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ABŞ-ın iqtisadi 
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Ötən il 2 milyon 
kvadratmetrdən 
artıq yaşayış 
evləri tikilmişdir

Hikmət HACIYEV: 
Azərbaycan  
Prezidenti ilə  
Ermənistan baş 
nazirinin Davosdakı 
görüşü Düşənbə və  
Sankt-Peterburqdakı 
görüşlərin davamı kimi 
qiymətləndirilə bilər

Azərbaycan 
əleyhinə sifarişlə 
hazırlanmış 
“qətnamələr” 
gərəksiz kağız 
parçalarıdır

Davosda “Procter and Gamble Europe” 
şirkətinin prezidenti ilə görüş

 � Yanvarın 23-də Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyev Davosda “Procter and Gamble 
Europe” şirkətinin prezidenti Loik Tassel ilə görüşüb.

Loik Tassel son illərdə Azərbaycanda 
həyata keçirilən iqtisadi islahatların 
müsbət nəticələr verdiyini vurğulayaraq 
qeyd etdi ki, ölkədə yaradılan biznes 
mühiti və investorlar üçün şərait baş-
qa şirkətlər kimi, “Procter and Gamble” 
şirkətini də Azərbaycanda öz fəaliyyətini 
genişləndirməyə həvəsləndirir. 

“Procter and Gamble” şirkətinin 
Azərbaycandakı fəaliyyətinə toxunan Loik 
Tassel bildirdi ki, şirkət təkcə istehlak 
mallarının satışı ilə məşğul deyil, eyni za-

manda, ölkədə reklam bazarının inkişafına 
əhəmiyyətli töhfə verir. Azərbaycanın tele-
viziya məkanında ən böyük reklam sifariş-
çisi olan şirkət müxtəlif sosial layihələrə, 
idman yarışlarına sponsorluq və digər 
dəstək tədbirləri həyata keçirməklə sosial 
məsuliyyət missiyasını da yerinə yetirir. 

Loik Tassel bildirdi ki, “Procter 
and Gamble” şirkəti yaranmış biznes 
mühitindən istifadə edərək regionda 
fəaliyyətini genişləndirmək istəyir. Bu 
məqsədlə Bakıda fəaliyyətini böyütməklə 

Orta Asiya və digər region ölkələrinə öz 
məhsullarının satışını artırmaq marağında-
dır. Azərbaycandakı mövcud biznes mühiti 
bu şirkətin regional mərkəz kimi Bakını 
seçməsinə səbəb olub. 

Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda 
yaradılan biznes mühiti, gömrük, vergi və 
digər sahələrdə həyata keçirilən isla-
hatlardan danışdı. Dövlətimizin başçısı 
şirkətin Azərbaycandakı fəaliyyətinin 
genişləndirilməsi barədə qərarların düzgün 
olduğunu vurğuladı. Prezident İlham 
Əliyev Azərbaycan dövlətinin investorla-
ra, sahibkarlara bundan sonra da dəstək 
verəcəyini bildirdi. 

AZƏRTAC 

Prezident İlham Əliyevin  
“The Boston Consulting Group”  

şirkətinin prezidenti ilə görüşü olub

 � Yanvarın 23-də Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyevin Davosda “The Boston Consulting 
Group” şirkətinin prezidenti və baş direktoru Riç Lesser ilə 
görüşü olub. 

Görüşdə Riç Lesser “The Boston 
Consulting Group”un rəqəmsal iqtisa-
diyyatın inkişafı istiqamətində müxtəlif 
həll variantları işləyib hazırlayan qlobal 
şirkətlərdən biri olduğunu vurğulaya-
raq, Azərbaycan ilə əməkdaşlıqdan 
məmnunluğunu ifadə etdi. O, 
Azərbaycanda həyata keçirilən islahat-
ları, yaradılan biznes mühitini və sürətli 

inkişafı dəstəklədiklərini bildirdi. Riç 
Lesser həm dövlət qurumlarının, həm 
də özəl şirkətlərin fəaliyyətində, səhiyyə, 
icbari tibbi sığorta və digər sahələrdə 
daha yüksək idarəçiliyi təmin edəcək 
rəqəmsal həll variantlarına malik olduq-
larını dedi. Qeyd edildi ki, Azərbaycanda 
bu həll variantlarının tətbiqi həm yeni iş 
yerlərinin yaradılmasına səbəb olacaq, 

həm də Prezident İlham Əliyevin həyata 
keçirdiyi idarəetmə sistemlərinin daha 
da təkmilləşdirilməsinə mühüm töhfə 
verəcək. 

Prezident İlham Əliyev “The 
Boston Consulting Group” şirkətinin 
Azərbaycandakı fəaliyyətindən 
məmnunluğunu bildirdi. Dövlətimizin 
başçısı Azərbaycanın müxtəlif dövlət və 
özəl şirkətlər ilə əməkdaşlığın, biznes 
mühitinə dəstəyin bundan sonra da 
davam etdiriləcəyini bildirdi. 

AZƏRTAC 

Prezident İlham Əliyev “Lazard Freres” 
şirkətinin baş icraçı direktoru ilə görüşüb

 � Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 
yanvarın 23-də Davosda “Lazard Freres” şirkətinin baş icraçı 
direktoru Metyu Piqas ilə görüşüb.

Metyu Piqas şirkətin 2000-ci ildən 
Azərbaycanda müxtəlif layihələrin 
maliyyələşməsi və investisiya məsələlərinin 
həlli üzrə məsləhət xidmətləri göstərdiklərini 
vurğuladı. O, 2017-ci ildə şirkətin 
Azərbaycan Beynəlxalq Bankının borcla-
rının şaxələndirilməsində iştirak etdiyini 
və bankın maliyyə məsləhətçisi olduğunu 
bildirdi. Azərbaycan Beynəlxalq Bankının 
restrukturizasiyasının uğurla başa çatdığını 
və bunun beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən 
də qəbul olunduğunu xüsusi vurğulayan 

Metyu Piqas respublikamızda yaradılan 
biznes mühitinin, sahibkarlara göstərilən 
dəstəyin və ölkəmizin iqtisadi uğurlarının 
“Doing Business 2019” hesabatında əks 
olunmasının Azərbaycanda investisiya 
məsələlərinə dair konfransların və digər 
tədbirlərin keçirilməsi üçün əlverişli şərait 
yaratdığını bildirdi. Qeyd olundu ki, qlobal 
şirkətlər və investorlar Azərbaycanda belə 
böyük tədbirlərin keçirilməsində çox ma-
raqlıdır. Bu, həm də Azərbaycan Prezidenti 
tərəfindən xarici investorlara göstərilən 

dəstəyin, sərmayələrin cəlb olunması, 
biznes mühitinin daha da yaxşılaşdırılması 
istiqamətlərində qəbul edilən qərarların və 
görülən tədbirlərin dəstəklənməsi baxı-
mından çox əhəmiyyətlidir. Metyu Piqas 
maliyyə məsləhətçisi kimi öz xidmətlərini 
təklif edərək, Azərbaycanda bu sahədə 
fəal əməkdaşlıq üçün böyük potensialın 
olduğunu dedi. 

Prezident İlham Əliyev “Lazard 
Freres” şirkətinin fəaliyyətindən razılığı-
nı bildirdi. Dövlətimizin başçısı şirkət ilə 
əməkdaşlığın bundan sonra da davam 
etdiriləcəyini vurğuladı. 

AZƏRTAC 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin İsveçrəyə işgüzar səfəri 

Prezident İlham Əliyevin “VTB-Bank”ın 
prezidenti ilə görüşü olub

 � Azərbaycan 
Respublikasının 
Prezidenti İlham 
Əliyevin yanvarın 
23-də Davosda “VTB-
Bank”ın prezidenti-
idarə heyətinin sədri 
Andrey Kostin ilə 
görüşü olub. 

Görüşdə “VTB-Bank” ilə 
uğurlu əməkdaşlığın həyata ke-
çirildiyi, bankın Azərbaycanda 
səmərəli fəaliyyət göstərdiyi 
qeyd olundu. 

Söhbət zamanı 
Azərbaycanda bank sekto-
runun inkişafı, bu sahədə 
özəl sektorun fəaliyyəti 
üçün daha əlverişli mühitin 
yaradılması istiqamətində 
görülən tədbirlərin əhəmiyyəti 
vurğulandı, əməkdaşlığın 
perspektivləri barədə fikir 
mübadiləsi aparıldı. 

AZƏRTAC
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Prezident İlham Əliyev “Equinor” şirkətinin 
baş icraçı direktoru ilə görüşüb 

 � Azərbaycan 
Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyev 
yanvarın 23-də Davosda 
“Equinor” (keçmiş 
“Statoil”) şirkətinin baş 
icraçı direktoru Eldar 
Saetre ilə görüşüb. 

Görüşdə “Azəri-Çıraq-
Günəşli” yataqlar bloku ilə 
bağlı SOCAR-la “Equinor” 
şirkəti arasında əməkdaşlıq 
məsələləri müzakirə olundu. 

Dövlətimizin baş-
çısı “Equinor”un 
Azərbaycanda fəaliyyətini 
davam etdirməsindən 
məmnunluğunu bildirdi. 

Söhbət zamanı “Qara-
bağ”, “Əşrəfi”, “Dan ulduzu” 
perspektiv layihələri və “Dədə 
Qorqud” qurğusunun təmiri 
ilə bağlı fikir mübadiləsi 
aparıldı. 

AZƏRTAC

“Suez Group” Azərbaycan ilə əməkdaşlığın 
genişləndirilməsində maraqlıdır 

 � Yanvarın 
23-də Azərbaycan 
Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyevin 
Davosda “Suez Group” 
şirkətinin beynəlxalq 
inkişaf üzrə icraçı vitse-
prezidenti Erik Gebali ilə 
görüşü olub. 

Görüşdə Erik Ge-
bali “Suez Group”un 
Azərbaycanda su infrastruk-
turunun inkişaf etdirilməsi 
sahəsində fəaliyyətindən və 
ölkəmizlə əməkdaşlığın uğur-
lu olmasından danışdı. O, 
Azərbaycan ilə əməkdaşlığın 
daha da genişləndirilməsində 
maraqlı olduqlarını bildirdi. 

Prezident İlham 
Əliyev “Suez Group” ilə 
əməkdaşlıq çərçivəsində 
görülən işlərin əhəmiyyətini 
vurğuladı, şirkətlə 
əməkdaşlığın ölkəmizdə su 
infrastrukturunun daha da 
təkmilləşdirilməsinə böyük 
töhfə verdiyini qeyd etdi. 

AZƏRTAC

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 
İsveçrə Prezidenti Ueli Maurer ilə görüşü

 � Yanvarın 23-də Davosda Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və 
İsveçrə Konfederasiyasının Prezidenti Ueli 
Maurerin görüşü olub. 

Görüşdə Azərbaycan 
ilə İsveçrə arasında ikitərəfli 
münasibətlərin müxtəlif 
sahələrdə uğurla inkişaf etdiyi 
vurğulandı.

Prezident Ueli Maurer 
dedi ki, İsveçrə iş adamları 
Azərbaycanda biznes mühiti 
üçün yaradılan şəraitdən çox 
razıdırlar. Onlar Azərbaycanda 
iqtisadi inkişaf və biznes 
imkanlarının genişləndirilməsi 
üçün əlverişli şəraitin yaradıl-
dığını bildirirlər. Azərbaycan 
ilə İsveçrə arasında hava 
əlaqəsinin açılması da 
əməkdaşlığın genişləndirilməsi 
baxımından böyük əhəmiyyət 

daşıyır. 
Prezident İlham Əliyev 

Azərbaycanda infrastruktur 
sahəsində görülən işlərdən 
danışdı, respublikamızın 
beynəlxalq daşımalarda çox 
mühüm tranzit ölkəyə çevrildi-
yini dedi. Dövlətimizin başçısı 
dəmir yolu ilə yüklərin artıq Asi-
yadan Avropaya Azərbaycan 
ərazisindən daşınmasına 
başlandığını qeyd etdi. Prezi-
dent İlham Əliyev İsveçrədə 
istehsal olunan qatarların 
Azərbaycanda dəmir yolunun 
yenilənməsinə və inkişafına 
töhfə verdiyini vurğuladı, bu 
sahədə əməkdaşlığın uğurla 

davam etdiyini bildirdi.
Görüşdə SOCAR-ın 

İsveçrəyə investisiya qoy-
masının əməkdaşlığın 
genişləndirilməsi baxımından 
əhəmiyyəti qeyd olundu. 

