalinin real gəlirləri 2019-
cu ilin yanvarında 2018-ci ilin yanvarı ilə müqayisədə 98,7 
faiz, 2017-ci ilin yanvarı ilə müqayisədə isə 99 faiz təşkil 
edib. Keçən ilin dekabrı ilə müqayisədə enmə 50 faiz olub. 

Bildirilir ki, rusiyalıların real gəlirləri 2014-cü ildən azal-
mağa başlayıb. Azalma 2017-ci ildə 1,7 faiz, 2018-ci ildə 
isə 0,2 faiz təşkil edib. 

Paşa ƏMİRCANOV, “Xalq qəzeti”

B İ L D İ R İ Ş
“Xalq qəzeti”nin 18 və 31 yanvar   2019-cu il tarix-

li  nömrələrində  dərc olunmuş  Quba Rayon Mərkəzi 
Xəstəxanasının tender elanlarının 5-ci lotunda  Fövqəladə 
Hallar Nazirliyi  yanında Dövlət  Ekspertiza  İdarəsindən 
rəy alınması  zərurəti  yarandığına və podraçının sorğusu-
na uyğun   əsaslı təmir işlərinin satınalınması üçün tender 
təkliflərinin  qəbulu  2019-cu il martın 28-nə, təklif zərflərinin 
açılışı isə 2019-cu il martın 29-na təyin edilir.

Tender komissiyası

ABŞ və Çin ticarət mübahisəsinə son 
qoya biləcəkmi? 

 � “Bloomberg” agentliyinin yaydığı 
məlumata görə, Çin və Birləşmiş Ştatlar 
arasında uzun müddətdir davam edən 
ticarət danışıqlarının növbəti mərhələsi 
Vaşinqtonda keçiriləcək.

Bildirilir ki, dünyanın 
iki ən nəhəng iqtisadiyya-
tına malik dövlətləri ara-
sında davam edən ticarət 
müharibəsində həll yolunu 
tapmaq məqsədilə danışıqla-
rın yüksək səviyyəli üçün-
cü mərhələsi bu gün baş 
tutacaq.

Xatırladaq ki, ticarət 
danışıqları dekabrda ABŞ 

 Prezidenti Donald Trampla 
Çin Xalq Respulikasının 
Sədri Si Cinpin arasında 
Yeni il günündən başlaya-
raq 90 gün müddətə tarif 
mübahisəsini dayandırmaq 
barədə əldə edilən razılığın 
nəticəsidir.

Qeyd edək ki, mar-
tın 2-dək razılıq əldə 
edilmədiyi təqdirdə, ABŞ 

 administrasiyası Çin malla-
rına tətbiq etdiyi tarifləri 10 
faizdən 25 faizə qaldıracağını 
bildirib.

Lakin Prezident 
Tramp ötən həftə deyib ki, 

müzakirələrin gedişindən 
asılı olaraq o, danışıqların 
müddətinin uzadılmasına 
razılıq verə bilər.

Mahmud QƏRİBOV,  
“Xalq qəzeti”

Hayko Maas 
Trampın çağırışına 
münasibət bildirib

 � Almaniyanın xarici işlər naziri Hayko 
Maas Birləşmiş Ştatlar Prezidenti Donald 
Trampın fevralın 16-da özünün “twitter” 
sosial şəbəkəsindəki mikrobloqunda etdiyi 
çağırışa münasibət bildirib. Bu barədə 
“Euronews” agentliyi məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, D.Tramp 
avropalı müttəfiqlərinə 

müraciət edərək, onla-
rı Suriyada amerikalılar 

tərəfindən ələ keçirilmiş 
öz terrorçu vətəndaşlarına 
sahib çıxmağa və onları 
məhkəməyə verməyə çağı-
rıb. Terrorçuların sayı 800 
nəfərdir.

Almaniya XİN-in baş-
çısı Trampın fikirlərini 
şərh edərək deyib: “Əgər 
bu adamların Almaniya 
vətəndaşlığı varsa, deməli, 
onların ölkəyə gəlmək 
hüququ təmin olunub. Lakin 
Suriyada bunu yoxlamaq 

imkanımız yoxdur. Buna 
görə də biz bu məsələni 
fransızlar və ingilislərlə 
əlaqələndirməliyik”.

Məlumat üçün deyək ki, 
D.Trampın çağırışı Avro-
pada birmənalı olmayan 
reaksiya doğurub. Bir çox 
siyasətçilər hesab edirlər 
ki, bu mürəkkəb məsələni 
hər bir ölkə müstəqil həll 
etməlidir.

Rövşən ATAKİŞİYEV, 
“Xalq qəzeti”

İsveçrədə faciə
İsveçrənin dağ-kurort şəhəri Kran-Montanada güclü 

qar yağdıqdan sonra torpaq sürüşməsi baş verib. 

Təbii fəlakət nəticəsində 4 nəfər xəsarət alıb. Onlar 
xəstəxanaya yerləşdiriliblər. 15 nəfər turist itkin düşüb. Onla-
rın axtarışı davam etdirilir. Yerli prokurorluq da axtarış işinə 
nəzarət edir. 

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”