Prezident İlham Əliyev 
bildirdi ki, biz Azərbaycanın 
iqtisadi inkişafına daha çox 
İsveçrə şirkətinin investor 
qismində cəlb olunmasın-
da maraqlıyıq. Dövlətimizin 
başçısı İsveçrə şirkətlərinin 
Azərbaycan ilə fəal 
əməkdaşlığı gələcəkdə də da-
vam etdirəcəklərinə əminliyini 
bildirdi. 

Söhbət zamanı qarşılıqlı 
ticarətin genişləndirilməsinin 
vacibliyi qeyd olundu. 
Azərbaycanda alterna-
tiv enerjinin istehsalında 
İsveçrə şirkətlərinin iştirakı 
məsələlərinə toxunuldu. 

Prezident İlham Əliyev 

Azərbaycanda bu sahədə də 
geniş işlərin aparıldığını dedi 
və bu baxımdan İsveçrənin 
təcrübəsinin ölkəmizdə 
öyrənilməsinin əhəmiyyətini 
qeyd etdi. Dövlətimizin 
başçısı Azərbaycanda biz-
nes mühiti üçün yaradılan 
şəraitin ölkəmizdəki inkişaf 
proseslərinin beynəlxalq 
təşkilatlar tərəfindən qeyd 
olunduğunu və beynəlxalq 
reytinqlərdə əksini tapdığını 
vurğuladı. 

Görüşdə Azərbaycanda 
“Holcim” şirkəti tərəfindən 
sement zavodunun tikintisinin 
vaxtilə iqtisadi əməkdaşlığın 
əsasının qoyulmasında böyük 
rol oynadığı qeyd olundu. 
Dövlətimizin başçısı sement 
zavodunun Azərbaycanın 
iqtisadi inkişafında rolunu qeyd 
etdi. 

Prezident Ueli Maurer bil-
dirdi ki, Azərbaycan ilə iqtisadi 
əməkdaşlığın genişləndirilməsi 
üçün İsveçrə tərəfi də konk-
ret addımların atılmasında 
maraqlıdır. 

*  *  *
Daha sonra Prezident 

İlham Əliyev Dünya İqtisadi 
Forumu çərçivəsində Rusiya 
Federasiyasının iqtisadi inkişaf 
naziri Maksim Oreşkin ilə 
görüşdü. 

*  *  *
Azərbaycan Respublikası-

nın  Prezidenti İlham Əliyevin 
İsveçrə  Konfederasiyasına 
səfəri yanvarın  23-də başa 
çatdı.

AZƏRTAC

“İlham Əliyev. İnkişaf - məqsədimizdir” 
çoxcildliyinin 76-cı kitabı çapdan çıxıb

 � “İlham Əliyev. 
İnkişaf - məqsədimizdir” 
çoxcildliyinin 76-cı kitabı 
çapdan çıxıb.

AZƏRTAC xəbər verir ki, 
Azərbaycan Respublikası Prezi-
denti Administrasiyasının rəhbəri, 
akademik Ramiz Mehdiyevin 
buraxılışına məsul olduğu çoxcild-
liyin növbəti kitabındakı materiallar 
2016-cı ilin sentyabrından oktyabr 
ayınadək olan dövrü əhatə edir.

Həmin dövrdə Azərbaycanın 
yüksək səviyyədə təmsil olunduğu 
mühüm beynəlxalq tədbirlərdən 
biri İstanbulda keçirilən 23-cü 
Dünya Enerji Konqresi olub. 
Prezident İlham Əliyevin bununla 
əlaqədar Türkiyəyə işgüzar səfəri 
zamanı keçirdiyi görüşlər barədə 
informasiyalar, Azərbaycan və 
Türkiyə prezidentlərinin “Space” 
televiziyasının müxbirinin sualına 
cavablarının və dövlətimizin başçı-
sının konqresdə çıxışının mətnləri 
kitabda yer alıb. Dövlətimizin 
başçısı çıxışında deyib: “Enerji 
təhlükəsizliyi məsələləri gələcəkdə 
də öz həllini tapmalıdır. Təbii qay-
naqlarla zəngin olan ölkələr, tranzit 
ölkələr, istehlakçı ölkələr burada bir 
komanda kimi fəaliyyət göstərməlidir, heç 
bir əsassız rəqabətə yol verilməməlidir, 
sağlam rəqabət aparılmalıdır. Neft-qaz 
hasil edən və ixrac edən ölkələr arasında 
daha çox anlaşma olmalıdır. Azərbaycan 
hər zaman bunun tərəfdarı olub ki, 
burada biz xalqlarımızın, ölkələrimizin 
maraqlarını təmin edə bilək. Bizim enerji 
siyasətimiz imkan verdi ki, biz özümüz də 
xarici ölkələrə sərmayə qoyaq”. 

Kitaba Prezident İlham Əliyevin 
Azərbaycana səfər etmiş Roma Papa-
sı Fransisk ilə görüşünün materialları, 
Venesuela Bolivar Respublikası və 
Xorvatiya Respublikası prezidentləri 
ilə apardığı danışıqlara dair informa-

siyalar, dövlət başçılarının mətbuata 
bəyanatlarının, Prezident İlham Əliyevin 
Azərbaycan-Xorvatiya Biznes Forumunda 
çıxışının mətnləri daxil edilib. Azərbaycan 
Prezidenti bütün görüş və danışıqlarda 
diqqəti Ermənistanın işğalçılıq siyasətinə 
yönəldib, dünya ictimaiyyətini regionun 
inkişafına əngəl olan Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin beynəlxalq hüququn norma 
və prinsipləri çərçivəsində həllinə dəstək 
olmağa çağırıb.

Çoxcildliyin 76-cı kitabında, həmçinin 
Prezident İlham Əliyevin Rusiya, Belarus, 
Pakistan, Türkiyə, Bolqarıstan, Tacikistan, 
ABŞ, Rumıniya və digər dövlətlərin, AŞPA, 
Afrika İttifaqı, ATƏT və Avropa İttifaqı-
nın ölkəmizə səfər etmiş yüksəkvəzifəli 

şəxslərini, Bakının ev sahibliyi 
etdiyi beynəlxalq tədbirlərin 
yüksəksəviyyəli iştirakçılarını 
qəbul etməsinə dair material-
lar yer alıb.  

Oxucu bu cilddə 
dövlətimizin başçısının 
Azərbaycan Respublikası-
nın dövlət müstəqilliyinin 
bərpasının 25-ci ildönümünə 
həsr olunmuş rəsmi qəbulda 
nitqinin, Rio-de-Janeyroda 
keçirilən XV Yay Paralimpiya 
Oyunlarında iştirak etmiş 
idmançılarla görüşündə 
çıxışının, V Bakı Beynəlxalq 
Humanitar Forumunun 
açılış mərasimində söylədiyi 
nitqin, “Rossiya seqodnya” 
Beynəlxalq İnformasiya 
Agentliyinə verdiyi geniş 
müsahibəsinin mətnləri ilə də 
tanış ola bilər.

Bu kitabda Prezident 
İlham Əliyevin Nazirlər Ka-
binetinin 2016-cı ilin doqquz 
ayının sosial-iqtisadi inkişa-
fının yekunlarına və qarşıda 
duran vəzifələrə həsr olun-
muş iclasında nitqinin mətni, 
Mingəçevir və Sumqayıt 
şəhərlərinə, Qazax və Ağstafa 

rayonlarına səfərləri zamanı iqtisadi və 
sosial infrastruktur obyektlərinin açılışla-
rında iştirakı, ictimaiyyət nümayəndələri ilə 
görüşləri haqqında materiallar da verilib. 

Nəşrə ölkə rəhbərinin “ADEX-2016” 
II Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə 
Sərgisinin, VII Azərbaycan-Rusiya Re-
gionlararası Forumunun iştirakçılarına 
müraciətlərinin mətnləri, habelə müxtəlif 
məktubları daxil edilib. 

Kitabda “Qeydlər”, “Şəxsi adlar”, “Coğ-
rafi adlar” göstəriciləri verilib.

“Azərnəşr” tərəfindən buraxılan 76-cı 
kitabın hazırlanmasında Azərbaycan 
Dövlət İnformasiya Agentliyinin 
(AZƏRTAC) materiallarından istifadə 
olunub.

 � Prezident Administrasiyasının xarici siyasət məsələləri 
şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyevin və Ermənistanın baş naziri Nikol 
Paşinyanın Davos Dünya İqtisadi Forumu çərçivəsində keçirilən 
qeyri-rəsmi görüşü ilə bağlı AZƏRTAC-ın sualını cavablandırıb. 

– Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin və Ermənistanın baş naziri 
Nikol Paşinyanın Davos Dünya İqti-
sadi Forumu çərçivəsində keçirilən 
qeyri-rəsmi görüşü barədə nə 
deyərdiniz?

– Bu görüş Dünya İqtisadi Foru-
munun prezidenti Borge Brendenin 
təşəbbüsü ilə keçirilib. Görüş Düşənbə 
və Sankt-Peterburqda MDB Zirvə 
toplantısı çərçivəsində baş tutmuş 

qeyri-rəsmi görüşlərin davamı kimi 
qiymətləndirilə bilər.

Bildiyiniz kimi, danışıqlar prosesi 
Ermənistan və Azərbaycan xarici 
işlər nazirləri səviyyəsində aparılır. 
Belə ki, bu il yanvarın 16-da Parisdə, 
2018-ci il dekabrın 3-də isə Milanda 
Ermənistan və Azərbaycan xarici işlər 
nazirlərinin görüşü keçirilib. Qarşıdan 
gələn dövrdə də xarici işlər nazirləri 
səviyyəsində görüşün keçirilməsi 

nəzərdə tutulub.
Tam formatda dövlət başçıları 

səviyyəsində görüş, bir qayda olaraq, 
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri 
tərəfindən təşkil olunur.

Hikmət HACIYEV: Azərbaycan Prezidenti ilə  
Ermənistan baş nazirinin Davosdakı görüşü Düşənbə və  

Sankt-Peterburqdakı görüşlərin davamı kimi qiymətləndirilə bilər

Avropa Şurasında Ermənistanın Azərbaycana 
qarşı xəritə işğalçılığına dair yeni sənəd

 � Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament 
Assambleyasındakı (AŞPA) nümayəndə 
heyətinin üzvü Rafael Hüseynov son illərdə 
Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünün 
müxtəlif fəsadları ilə bağlı bir çox sənədlər 
hazırlayıb. O, AŞPA-nın sessiyası çərçivəsində 
yazılı sualla Nazirlər Komitəsinin sədrinə 
müraciət edib. Nazirlər Komitəsinin yazılı suala 
cavabı avropalı deputatlara təqdim olunub. 

Rafael Hüseynov bil-
dirib ki, Ermənistanın tarixi 
saxtalaşdırma və işğal 
siyasətinin tərkib hissəsi olan 
toponimlərin kütləvi şəkildə 
erməniləşdirilməsi məsələsi 
ilə bağlı Parlament Assamb-
leyasında dəfələrlə məsələ 
qaldırılıb, tövsiyə xarakterli 
qətnamə də hazırlanıb. 
Nazirlər Komitəsinə yazılı sual 
şəklində ünvanlanan 14797 
saylı sənəddə isə ermənilərin 
son dövrdə Dağlıq Qarabağ-
da və işğal altında olan digər 
ərazilərdəki yer adlarını qon-

darma şəkildə dəyişdirmək, 
Dağlıq Qarabağın adını 
beynəlxalq aləmdə rəsmən 
Artsax kimi təqdim etmək 
cəhdlərinin ifşasına yönəlib.

Sənəddə deyilir: “Rəsmi 
xəritələr, müxtəlif nəşrlər və 
arxiv sənədləri təsdiqləyir 
ki, XX əsrin əvvəllərində 
müasir Ermənistan Respub-
likasının yerləşdiyi ərazidəki 
2310 toponimdən 2000-ə 
qədəri Azərbaycan mənşəli 
olub və artıq onların hamısı 
dəyişdirilərək erməniləşdirilib.  
Eyni siyasət indi 

Azərbaycanın Ermənistanın 
işğalı altında olan ərazilərində 
aparılır və hətta dünya 
ictimaiyyətini çaşdırmaq 
məqsədilə təmiz Azərbaycan 
sözü olan Qarabağ adının 
dəyişdirilməsi istiqamətində 
avantürist cəhdlər edilir”.

Sənədin ikinci hissəsi 
qeyd olunanları nəzərə ala-
raq deputat Rafael Hüsey-
novun Nazirlər komitəsinə 
ünvanladığı belə bir sualdan 
ibarətdir ki, Ermənistan 
tərəfinin bu qanunazidd və 
qeyri-konstruktiv hərəkətləri 
danışıqlar prosesinə ciddi 
xələl gətirir, münaqişənin 
dərinləşməsinə səbəb olur. 
Bu qəbil kartoqrafik təcavüz 
siyasətindən Ermənistan 
tərəfini çəkindirmək üçün 
Nazirlər Komitəsi hansı müm-
kün addımları ata bilər?

AŞPA-da qəbul edilmiş 
qaydalara müvafiq olaraq 
Nazirlər Komitəsinə yönələn 
yazılı suallar həmin quru-

mun cavabı ilə birgə ayrıca 
sənəd kimi nəşr edilərək 
tirajlanır. Nazirlər Komitəsinin 
bu müraciətə cavabında 
bildirilir ki, Azərbaycanın və 
Ermənistanın Avropa Şurası 
qarşısında öhdəliyi var ki, 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsini 
sülh yolu ilə həll etsinlər. 
Nazirlər Komitəsi dəfələrlə 
vurğulayıb ki, problemin 
həlli məsələsində bilavasitə 
səlahiyyət ATƏT-in Minsk 
qrupunun həmsədrlərində 
olsa da, Avropa Şurası 
irəliləyiş əldə edilməsinə 
töhfələrini verməyə həmişə 
hazırdır. Münaqişənin həllinə, 
danışıqlar prosesinə zərər 
vuran istənilən cəhd isə 
qəbuledilməzdir.

Şəhla AĞALAROVA, 
AZƏRTAC-ın xüsusi 

müxbiri

Strasburq



Azərbaycana şər-böhtan 
atmaq Qərbin bir sıra siyasi 
dairələrinin, ölkəmizin in-
kişafını gözü götürməyən 
bəzi beynəlxalq təşkilatların, 
qeyri-hökumət təşkilatlarının 
“sevimli” məşğuliyyətinə çev-
rilib. Antiazərbaycan qüvvələr 
ölkəmizə qarşı böhtan atmağa 
o dərəcədə vərdiş ediblər ki, 
hətta Avropanın bir sıra nüfuzlu 
qurumlarının çirkab içərisində 
capaladığını, bəzi ölkələrdə 

qarşıdurmaların kəskinləşdiyini, 
dinc etirazçılara qarşı qəddarlıq 
nümayiş etdirmələrini, onları 
həbsə atdıqlarını “görmürlər”. 

Son illər respublikamıza 
qarşı qərəzli qətnamələr qəbul 
etməkdə xüsusi fəallıq göstərən 
Avropa Parlamenti tərəfindən 
yanvarın 17-də qəbul olunmuş 
“Mehman Hüseynovla bağlı 
təcili qətnamə”ni növbəti siyasi 
riyakarlıq adlandırmaq daha 
yerinə düşərdi. Bu quruma da 
çox yaxşı bəllidir ki, Azərbaycan 
beynəlxalq təşkilatlarla uğurla 
əməkdaşlıq edir, öz milli maraq-
larına uyğun və qarşılıqlı maraq 
kəsb edən məsələlərin gündəmə 
çıxarılmasını, müzakirə 
olunması və müvafiq qərarlar 
qəbul edilməsini dəstəkləyir. 
Ölkəmiz insan hüquq və azad-
lıqlarının qorunmasında digər 
dövlətlərə nümunə göstərilir. 
Bunu indiyə qədər imzalanmış 
əfv sərəncamları, həmçinin 
amnistiya aktları da təsdiqləyir. 
Hər dəfə cənab Prezident belə 
bir humanist addım atanda ilk 
reaksiya verən və Azərbaycanda 
humanizm prinsiplərinə böyük 
önəm verildiyini alqışlayan elə 
beynəlxalq təşkilatlar, tanınmış 
ekspertlər, hüquq müdafiəçiləri 
olur. 

Bu yaxınlarda Avropa 
Parlamentində Azərbaycanla 
bağlı aparılmış müzakirələri və 
Mehman Hüseynov barədə qəbul 
olunmuş qətnaməni Avropada 
erməni diasporu, ermənipərəst 

dairələr və antiazərbaycan 
qüvvələr tərəfindən təşkil olunmuş 
qərəzli şou hesab edirəm. Mən tez-
tez nüfuzlu beynəlxalq qurumların 
tədbirlərində iştirak edirəm və 
şahidi oluram ki, Azərbaycana, 
onun rəhbərinə necə böyük hörmət 
və ehtiram var. Respublikamız 
beynəlxalq aləmdə demokratik 
prinsiplərin inkişafına diqqət 
yetirən ölkə kimi tanınır. Belə 
olmasaydı, mötəbər beynəlxalq 
qurumlar öz tədbirlərini Bakıda 

keçirməzdilər.
Avropa Parlamentinin 

ölkəmiz haqqında mənfi rəy 
yaratmaq cəhdi, guya bizdə 
insan hüquq və azadlıqlarının 
pozulması, günahsız insanla-
rın həbs olunması barədə rəy 
formalaşdırmaq kampaniyası 
təsadüfdən və ya Mehman 
Hüseynov adlı şəxsin həbsi ilə 
əlaqədar başlamayıb. Məgər 
Mehman Hüseynovu respubli-
kamızda tanıyan varmı ki, onu 
Avropada da tanısınlar? Bu 
şounu qurmağın səbəbi hər kəsə 
yaxşı məlumdur. Azərbaycan 
bu il Qoşulmama Hərəkatına 
sədrlik edəcək. Məlum olduğu 
kimi, bu qurum dünyanın ən 
böyük təşkilatlarındandır. Qısa 
müstəqillik tarixində belə bir 
təşkilata sədrlik etmək hüququ 
qazanmaq hər ölkəyə nəsib 
olmur. Bu, Azərbaycan Preziden-
tinin düşünülmüş strategiyasının 
nəticəsidir.

Biz belə şouları çox 
görmüşük. Özü də hər dəfə 
Azərbaycanda nüfuzlu 
beynəlxalq tədbir keçirilən 
ərəfədə. Görünür, Avropa 
Parlamenti bu dəfə də ölkəmiz 
haqqında şou quraşdırmağa 
tutarlı fakt tapa bilmədiyindən 
Mehman Hüseynov şousunda 
yararlanmaq istəyib, ancaq özü 
gülünc vəziyyətə düşüb. Çünki 
artıq bir sıra nüfuzlu beynəlxalq 
təşkilatlar Azərbaycan Preziden-
tinin humanizm prinsiplərinə 
sadiqliyini alqışlayır .

M.Hüseynovun müdafiəsinə 
qalxanlar onun həbs olunması-
nın səbəbini unutmamalıdırlar. 
Ölkəmizdə hər kəsin öz şərəf və 
ləyaqətini müdafiə etmək hüqu-
qu var. Mehman da bəzi adam-
ların şərəf və ləyaqətini təhqir 
edib, işgüzar nüfuzuna xələl ye-
tirib. Ona görə də törətdiyi konk-
ret cinayət əməlinə görə cəzasını 
çəkir. Bütün bunlara baxmaya-
raq, mənim də qoşulduğum bir 
qrup hüquq müdafiəçisi Mehman 

Hüseynovla bağlı cənab Pre-
zident İlham Əliyevə müraciət 
ünvanlayıb və məhkuma görə 
dövlət başçısından xahiş edilib. 
Müraciətdə dövlət başçısından 
M. Hüseynovun gənc olmasını, 
bir müddət əvvəl anasının vəfat 
etməsini, atasının ahıl yaşda 
olmasını nəzərə alaraq, biz və 
bizə qoşulan insan hüquqları 
müdafiəçiləri onun barəsində 
humanizm və mərhəmət nümayiş 
etdirilməsi xahiş edilirdi.

Dövlətimizin başçısı daim 
belə müraciətlərə həssaslıqla ya-
naşır, öz fəaliyyətində ədalət və 
humanizm prinsiplərini rəhbər 
tutur. Bu dəfə də belə oldu. 
Cənab Prezident həmişəki kimi 
yenə də humanizm prinsiplərinə 
sadiqliyini nümayiş etdirdi. 

Faktlar da təsdiqləyir ki, 
Azərbaycanda insan hüquq və 
azadlıqlarının müdafiəsi dövlət 
başçısının diqqət mərkəzində 
saxladığı zəruri məsələlərdəndir. 
Bu baxımdan, Avropa Parlamen-
tinin qəbul etdiyi qətnamənin 
heç bir əhəmiyyəti yoxdur. 
Sadəcə olaraq, Azərbaycan haq-
qında mənfi rəy formalaşdırmaq 
istəyirdilər. Bu da ölkəmizin 
inkişafına paxıllıqdan irəli gəlir.

Çingiz QƏNİZADƏ, 
Milli Məclisin deputatı, 

Demokratiya və İnsan 
Hüquqları Komitəsinin sədri, 

hüquq üzrə fəlsəfə doktoru

324 yanvar 2019-cu il, cümə axşamı

 � Müasir dövrdə Azərbaycan Cənubi Qafqaz 
regionunda əsas söz sahibi olan dövlət kimi çətin və 
mürəkkəb geosiyasi şəraitdə müstəqil xarici siyasət 
həyata keçirir. Bu gün Azərbaycan regionun yeganə 
ölkəsidir ki, düşünülmüş daxili və xarici siyasəti ilə həm 
inkişaf edir, iqtisadi sistemini təkmilləşdirir, həm də 
regional təhlükəsizliyin təmin olunması istiqamətində 
ardıcıl və sistemli addımlar atır. Hazırda Azərbaycan 
dövlətinin həyata keçirdiyi enerji layihələri, regional 
inteqrasiyaya xidmət edən əməkdaşlıq formatları 
Cənubi Qafqazda sabitliyin təmin edilməsində mühüm 
rol oynayır. Bununla yanaşı, Azərbaycan dünyada 
sülhyaratma prosesində fəal iştirak edir, səmərəli təklif və 
təşəbbüslərlə çıxış edir, öz praktik fəaliyyəti ilə sülhün və 
təhlükəsizliyin möhkəmlənməsinə dəyərli töhfələr verir.

Sifariş xarakterli bu bədnam 
“qətnamə”nin həmmüəlliflərindən biri 
Rebekka Harms (Almaniya, Yaşıllar 
qrupu) Sorosun təsiri altında olan 
şəxsdir və özü də bunu açıq şəkildə eti-
raf edir. Təsadüfi deyil ki, onun Sorosla 
sosial şəbəkələrdə çoxsaylı şəkilləri 
vardır. Onu da qeyd etmək lazımdır 
ki, Avropadan “International Media 
Support”, ABŞ-dan isə NED təşkilatının 
koordinatorluğu ilə Azərbaycana qarşı 
həyata keçirilən qarayaxma kampaniya-
sının əsas sponsorlarından biri də məhz 
C.Sorosdur. Uzun müddət ermənilərin 
iş ortağı hesab edilən Açıq Cəmiyyət 
İnstitutu bir sıra beynəlxalq təşkilatlar 
və QHT-lərin də əsas maliyyə dayağı-
dır. “Amnesty International”, “Human 
Rights Watch”, “Free Press”, “Mercy 
Corps”, Beynəlxalq Böhran Qrupu 
kimi təşkilatlar əsas gəlir götürənlərdir. 
“Qətnamə”nin müzakirələrində ilk çıxış 
edən AP üzvü, eyni zamanda, Avronest 
Parlament Assambleyasının həmsədri 
Rebekka Harms məsələ ilə bağlı 
azərbaycanlı həmkarları ilə təmaslar 
qurmağa çalışdığını iddia edib. Maraq-
lıdır ki, Avropa Parlamentində keçirilən 
təcili dinləmələr ilə bağlı AP tərəfindən 
nə Milli Məclisə, nə Azərbaycan Xarici 
İşlər Nazirliyinə, nə də Azərbaycanın 
Brüsseldəki səfirliyinə hər han-
sı müraciət daxil olmadığı bildirilir. 
Bu baxımdan, sifarişlə hazırlanmış 
bu “qətnamə” Mehman Hüseynov 
amilindən istifadə edərək və qəsdən 
məsələni şişirdərək Azərbaycana qarşı 
planlaşdırılan məkrli ssenarinin uğursuz 
nəticəsidir.

Qeyd etmək vacibdir ki, müzakirələr 
zamanı çıxış edən, hər zaman in-
san hüquqlarından dəm vuran 
AP üzvlərindən heç biri çıxışında 
Ermənistanın təcavüzkar siyasəti 
nəticəsində Azərbaycan Respublika-
sının Dağlıq Qarabağ bölgəsi və onun 
ətrafındakı yeddi rayonun işğal olun-
ması, bir milyondan artıq azərbaycanlı 
qaçqın və məcburi köçkünün elementar 
insan hüquqlarından məhrum edilməsi, 

eləcə də münaqişənin 25 ildən çoxdur 
ki, həll olunmaması barədə bir kəlmə 
belə danışmadılar. Bu, Avropa Parla-
menti üzvlərinin qərəzli, antimüsəlman 
və ikili standartlara söykənən 
siyasətinin göstəricisidir.

Müzakirələrdə çıxış edən Avropa 
İttifaqının (Aİ) ən yüksək səviyyəli 
rəsmisi, qurumun ticarət komissarı 
Sesilia Malstrom Avropa İttifaqı-
nın məsələni yaxından izlədiyini və 
Azərbaycan hökumətinin bu məsələdə 
əməkdaşlıq etdiyini bildirərək qeyd 
edib ki, Aİ diplomatik nümayəndələri 
M.Hüseynova baş çəkiblər, o, aclıq ak-
siyasını dayandırıb və səhhətinə ciddi 
təhlükə yaradan vəziyyət yoxdur.

Daha bir vacib bir məqam isə 
M.Hüseynovun qardaşı Emin Hüsey-
novun qətnamə üzrə səsvermədən 
az əvvəl AP üzvlərinə təlaş içində 
elektron məktub ünvanlamasıdır. 
Məktubunda komissar Malstromun 
çıxışında M.Hüseynovun aclıq aksiyası 
keçirmədiyi sözlərindən böyük peşman-
çılıq keçirdiyi hiss edilən E.Hüseynov 
özü bunu “şok oldum” kimi yazır. Ma-
raqlıdır o, yüksək səviyyəli Aİ rəsmisinin 
həqiqəti dilə gətirəcəyini gözləmədiyi 
üçün şok keçirib, yoxsa əldə olun-
muş razılığa əməl etmədiyindən dərin 
məyusluq keçirib?! Strasburqa AP 
üzvləri ilə görüşlər keçirərək hər kəsi 

sifariş əsasında qurduqları şouya 
inandırmağa çalışan Emin Hüseynovun 
səsvermə öncəsi deputatlara isterik 
şəkildə yazdığı müraciət bir daha onu 
göstərir ki, bu insanı qardaşı Mehman 
Hüseynovun taleyi maraqlandırmır, o, 
bu oyundan əldə edəcəyi şəxsi ma-
raqlarını güdür və onun havadarlarının 
sifariş etdiyi musiqini ifa edir.

Şübhəsiz ki, Avropa Parlamenti 
tərəfindən qəbul olunmuş bu “qətnamə” 
ikili standartların və ölkəmizə qar-
şı qərəzli münasibətin daha bir 
nümunəsidir. Qərbin bəzi dairələri və 
Avropa təsisatları tərəfindən vaxtaşırı 
və sifariş xarakterli bu cür “sənədlər”in 
qəbul olunması dinamik inkişafa 
malik, dünyəvi müsəlman ölkəsi olan 
Azərbaycana qarşı gözügötürməzlikdən 
qaynaqlanır. Bu, həmçinin Avropada 
sürətlə vüsət alan islamofobiyanın ay-
dın təzahürüdür. Məlumdur ki, əvvəllər 
də Azərbaycana qarşı ayrı-ayrı vaxtlar-
da həyata keçirilən qarayaxma kampa-
niyaları Azərbaycan dövlətinin müstəqil 
xarici siyasət yürütməsi ilə bağlı olub.

Azərbaycanın beynəlxalq aləmdəki 
nüfuzunun gündən-günə artması-
nın və gənc müstəqil dövlətimizin 
regionda söz sahibinə çevrilməsinin 
dünyadakı antiazərbaycan qüvvələri 
ciddi şəkildə narahat etdiyi danılmaz 
və təkzibedilməz faktdır. Şübhəsiz ki, 
bu “qətnamə”nin hazırlanmasında da 
erməni lobbisi, onun təsiri altında olan 
antiazərbaycan dairələr, o cümlədən 
insan haqlarının müdafiəsi adı altın-
da fəaliyyət göstərən bəzi beynəlxalq 
təşkilatlar, QHT və müxtəlif KİV 
nümayəndələri yaxından iştirak ediblər. 
Məhz bu səbəbdən də Azərbaycanın 
dinamik inkişafı erməni lobbisini və 
onun nəzarətində olan qüvvələri nara-
hat edir. Onlar Azərbaycanın ünvanına 
heç bir əsası olmayan cəfəngiyatlar 
səsləndirməkdə davam edirlər. Elə bu 
səbəbdəndir ki, AP-nin qəbul etdiyi 
“qətnamə” barədə ilk məlumat məhz 
erməni mətbuatında işıqlandırılıb. 
Şübhəsiz ki, “qətnamə”nin qəbulunu 
onlar gözləyirdilər və bu məsələdə AP 
“dəyirmanına su tökənlərin” kim olduğu 
da artıq heç kimə sirr deyil. Bu baxım-
dan, Avropa Parlamentinin qəbul etdiyi 
“qətnamə”nin heç bir qüvvəsi yoxdur 
və zaman-zaman bəzi qüvvələrin 
Azərbaycan əleyhinə bu kimi alətlərdən 
istifadə etdiklərinin şahidi olmuşuq. 

Lakin bu da bir həqiqətdir ki, belə 
alətlərdən istifadə edən dairələr elə M. 
Hüseynov kimilərinin taleyi üzərində 
öz məkrli planlarını reallaşdırmağa 
çalışırlar.

Bu cür “sənədlər”in qəbul edilməsi 
hazırda Avropada Qərbin təşəbbüsü ilə 
yaradılan əksər beynəlxalq qurumlarda, 
xüsusilə Avropa Parlamenti, Avropa 
Şurası Parlament Assambleyasında 
ikili standartlar və islamofob əhval-
ruhiyyənin hökm sürdüyünü göstərir. 
Onu da vurğulamaq lazımdır ki, müxtəlif 
vaxtlarda Azərbaycan əleyhinə sifarişlə 
hazırlanmış bu cür “qətnamələr”də 
irəli sürülən iddialar yanlış məlumatlar 
əsasında hazırlandığından qərəzli 
xarakter daşıyır və gərəksiz kağız par-
çasından başqa bir şey deyil.

Azərbaycanın uğurlarını gözü 
götürməyən qüvvələrin bu cür təxribatçı 
hərəkətlərindən danışarkən Prezident 
İlham Əliyevin bir neçə il əvvəl Çexiya 
Prezidenti Miloş Zeman ilə mətbuat 
konfransında söylədiyi fikirləri xatır-
latmaq yerinə düşər: “Bu qüvvələr 
bundan əvvəl dəfələrlə Azərbaycana 
qarşı əsassız ittihamlar irəli sürmüşlər, 
bizi şantaj etmişlər. Onların yeganə 
məqsədi ondan ibarətdir ki, inkişafda 
olan, müasir, müstəqil siyasət aparan, 
tolerant, multikulturalizmin məkanı 
olan Azərbaycanı ləkələsinlər, gözdən 
salsınlar və Avropada Azərbaycan haq-
qında yanlış, tamamilə həqiqətə zidd 
bir rəy yaratsınlar. Burada əlbəttə ki, 
biz erməni lobbisinin rolunu da görürük 
və hesab edirəm ki, Avropanın müva-
fiq hüquq-mühafizə orqanları Avropa 
Parlamentinin bəzi üzvləri ilə erməni 
lobbiçiləri arasındakı gizli əlaqələri də 
araşdırsalar pis olmaz... Azərbaycanı 
özünə tabe etmək istəyən xarici 
dairələrə də sözüm ondan ibarətdir 
ki, sizin bütün səyləriniz əbəsdir. 
Azərbaycanın müstəqil, milli maraqlar 
üzərində formalaşmış siyasətinə heç bir 
kənar qüvvə şantaj, böhtan yolu ilə təsir 
edə bilməz”.

Elçin ƏHMƏDOV, 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti yanında Dövlət 
İdarəçilik Akademiyasının 

professoru, siyasi elmlər doktoru 

Qərəzli və ədalətsiz qətnamə
 � Son günlər Avropadakı bəzi 

antiazərbaycan siyasi dairələri yenidən 
fəallaşıblar. Buna bariz nümunə olaraq, Avropa 
Parlamenti tərəfindən qəbul olunan “Mehman 
Hüseynovla bağlı təcili qətnamə”ni göstərmək 
olar. Erməni lobbisinin aşkar təzyiqləri ilə 
hazırlanmış bu sənəd müstəqil Azərbaycana 
qarşı böhtandan başqa bir şey olmadığı üçün 
ölkə ictimaiyyətində dərin hiddət və qəzəb 
doğurub. Azərbaycan və Rusiya Jurnalistlər 
birliklərinin üzvü, ehtiyatda olan ədliyyə 
polkovniki Əfrahim Təhməzov həmin qərəzli 
qətnamə ilə bağlı dedi: 

– Hesab edirəm ki, bu, 
qərəzli və ədalətsiz qərardır. 
Görünən budur ki, son 
illər müstəqil Azərbaycan 
dövlətinin bütün sahələrdə 
əldə etdiyi parlaq uğurlardan 
narahat olan bir sıra siyasi 
dairələr Mehman Hüseynov 
amilindən istifadə edərək və 
qəsdən məsələni şişirdərək 
Azərbaycana qarşı məkrli 

siyasət həyata keçirirlər. 
Qətnamənin müzakirəsi 

zamanı çıxış edən, 
Azərbaycanda guya insan 
hüquqlarının pozulmasından 
dəm vuran Avropa Parla-
menti üzvlərindən heç biri 
nitqində nədənsə Ermənistan 
silahlı qüvvələrinin işğalı 
nəticəsində fundamental 
hüquqları pozulmuş 1 milyon-

dan artıq azərbaycanlı qaçqın 
və məcburi köçkünü, həmişə 
olduğu kimi, heç yadına belə 
salmayıb. Bu da, Avropa Par-
lamenti üzvlərinin riyakarlığını 
göstərir.

Halbuki, bu yaxınlarda 
Avropa İttifaqının Bakıda 
təmsil olunan diplomatik 
nümayəndələri M.Hüseynova 
baş çəkdikləri zaman onun 
aclıq aksiyasını keçirmədiyini 

və səhhətinə ciddi təhlükə ya-
radan vəziyyətin olmadığının 
şahidi olmuşdular. 

Qeyd etmək istəyirəm ki, 
Avropa Parlamentinin qəbul 
etdiyi qətnamə barədə ilk 
məlumat erməni mətbuatında 
işıqlandırılıb. Görünür, 
onlar qətnamənin qəbulunu 
gözləyirdilər. Şübhəsiz, bu 
məsələdə Avropa Parlamenti-
nin dəyirmanına su tökənlərin 
kim olduğu heç kəsə sirr deyil. 

“Sarı jiletlilər” hərəkatının 
yatırılması üçün assimet-
rik güc tətbiq edən rəsmi 
Parisin hərəkətlərinə laqeyd 
qalan Avropa Parlamentinin 
görünməmiş bir çevikliklə 
Mehman Hüseynovu 
müzakirəyə çıxarıb qərar 
qəbul etməsi kifayət qədər 
şübhələrə yol açır.

Avropa Azərbaycana 
lazım olduğu qədər 
Azərbaycan da Avropaya 

lazımdır. Avropa Parlamen-
tinin ölkəmizə qarşı qəbul 
etdiyi qərəzli qətnamənin 
Azərbaycana qarşı təzyiq 
vasitəsi kimi istifadə edilməsi 
yolverilməzdir. Biz dəfələrlə 
bəzi qüvvələrin Azərbaycan 
əleyhinə bu kimi alətlərdən 
istifadə etdiklərinin şahidi 
olmuşuq. 

Azərbaycan  xalqı 
ölkəmizə qarşı təzyiq 
göstərməyə çalışan qara 
qüvvələrin qanunazidd 
hərəkətlərini qətiyyətlə 
pisləyir və birmənalı şəkildə 
deyir: Sizin qara niyyətləriniz 
heç bir fayda verməyəcək! 
Azərbaycan müstəqil 
dövlətdir və heç kəsin 
iradəsindən asılı olmayaraq 
müstəqil siyasət aparır.

Söhbəti qələmə aldı: 
M.HACIXANLI, 

“Xalq qəzeti”

 � Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyevin Davosda Dünya 
İqtisadi Forumunda iştirakı və 
forum çərçivəsində bir sıra 
mühüm görüşlər keçirməsi 
ölkəmizin beynəlxalq aləmdə 
nufuzunun artmasının 
göstəricisidir və iqtisadi 
inkişafa mühüm təkan verir. 
Bunu Trend-ə Milli Məclisin 
deputatı Aydın Hüseynov 
deyib.

Deputat bildirib ki, forum qlobal 
iqtisadiyyata yeni istiqamətlər verir: 
“Davos Forumu dünyanın iqtisadi 
beyin mərkəzi kimi səciyyələndirilir 
və hər il orada aparıcı dövlətlərin 
rəhbərləri, nümayəndələri iştirak 
edirlər, iri şirkətlər, korporasiyalar 
təmsil olunurlar. Burada səsləndirilən 
fikirlər, təkliflər qlobal iqtisadiyyata 

yeni istiqamətlər verir”.
A.Hüseynov vurğulayıb ki, 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 
son illər ardıcıl olaraq Dünya İqtisadi 
Forumunda iştirak edir: “Dövlət başçı-
sının Davosda hər il dövlət rəsmiləri, 
iri şirkət rəhbərləri ilə görüşləri 
uğurla keçir və Azərbaycanın iqtisadi 
potensialı ilə bağlı fikir mübadiləsi 

aparılır. Budəfəki forum çərçivəsində 
cənab Prezident Dünya Bankının baş 
icraçı direktoru, “CISCO” şirkətinin 
icraçı vitse-prezidenti, BP qrupunun 
baş icraçı direktoru və digər nüfuzlu 
şirkətlərin rəhbər heyəti ilə səmərəli 
görüşlər keçirdi”.

Deputatın sözlərinə görə, bu-
rada diqqət çəkən məqamlardan 
biri də odur ki, forumu işıqlandı-
ran bir sıra nüfuzlu televiziya ka-
nalları Azərbaycanla maraqlanır, 
dövlətimizin başçısından müsahibə 
götürmək üçün müraciət edirlər.

A.Hüseynov bildirib ki, Prezident 
İlham Əliyevin Dünya İqtisadi Foru-
munda iştirak etməsi ümumilikdə xa-
rici investorların Azərbaycana mara-
ğını daha da artırır: “Prezident İlham 
Əliyevin Davos Forumunda budəfəki 
iştirakı da ölkəmizə marağı daha da 
artıracaq, çünki Azərbaycanın iqtisadi 
potensialı genişlənib, Azərbaycan 
Bakı-Tbilisi-Qars, TAP, TANAP və bu 
kimi digər böyük iqtisadi layihələrin 
müəllifidir. Bu baxımdan forumda işti-
rak ölkəmizin iqtisadi inkişafına böyük 
bir təkan verəcək”.

 � Prezident İlham Əliyevin bu günlərdə məhkum Mehman 
Hüseynovun işinin obyektiv və ədalətli aparılması ilə bağlı verdiyi tapşırıq 
artıq öz müsbət təsirini göstərdi. Dövlətimizin başçısı humanizm prinsiplərinə 
sadiqliyini bir daha nümayiş etdirdi və bu addımı ilə ölkəmizə qarşı piar 
kampaniyası aparan bir sıra qərəzli beynəlxalq təşkilatların və onlara rəvac 
verən antimilli qüvvələrin ümidlərini yerlə-yeksan etdi. Respublikamızın 
uğurlarını gözü götürməyən belə antiazərbaycan qüvvələr Mehman Hüseynov 
şousundan də yararlana bilmədilər və bu dəfə də rüsvay oldular.

Siyasi riyakarlar 
yenə iflasa uğradılar

Azərbaycana   
maraq daha da artır

 � Dünən AŞPA-da “Dezinformasiya və 
təbliğat kontekstində ictimai media xidməti” adlı 
qətnamə layihəsi ətrafında müzakirələrdə çıxış edən 
Azərbaycanın AŞPA-dakı nümayəndə heyətinin 
üzvü, Azad Demokratlar Qrupunun vitse-prezidenti 
Q.Paşayeva Avropa ölkələrində Azərbaycan əleyhinə 
dezinformasiya yayan KİV və siyasətçiləri, o cümlədən 
AŞPA-da bu cür addımlar atan siyasətçiləri kəskin 
tənqid edib. Deputat çıxışında bildirib:

“Dəyərli həmkarlarım, 
müasir dünyada yanlış xəbərlərin 
dövlətlər və cəmiyyətlər üçün 
ciddi təhlükəyə çevrilməsi 
hamımızı narahat etməlidir. 
Yanlış xəbərlər insanlara, 
sosial qruplara, təşkilatlara 
və ölkələrə ciddi ziyan vurur, 
onların fəaliyyətlərinə təhlükə 
yaradır. Belə xəbərlərin geniş 
yayılması və onların kommersi-
ya məqsədilə istifadəsi olduqca 
təhlükəlidir. Bu gün əksər hallar-
da yanlış xəbərlərdən siyasi kam-
paniyalar üçün alət kimi istifadə 
edilir, insanlar “dezinformasiya 
hücumu”na məruz qalırlar. 

Təhlükəli dezinformasiya 
meyillərindən yaxa qurtarmaq 
üçün dəqiq siyasət hazırla-
nıb həyata keçirilməlidir. Bu 
mübarizədə hər birimiz fəal işti-
rak etməliyik. Yanlış xəbərlərin 
yayılmasının qarşısının alınması, 
onlarla mübarizədə ənənəvi KİV-
lərin, informasiya agentliklərinin 
üzərinə mühüm vəzifələr düşür. 
Hər bir xəbər ciddi şəkildə 
yoxlanılmalıdır. İnformasiyanın 

dəqiqliyini yoxlamaq jurnalis-
tin borcudur. Saxta xəbərlərlə 
mübarizədə, onların yayılma-
sının aradan qaldırılmasında 
dünyanın aparıcı KİV-ləri ilə 
daha sıx əməkdaşlıq edilməlidir. 
Sosial şəbəkələrin geniş yayıldığı 
indiki dövrdə dezinformasiya-
lara qarşı mübarizə aparmaq 
olduqca çətindir. Ona görə də 
bu istiqamətdə səylərimizin 
birləşdirilməsinə ciddi ehtiyac 
var. Təəssüf ki, bu gün mətbuat, 
söz azadlığı adı altında dezin-
formasiya yayan KİV-lər və 
jurnalistlərin sayı artır. Bu, çox 
təhlükəlidir və bu cür halları 
cəmiyyətə qarşı terror da adlan-
dırmaq olar. 

Mənim ölkəm Azərbaycan 
bu məsələlərə ciddi önəm 
verir, dezinformasiyala-
ra qarşı mübarizə aparır və 
bu istiqamətdə beynəlxalq 
təşəbbüsləri daim dəstəkləyir. 
Çünki Azərbaycan dezinforma-
siyalardan ən çox əziyyət çəkən 
ölkələrdən biridir. Elə Avropanın 
bir sıra KİV-lərində dəqiq olma-

yan faktlar, yanlış məlumatlar 
əsasında Azərbaycana qarşı çox 
sayda dezinformasıyalara yol 
verilir. Və bu dezinformasiyala-
rın əksəriyyəti məqsədli olaraq 
yayılır. Bir sıra siyasi güclərin, 
diaspor və lobbilərin, bəzi 
şirkətlərin maraqları çərçivəsində 
həyata keçirilən bu dezinforma-
siyaların məqsədi Azərbaycanın 

dünyadakı imicinə zərbə vur-
maq, təzyiq göstərməkdir. Və 
təssüf ki, bu dezinformasiyalar 
Azərbaycanda olmayan, ölkəmiz 
haqqında geniş bilgilərə sahib ol-
mayan bir çox insanlarda yanlış 
düşüncənin formalaşmasına da 
səbəb ola bilir. Biz dezinforma-
siyalarla fəal mübarizə aparmaq 
istəyiriksə, o zaman, məsələn, 
elə öncə təmsil olunduğumuz bu 
təşkilatdan başlamalıyıq. Təssüf 
ki, sadəcə KİV-lər, jurnalistlər, 
sosial şəbəkələr deyil, bəzi 
siyasətçilər də bir çox ölkələrlə 
bağlı dezinformasiyaların, yanlış 
məlumatların yayılmasında fəal 
rol oynayırlar. Biz Azərbaycana 
qarşı bu cür addımların burada 
dəfələrlə şahidi olmuşuq. Dezin-
formasiyalara qarşı sərt mübarizə 
aparmalıyıq. Burada ikili 
standartlara yol vermək olmaz. 
Terroru dəstəkləyən qrupların, 
radikallığı, nifrəti, islamafobiya-
nı və antisemitizmi gücləndirən 
qrupların sosial media və 
şəbəkələrdə artan fəallığı da 
hamımızı ciddi narahat etməlidir. 
Dezinformasiyalarla mübarizədə, 
bəzi məsələlərdə olduğu kimi 
ikili standartlara yol verilərsə, 
mübarizənin effekti olmayacaq. 

Hazırladı:  
Zərifə BƏŞİRQIZI, 

“Xalq qəzeti”

Qənirə Paşayeva   AŞPA-da 
Azərbaycan əleyhinə   
dezinfor masiya yayan KİV və 
siyasətçiləri kəskin tənqid edib

Azərbaycan əleyhinə sifarişlə hazırlanmış 
“qətnamələr” gərəksiz kağız parçalarıdır
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Azərbaycan 

Respublikasında səfərbərlik hazırlığı və səfərbərlik haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar bəzi 
normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi barədə” 2006-cı il 
27 yanvar tarixli 25 nömrəli, “Azərbaycan Respublikasında 
elektron imza və elektron sənədlə bağlı bəzi normativ hüquqi 
aktların təsdiq edilməsi haqqında” 2006-cı il 28 yanvar tarixli 
27 nömrəli, “Azərbaycan Respublikasında avtomobil nəqliyyatı 
vasitələri ilə sərnişin və yük daşımalarına görə verginin 
ödənilməsi xüsusiyyətləri, habelə “Fərqlənmə nişanı” və “Xü-
susi fərqlənmə nişanı”nın tətbiq edilməsi Qaydaları”nın təsdiq 
edilməsi haqqında” 2006-cı il 9 fevral tarixli 40 nömrəli, “GOV.
AZ domeninin inzibatlaşdırılması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi 
haqqında” 2006-cı il 31 mart tarixli 91 nömrəli, “Radiotezliklərin 
ayrılması, qeydiyyatı, istifadəsi və ödənişlərin təyin olunması 
Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2007-ci il 1 fevral 
tarixli 22 nömrəli, “Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıx-
dığı beynəlxalq müqavilələrə və qanunvericiliyə uyğun olaraq 
hava daşımalarına dair müqavilələrin rəsmiləşdirilməsi və 
sənədlərin tərtib edilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haq-
qında” 2007-ci il 11 iyun tarixli 94 nömrəli və “Milli nişanların 
və qeydiyyat nişanlarının hava gəmisində təsviri Qaydası”nın 
təsdiq edilməsi haqqında” 2007-ci il 13 iyun tarixli 96 nömrəli 
qərarlarında dəyişikliklər edilməsi barədə

“Azərbaycan Respublikasında nəqliyyat, rabitə və yüksək tex-
nologiyalar sahəsində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bəzi 
tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci 
il 12 yanvar tarixli 1785 nömrəli Fərmanının 11.2-ci bəndinin icrasını 
təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabineti QƏRARA ALIR:

1. “Azərbaycan Respublikasında səfərbərlik hazırlığı və 
səfərbərlik haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi 
ilə əlaqədar bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi barədə” 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 27 yanvar 
tarixli 25 nömrəli Qərarında (Azərbaycan Respublikasının Qanun-
vericilik Toplusu, 2006, № 1, maddə 54; 2009, № 10, maddə 846; 
2012, № 12, maddə 1358; 2014, № 2, maddə 201, № 6, maddə 
747; 2016, № 5, maddə 955; 2017, № 4, maddə 620) aşağıdakı 
dəyişikliklər edilsin:

1.1. həmin Qərarla təsdiq edilmiş “Səfərbərlik planlarına uyğun 
olaraq binaların, tikililərin, kommunikasiyaların, torpaq sahələrinin, 
rabitə, nəqliyyat və digər vasitələrin ayrılması ilə əlaqədar 
təşkilatlara vurulan zərərin əvəzinin dövlət tərəfindən ödənilməsi 
Qaydası”nın 3-cü hissəsində “Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Na-
zirliyinin, Nəqliyyat” sözləri “Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologi-
yalar” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.2. həmin Qərarla təsdiq edilmiş “Müharibə dövründə ölkənin 
müdafiəsinin və dövlətin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi 
ilə binaların, tikililərin, nəqliyyat vasitələrinin və mülkiyyətində olan 
digər əmlakın təqdim edilməsi ilə əlaqədar vətəndaşlara vurulan 
zərərin əvəzinin dövlət tərəfindən ödənilməsi Qaydası”nın 3-cü 
hissəsində “Nəqliyyat” sözü “Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnolo-
giyalar” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.3. həmin Qərarla təsdiq edilmiş “Ölkənin müdafiəsinin və 
dövlətin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə təşkilatların 
və vətəndaşların mülkiyyətində olan nəqliyyat vasitələrinin və 
digər əmlakın verilməsi ilə bağlı vurulmuş zərərin əvəzinin dövlət 
tərəfindən ödənilməsi Qaydası”nın 3-cü hissəsində “Nəqliyyat” sözü 
“Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar” sözləri ilə əvəz edilsin.

2. “Azərbaycan Respublikasında elektron imza və elektron 
sənədlə bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haq-
qında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 28 
yanvar tarixli 27 nömrəli Qərarında (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2006, № 1, maddə 56; 2008, № 1, maddə 
39; 2014, № 6, maddə 747, № 9, maddə 1124; 2016, № 1, maddə 
173; 2017, № 3, maddə 480) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

2.1. həmin Qərarla təsdiq edilmiş “Elektron imzanın yoxlanılma 
Qaydası”nın 3.2-ci bəndində “Rabitə və Yüksək Texnologiyalar” 
sözləri “Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar” sözləri ilə əvəz 
edilsin;

2.2. həmin Qərarla təsdiq edilmiş “Elektron imza üçün sertifi-
kat verən və imzaların istifadəsi üzrə xidmətlər göstərən mərkəzin 
(sertifikat xidmətləri mərkəzinin) qeydiyyatı və akkreditə edilməsi 
Qaydaları” üzrə:

2.2.1. 1.2-ci bənddə “Azərbaycan Respublikasının Rabitə və 
Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi (bundan sonra – RYTN)” sözləri 
“Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnolo-
giyalar Nazirliyi (bundan sonra – NRYTN)” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.2.2. mətn üzrə ismin müvafiq hallarında “RYTN” abreviaturası 

ismin müvafiq hallarında “NRYTN” abreviaturası ilə əvəz edilsin;
2.2.3. Qaydalara əlavədə “Rabitə və Yüksək Texnologiyalar” 

sözləri “Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar” sözləri ilə əvəz 
edilsin;

2.3. həmin Qərarla təsdiq edilmiş “Sertifikat xidmətlərinin 
göstərilməsi, sertifikatın verilməsi və reyestrin aparılması 
Qaydaları”nın 3.14-cü bəndinin birinci və ikinci cümlələrində “Rabitə 
və Yüksək Texnologiyalar” sözləri “Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək 
Texnologiyalar” sözləri ilə, 11.3-cü bəndində “Azərbaycan Respubli-
kasının Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinə (bundan sonra 
– RYTN)” sözləri “Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və 
Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinə (bundan sonra – NRYTN)” sözləri 
ilə və 11.4-cü bəndində “RYTN” abreviaturası “NRYTN” abreviatura-
sı ilə əvəz edilsin.

3. “Azərbaycan Respublikasında avtomobil nəqliyyatı vasitələri 
ilə sərnişin və yük daşımalarına görə verginin ödənilməsi 
xüsusiyyətləri, habelə “Fərqlənmə nişanı” və “Xüsusi fərqlənmə 
nişanı”nın tətbiq edilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 9 fevral 
tarixli 40 nömrəli Qərarında (Azərbaycan Respublikasının Qanun-
vericilik Toplusu, 2006, № 2, maddə 188; 2008, № 1, maddə 46; 
2009, № 10, maddə 853; 2016, № 4, maddə 780; 2018, № 7 (II 
kitab), maddə 1625) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

3.1. 2-ci hissədə “Nəqliyyat” sözü “Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək 
Texnologiyalar” sözləri ilə əvəz edilsin;

3.2. həmin Qərarla təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında 
avtomobil nəqliyyatı vasitələri ilə sərnişin və yük daşımalarına görə 
verginin ödənilməsi xüsusiyyətləri, habelə “Fərqlənmə nişanı” və 
“Xüsusi fərqlənmə nişanı”nın tətbiq edilməsi Qaydaları”nın 1.3-cü 
bəndinin birinci və ikinci cümlələrində, 2.2-ci, 3.1-ci, 3.5-ci, 3.7-ci 
və 3.8-ci bəndlərində ismin müvafiq hallarında “Nəqliyyat Nazirliyi” 
sözləri ismin müvafiq hallarında “Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Tex-
nologiyalar Nazirliyi” sözləri ilə əvəz edilsin.

4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 31 
mart tarixli 91 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qa-
nunvericilik Toplusu, 2006, № 3, maddə 310; 2013, № 2, maddə 
190; 2014, № 6, maddə 747; 2016, № 9, maddə 1585; 2017, № 7, 
maddə 1493) ilə təsdiq edilmiş “GOV.AZ domeninin inzibatlaşdırıl-
ması Qaydaları”nın 2.3-cü bəndində “Rabitə və Yüksək Texnologi-
yalar” sözləri “Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar” sözləri 
ilə əvəz edilsin.

5. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 1 fev-
ral tarixli 22 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanun-
vericilik Toplusu, 2007, № 2, maddə 182; 2009, № 2, maddə 144; 
2014, № 2, maddə 216, № 6, maddə 747; 2016, № 9, maddə 1585) 
ilə təsdiq edilmiş “Radiotezliklərin ayrılması, qeydiyyatı, istifadəsi 
və ödənişlərin təyin olunması Qaydaları”nın 1.4-cü bəndində 
“Azərbaycan Respublikasının Rabitə və Yüksək Texnologiyalar 
Nazirliyi (bundan sonra – RYTN)” sözləri “Azərbaycan Respublika-
sının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi (bundan 
sonra – NRYTN)” sözləri ilə və 1.7-ci bəndində “Rabitə və Yüksək 
Texnologiyalar” sözləri “Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar” 
sözləri ilə əvəz edilsin.

6. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 11 
iyun tarixli 94 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qa-
nunvericilik Toplusu, 2007, № 6, maddə 699; 2011, № 4, maddə 
373; 2016, № 12, maddə 2221; 2017, № 9, maddə 1749) ilə təsdiq 
edilmiş “Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq 
müqavilələrə və qanunvericiliyə uyğun olaraq hava daşımalarına 
dair müqavilələrin rəsmiləşdirilməsi və sənədlərin tərtib edilməsi 
Qaydası”nın 1.3-cü bəndində “Dövlət Mülki Aviasiya Administrasi-
yası” sözləri “Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi 
yanında Dövlət Mülki Aviasiya Agentliyi” sözləri ilə əvəz edilsin.

7. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 13 
iyun tarixli 96 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanun-
vericilik Toplusu, 2007, № 6, maddə 701; 2016, № 9, maddə 1585) 
ilə təsdiq edilmiş “Milli nişanların və qeydiyyat nişanlarının hava 
gəmisində təsviri Qaydası”nın 1.3-cü, 2.4-cü bəndlərində, 2.5-ci 
bəndinin “Qeydlər”inin 1-ci və 2-ci hissələrində, 3.1-ci bəndində, 
3.2-ci bəndinin birinci və ikinci cümlələrində, 3.4-cü bəndinin 
“Qeydlər”inin 2-ci hissəsində, 3.9-cu bəndində ismin müvafiq halla-
rında “Dövlət Mülki Aviasiya Administrasiyası” sözləri ismin müvafiq 
hallarında “Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi 
yanında Dövlət Mülki Aviasiya Agentliyi” sözləri ilə əvəz edilsin.

Novruz MƏMMƏDOV  
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri 

AZƏRBAYCAN  RESPUBLIKASI  NAZIRLƏR  KABINETININ  QƏRARI

№ 13          Bakı şəhəri, 21 yanvar 2019-cu il
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Rabitə 

müəssisələri (operatorlar), həmçinin onların diler və 
distribüterləri tərəfindən rabitə vasitələrinin satışı və 
istifadəsi zamanı tələb olunan şərtlərin təsdiq edilməsi 
haqqında” 2005-ci il 7 iyul tarixli 131 nömrəli, “Qiymətləri 
(tarifləri) dövlət tərəfindən tənzimlənən malların (işlərin, 
xidmətlərin) Siyahısı”nın təsdiq edilməsi haqqında” 
2005-ci il 28 sentyabr tarixli 178 nömrəli, “Universal poçt 
rabitəsi xidmətlərinin göstərilməsi ilə bağlı zərərin kom-
pensasiyası Qaydaları və mənbələri”nin təsdiq edilməsi 
barədə” 2005-ci il 14 dekabr tarixli 225 nömrəli, “Ixrac 
nəzarəti haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 
tətbiqi ilə bağlı bəzi normativ aktların təsdiq edilməsi 
barədə” 2005-ci il 15 dekabr tarixli 230 nömrəli, “Bütün 
növ radiovericilərin və digər radiotezlikli qurğuların ya-
ratdığı radiomaneələrin qarşısının alınması Qaydası”nın 
təsdiq edilməsi haqqında” 2005-ci il 23 dekabr tarixli 
238 nömrəli, “Azərbaycan Respublikasının sərhədyanı 
ərazilərində, o cümlədən sərhəd çaylarında, Xəzər 
dənizinin (gölünün) Azərbaycan hissəsində telekommu-
nikasiya vasitələrinin və qurğularının tikintisi, istismarı 
və qəza-bərpa işlərinin aparılması Qaydaları”nın təsdiq 
edilməsi haqqında” 2006-cı il 6 yanvar tarixli 3 nömrəli və 
“Universal telekommunikasiya xidmətlərinin göstərilməsi 
üçün operatora, provayderə lazım olan vəsaitin ayrılması 
və bu məqsədlə sərf olunan vəsaitin geri qaytarılması 
(kompensasiya) Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqın-
da” 2006-cı il 18 yanvar tarixli 18 nömrəli qərarlarında 
dəyişikliklər edilməsi barədə

“Azərbaycan Respublikasında nəqliyyat, rabitə və yüksək 
texnologiyalar sahəsində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi ilə 
bağlı bəzi tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin 2018-ci il 12 yanvar tarixli 1785 nömrəli Fərmanının 
11.2-ci bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan 
Respublikasının Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:

1. “Rabitə müəssisələri (operatorlar), həmçinin onların 
diler və distribüterləri tərəfindən rabitə vasitələrinin satışı və 
istifadəsi zamanı tələb olunan şərtlərin təsdiq edilməsi haqqın-
da” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 7 
iyul tarixli 131 nömrəli Qərarının (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2005, № 7, maddə 665, № 12, maddə 
1226; 2014, № 6, maddə 747; 2015, № 6, maddə 776; 2016, 
№ 9, maddə 1585) 2.1-ci bəndində, 4-cü və 6-cı hissələrində 
“Rabitə və Yüksək Texnologiyalar” sözləri “Nəqliyyat, Rabitə 
və Yüksək Texnologiyalar” sözləri ilə əvəz edilsin.

2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2005-
ci il 28 sentyabr tarixli 178 nömrəli Qərarı (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005, № 9, maddə 
869; 2007, № 1, maddə 45, № 3, maddə 312, № 10, maddə 
1021; 2008, № 2, maddə 116; 2009, № 6, maddə 491, № 
10, maddə 846, № 12, maddə 1061; 2010, № 3, maddə 264, 
№ 4, maddə 359, № 7, maddə 702, № 12, maddə 1122; 
2014, № 3, maddə 321, № 10, maddə 1322; 2015, № 4, 
maddə 474; 2016, № 2 (II kitab), maddə 366, № 3, maddə 
610, № 5, maddə 951, № 8, maddə 1431, № 9, maddə 
1555, № 11, maddə 1955; 2017, № 1, maddə 131, № 3, 
maddə 510, № 8, maddə 1617, № 12 (II kitab), maddə 2504; 
2018, № 6, maddə 1377, № 7 (II kitab), maddə 1630, № 8, 
maddə 1809; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
2018-ci il 8 noyabr tarixli 478 nömrəli və 18 dekabr tarixli 
539 nömrəli qərarları) ilə təsdiq edilmiş “Qiymətləri (tarifləri) 
dövlət tərəfindən tənzimlənən malların (işlərin, xidmətlərin) 
Siyahısı”nın 39-cu hissəsində “Dövlət Dəniz Administrasiya-
sının” sözləri “Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar 
Nazirliyi yanında Dövlət Dəniz Agentliyi” sözləri ilə əvəz 
edilsin. 

3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2005-ci 
il 14 dekabr tarixli 225 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respub-
likasının Qanunvericilik Toplusu, 2005, № 12, maddə 1225; 
2008, № 10, maddə 932; 2009, № 2, maddə 142; 2014, 
№ 6, maddə 747) ilə təsdiq edilmiş “Universal poçt rabitəsi 
xidmətlərinin göstərilməsi ilə bağlı zərərin kompensasiyası 
Qaydaları və mənbələri”nin 7-ci, 8-ci və 9-cu hissələrində 
“Rabitə və Yüksək Texnologiyalar” sözləri “Nəqliyyat, Rabitə 
və Yüksək Texnologiyalar” sözləri ilə əvəz edilsin.

4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 
15 dekabr tarixli 230 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublika-
sının Qanunvericilik Toplusu, 2005, № 12, maddə 1230; 2006, 
№ 9, maddə 822, № 11, maddə 1000; 2007, № 4, maddə 

387, № 10, maddə 1021, № 12, maddə 1337; 2009, № 2, 
maddə 144; 2010, № 6, maddə 558; 2012, № 9, maddə 925; 
2014, № 1, maddə 69, № 6, maddə 747; 2015, № 5, maddə 
660; 2016, № 9, maddə 1585; 2017, № 8, maddə 1612; 2018, 
№ 1, maddə 129) ilə təsdiq edilmiş “İxrac nəzarətinə düşən 
malların nomenklaturuna uyğun, habelə işlərin, xidmətlərin, 
əqli fəaliyyətin nəticələrinin qanunvericiliklə müəyyən edilmiş 
siyahısındakı malların (işlərin, xidmətlərin, əqli fəaliyyətin 
nəticələrinin) kateqoriyaları və bölmələri üzrə xüsusi icazə 
verən, ixrac nəzarətini, xüsusi icazə verilməsindən əvvəl 
və sonra yoxlamaları, ikili təyinatlı malların sifariş edilmiş 
məqsədlər üçün istifadə olunmasına nəzarəti həyata keçirən 
icra hakimiyyəti orqanlarının Siyahısı”nın 4-cü kateqoriyasının 
3-cü və 4-cü sütunlarında, 5-ci kateqoriyasının 3-cü və 4-cü 
(hər iki halda) sütunlarında, 9-cu kateqoriyasının 3-cü və 
4-cü sütunlarında “Rabitə və Yüksək Texnologiyalar” sözləri 
“Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar” sözləri ilə, “10-
İML” kateqoriyasının “ML8” bölməsinin üçüncü hissəsinin 3-cü 
və 4-cü sütunlarında “Nəqliyyat” sözü “Nəqliyyat, Rabitə və 
Yüksək Texnologiyalar” sözləri ilə, 7-ci kateqoriyasının 3-cü 
və 4-cü sütunlarında “Dövlət Mülki Aviasiya Administrasiyası, 
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Dəniz Administrasiyası” 
sözləri “Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirli-
yi” sözləri ilə, 8-ci kateqoriyasının 3-cü və 4-cü sütunlarında 
“Dövlət Dəniz Administrasiyası” sözləri “Nəqliyyat, Rabitə və 
Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi” sözləri ilə əvəz edilsin, 9-cu 
kateqoriyasının 3-cü və 4-cü sütunlarından “, Azərbaycan 
Respublikasının Dövlət Mülki Aviasiya Administrasiyası” 
sözləri çıxarılsın.

5. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 
23 dekabr tarixli 238 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublika-
sının Qanunvericilik Toplusu, 2005, № 12, maddə 1237; 2014, 
№ 6, maddə 747) ilə təsdiq edilmiş “Bütün növ radiovericilərin 
və digər radiotezlikli qurğuların yaratdığı radiomaneələrin 
qarşısının alınması Qaydası”nın 1.3-cü bəndində “Rabitə və 
Yüksək Texnologiyalar” sözləri “Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək 
Texnologiyalar” sözləri ilə əvəz edilsin.

6. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 
6 yanvar tarixli 3 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2006, № 1, maddə 36, № 5, maddə 
472; 2014, № 6, maddə 747; 2016, № 9, maddə 1585, № 11, 
maddə 1929; 2017, № 12 (II kitab), maddə 2483; 2018, № 
1, maddə 139) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası-
nın sərhədyanı ərazilərində, o cümlədən sərhəd çaylarında, 
Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan hissəsində telekom-
munikasiya vasitələrinin və qurğularının tikintisi, istismarı 
və qəza-bərpa işlərinin aparılması Qaydaları”nda aşağıdakı 
dəyişikliklər edilsin:

6.1. 1.7-ci bənddə “Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Na-
zirliyinin (bundan sonra – RYTN)” sözləri “Nəqliyyat, Rabitə və 
Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin (bundan sonra – NRYTN)” 
sözləri ilə əvəz edilsin və həmin bənddən “Nəqliyyat Nazirliyi,” 
sözləri çıxarılsın;

6.2. 1.22-ci bənddə “Azərbaycan Respublikasının 
Nəqliyyat Nazirliyi” sözləri “NRYTN” abreviaturası ilə əvəz 
edilsin;

6.3. mətn üzrə ismin müvafiq hallarında “RYTN” abreviatu-
rası ismin müvafiq hallarında “NRYTN” abreviaturası ilə əvəz 
edilsin.

7. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı 
il 18 yanvar tarixli 18 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respubli-
kasının Qanunvericilik Toplusu, 2006, № 1, maddə 49; 2014, 
№ 6, maddə 747; 2018, № 9, maddə 1938) ilə təsdiq edilmiş 
“Universal telekommunikasiya xidmətlərinin göstərilməsi üçün 
operatora, provayderə lazım olan vəsaitin ayrılması və bu 
məqsədlə sərf olunan vəsaitin geri qaytarılması (kompensasi-
ya) Qaydaları”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

7.1. 1.2-ci bənddə “Rabitə və Yüksək Texnologiyalar 
Nazirliyi (bundan sonra – RYTN)” sözləri “Nəqliyyat, Rabitə 
və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi (bundan sonra – NRYTN)” 
sözləri ilə əvəz edilsin;

7.2. mətn üzrə ismin müvafiq hallarında “RYTN” abreviatu-
rası ismin müvafiq hallarında “NRYTN” abreviaturası ilə əvəz 
edilsin.

Novruz MƏMMƏDOV  
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri 

AZƏRBAYCAN  RESPUBLIKASI  NAZIRLƏR  KABINETININ  QƏRARI
№ 15                          Bakı şəhəri, 21 yanvar 2019-cu il
Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin “Istismarçı sertifikatının 
verilməsi və digər dövlətdə verilmiş 
analoji sənədlərin tanınması qaydaları 
və hava nəqliyyatının təhlükəsizliyinin 
təmin edilməsi məqsədi ilə hava 
əlaqələrinin müxtəlif kateqoriyaları 
üçün istismarçı sertifikatlarına olan 
tələblər”in təsdiq edilməsi haqqında” 
2007-ci il 31 may tarixli 87 nömrəli, 
“Inzibati orqanların Təsnifatı”nın təsdiq 
edilməsi haqqında” 2007-ci il 28 avqust 
tarixli 136 nömrəli və “Mərkəzi icra 
hakimiyyəti orqanları və Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti tərəfindən 
yaradılan publik hüquqi şəxslər 
tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron 
xidmətlər göstərilməsi Qaydaları”nın və 
“Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 
təsdiq edilməsi haqqında” 2011-ci il 24 
noyabr tarixli 191 nömrəli qərarlarında 
dəyişikliklər edilməsi barədə

“Azərbaycan Respublikasında 
nəqliyyat, rabitə və yüksək texnologiyalar 
sahəsində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi 
ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2018-ci il 12 yanvar tarixli 1785 nömrəli 
Fərmanının 11.2-ci bəndinin icrasını təmin 
etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respubli-
kasının Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:

1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2007-ci il 31 may tarixli 87 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respubli-
kasının Qanunvericilik Toplusu, 2007, 
№ 5, maddə 557) ilə təsdiq edilmiş 
“İstismarçı sertifikatının verilməsi və 
digər dövlətdə verilmiş analoji sənədlərin 
tanınması qaydaları və hava nəqliyyatının 
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi 
ilə hava əlaqələrinin müxtəlif kateqoriya-
ları üçün istismarçı sertifikatlarına olan 
Tələblər”də aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1.1. 1.3-cü bəndin ikinci abzasında 
“Dövlət Mülki Aviasiya Administrasiyası 
(bundan sonra – Administrasiya)” sözləri 
“Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiya-
lar Nazirliyi yanında Dövlət Mülki Aviasiya 
Agentliyi (bundan sonra – Agentlik)” sözləri 
ilə əvəz edilsin;

1.2. 2-ci hissənin dördüncü, doqquzun-
cu, on üçüncü abzaslarında, 3-cü hissənin 
adında, 3.1-ci bənddə, 3.2-ci bənddə 

(birinci və ikinci abzaslarında), 3.3-3.5-ci 
bəndlərdə, 3.6-cı bəndin birinci və ikinci 
abzaslarında, 3.7-ci bənddə, 4-cü hissənin 
adında və birinci abzasında, 5.1-ci bənddə 
(hər iki halda), 5.2-ci bəndin ikinci, üçüncü, 
on ikinci abzaslarında, 5.8-ci bəndin ikinci 
abzasında, 6.1-ci, 6.3-6.5-ci, 6.7-ci, 7.1-ci 
bəndlərdə, 7.2-ci bəndin “Qeyd”ində, 
8-ci hissənin adında və birinci abzasında 
(hər dörd halda), 9.1-ci, 9.2-ci bəndlərdə, 
10.2-ci, 10.3-cü bəndlərdə (birinci abzasla-
rında), 10.4-cü bənddə və 10.5-ci bənddə 
ismin müvafiq hallarında “Administrasiya” 
sözü ismin müvafiq hallarında “Agentlik” 
sözü ilə əvəz edilsin;

1.3. 2-ci hissənin üçüncü abzası aşağı-
dakı redaksiyada verilsin:

“Azərbaycan Respublikasının 
Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiya-
lar Nazirliyi yanında Dövlət Mülki Aviasiya 
Agentliyi – Azərbaycan Respublikasında 
mülki aviasiyanın fəaliyyətinə nəzarət 
və dövlət tənzimlənməsi məqsədi ilə 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2018-ci il 12 yanvar tarixli 1785 nömrəli 
Fərmanı ilə yaradılmış səlahiyyətli orqan;”.

2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2007-ci il 28 avqust tarixli 136 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublika-
sının Qanunvericilik Toplusu, 2007, № 
8, maddə 861, № 9, maddə 923, № 10, 
maddə 1021, № 12, maddə 1331; 2009, 
№ 1, maddələr 22, 32, № 2, maddə 150, 
№ 4, maddələr 282, 293, № 8, maddələr 
674, 675, 680, № 10, maddələr 846, 852, 
856; 2010, № 2, maddələr 146, 161, № 
11, maddə 1040; 2011, № 1, maddə 54, 
№ 5, maddə 447, № 9, maddə 855; 2012, 
№ 5, maddə 475, № 8, maddə 817, № 
10, maddə 1028, № 11, maddə 1204, № 
12, maddələr 1363, 1388; 2013, № 1, 
maddə 73, № 8, maddələr 1015, 1038, № 
10, maddə 1219; 2014, № 1, maddə 69, 
№ 3, maddə 312, № 6, maddə 736, № 7, 
maddə 918, № 10, maddə 1308; 2015, 
№ 2, maddə 227, № 5, maddə 612, № 6, 
maddə 799, № 11, maddə 1413; 2016, № 
2 (II kitab), maddə 381, № 4, maddələr 
781, 831, № 5, maddə 955, № 7, maddə 
1342, № 8, maddələr 1439, 1450, № 9, 
maddələr 1583, 1585, 1588, № 11, maddə 
1976, № 12, maddə 2241; 2017, № 2, 
maddələr 283, 295, 310, № 5, maddə 972, 
№ 8, maddə 1610, № 10, maddə 1920; 

2018, № 2, maddə 335, № 3, maddələr 
577, 626, № 7 (II kitab), maddə 1654, № 
10, maddələr 2142, 2161) ilə təsdiq edilmiş 
“İnzibati orqanların Təsnifatı”nda aşağıdakı 
dəyişikliklər edilsin:

2.1. II bölmənin 12-ci hissəsində birinci 
halda “Rabitə və Yüksək Texnologiyalar” 
sözləri “Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Tex-
nologiyalar” sözləri ilə, ikinci halda “Rabitə 
və İnformasiya Texnologiyaları” sözləri 
“Rabitə və Yeni Texnologiyalar” sözləri 
ilə, 12.1-ci bənddə “Rabitə və Yüksək 
Texnologiyalar” sözləri “Nəqliyyat, Rabitə 
və Yüksək Texnologiyalar” sözləri ilə, 
“Mərkəzi” sözü “Xidməti” sözü ilə, 12.2-ci 
bənddə “Rabitə və Yüksək Texnologiyalar” 
sözləri “Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Tex-
nologiyalar” sözləri ilə, “tabeliyində” sözü 
“yanında” sözü ilə əvəz edilsin;

2.2. 13-cü, 39-cu və 40-cı hissələr ləğv 
edilsin; 

2.3. aşağıdakı məzmunda 12.3-12.6-cı 
bəndlər əlavə edilsin:

“12.3. Naxçıvan Muxtar Respublikası-
nın Dövlət Nəqliyyat Xidməti

12.4. Azərbaycan Respublikasının 
Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologi-
yalar Nazirliyi yanında Dövlət Avtomobil 
Nəqliyyatı Xidməti və onun regional 
bölmələri

12.5. Azərbaycan Respublikasının 
Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar 
Nazirliyi yanında Dövlət Dəniz Agentliyi

12.6. Azərbaycan Respublikasının 
Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiya-
lar Nazirliyi yanında Dövlət Mülki Aviasiya 
Agentliyi”.

3. “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları 
və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər 
tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron 
xidmətlər göstərilməsi Qaydaları”nın və 
“Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 
təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci 
il 24 noyabr tarixli 191 nömrəli Qərarında 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunve-
ricilik Toplusu, 2011, № 11, maddə 1072, 
№ 12, maddə 1247; 2012, № 1, maddə 
40, № 3, maddə 256, № 10, maddə 
1016, № 11, maddə 1207; 2013, № 6, 
maddələr 745, 757, № 7, maddə 868, № 8, 
maddələr 1005, 1018, № 11, maddə 1466, 
№ 12, maddə 1639; 2014, № 1, maddə 

69, № 2, maddələr 191, 201, 207, № 3, 
maddələr 307, 317, № 4, maddə 449, № 
5, maddə 560, № 6, maddələr 733, 747, 
№ 7, maddələr 920, 953, № 10, maddələr 
1287, 1319, № 11, maddələr 1505, 1506, 
№ 12, maddə 1656; 2015, № 1, maddə 
71, № 4, maddə 465, № 5, maddə 609, 
№ 6, maddə 790, № 7, maddə 893, № 
11, maddələr 1415, 1421, № 12, maddə 
1573; 2016, № 2 (II kitab), maddələr 367, 
384, № 4, maddələr 774, 830, № 5, maddə 
955, № 7, maddələr 1340, 1355, 1358, 
№ 8, maddələr 1446, 1448, № 9, maddə 
1578, № 11, maddə 1928, № 12, maddələr 
2219, 2233; 2017, № 2, maddə 277, № 
4, maddə 624, № 5, maddələr 972, 986, 
№ 6, maddə 1247, № 7, maddələr 1479, 
1484, № 9, maddələr 1720, 1725, 1754, 
№ 10, maddələr 1898, 1926, 1930, № 11, 
maddələr 2162, 2180; 2018, № 3, maddə 
620, № 4, maddə 835, № 5, maddə 1139, 
№ 7 (II kitab), maddə 1638, № 8, maddə 
1806, № 10, maddələr 2141, 2162, 2177; 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Ka-
binetinin 2018-ci il 16 noyabr tarixli 488 
nömrəli, 30 noyabr tarixli 516 nömrəli, 1 
dekabr tarixli 521 nömrəli və 18 dekabr 
tarixli 537 nömrəli qərarları) aşağıdakı 
dəyişikliklər edilsin:

3.1. həmin Qərarla təsdiq edilmiş 1 
nömrəli əlavə - “Mərkəzi icra hakimiyyəti 
orqanları və Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti tərəfindən yaradılan publik 
hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr 
üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi 
Qaydaları”nın 11.4-cü bəndində “Rabitə və 
Yüksək Texnologiyalar” sözləri “Nəqliyyat, 
Rabitə və Yüksək Texnologiyalar” sözləri 
ilə əvəz edilsin;

3.2. həmin Qərarla təsdiq edilmiş 2 
nömrəli əlavə - “Elektron xidmət növlərinin 
Siyahısı” üzrə:

3.2.1. 15-ci hissənin adında “Rabitə və 
Yüksək Texnologiyalar” sözləri “Nəqliyyat, 
Rabitə və Yüksək Texnologiyalar” sözləri 
ilə əvəz edilsin;

3.2.2. 16-cı, 38-ci və 39-cu hissələr 
ləğv edilsin;

3.2.3. aşağıdakı məzmunda 15.17-
15.39-cu bəndlər əlavə edilsin:

“15.17. Rəqəmsal taxoqraf kartlarının 
verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin 
qəbulu

15.18. Azərbaycan Respublikasının 

ümumi istifadədə olan avtomobil yolla-
rı ilə iriqabaritli və ağırçəkili nəqliyyat 
vasitələrinin hərəkət etməsinə icazə 
verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin 
qəbulu

15.19. Azərbaycan Respublikası 
Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologi-
yalar Nazirliyinin balansında olan ümumi 
istifadə edilən avtomobil yollarının təhkim 
və qorunma (mühafizə) zolağında müvafiq 
işlərin görülməsinə razılıq verilməsi üçün 
müraciətin və sənədlərin qəbulu

15.20. “İxrac nəzarəti haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanununa 
əsasən ixrac nəzarətinə düşən mallar 
(işlər, xidmətlər, əqli fəaliyyətin nəticələri) 
üzrə icazələrin verilməsi üçün müraciətin 
və sənədlərin qəbulu

15.21. Məsafədən idarə edilən pilotsuz 
uçan aparatların dövriyyəsinə icazənin 
verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin 
qəbulu

15.22. Dənizçinin şəxsiyyət sənədinin 
və dənizçinin qeyd kitabçasının verilməsi 
üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu

15.23. Dənizçilərə sertifikatların 
(diplomların) verilməsi üçün müraciətin və 
sənədlərin qəbulu

15.24. Sertifikatın (diplomun) 
Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, 
Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi 
yanında Dövlət Dəniz Agentliyi tərəfindən 
tanınması haqqında təsdiqnamənin 
verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin 
qəbulu

15.25. Azərbaycan Respublikasının 
Dövlət bayrağı altında üzmək hüququ 
haqqında şəhadətnamənin verilməsi üçün 
müraciətin və sənədlərin qəbulu

15.26. Gəmiyə mülkiyyət hüququ 
haqqında şəhadətnamənin verilməsi üçün 
müraciətin və sənədlərin qəbulu

15.27. Gəminin “Gəmi və liman 
vasitələrinin mühafizəsi haqqında 
Beynəlxalq Məcəllə”nin tələblərinə uyğun-
luğu haqqında şəhadətnamənin verilməsi 
üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu

15.28. Limanın “Gəmi və liman 
vasitələrinin mühafizəsi haqqında 
Beynəlxalq Məcəllə”nin tələblərinə uyğun-
luğu haqqında şəhadətnamənin verilməsi 
üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu

15.29. “Gəmi Tarixinin Fasiləsiz 
Qeydləri” (GTFQ) sənədinin verilməsi üçün 

müraciətin və sənədlərin qəbulu
15.30. Dənizçilik şirkətinin “Əmniyyətli 

İdarəetmə haqqında Beynəlxalq 
Məcəllə”nin tələblərinə uyğunluğu haq-
qında şəhadətnamənin verilməsi üçün 
müraciətin və sənədlərin qəbulu

15.31. Gəminin “Əmniyyətli İdarəetmə 
haqqında Beynəlxalq Məcəllə”nin 
tələblərinə uyğunluğu haqqında 
şəhadətnamənin verilməsi üçün müraciətin 
və sənədlərin qəbulu

15.32. Neftlə çirklənmədən yaranan 
zərərə görə mülki məsuliyyətin maliyyə 
təminatı haqqında şəhadətnamənin 
verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin 
qəbulu

15.33. Bunker yanacağı ilə çirklənmə 
nəticəsində vurulan zərərə görə mülki 
məsuliyyətlə bağlı sığorta və ya digər 
maliyyə təminatı haqqında sertifikatın 
verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin 
qəbulu

15.34. Minimum heyət tərkibi haqqında 
şəhadətnamənin verilməsi üçün müraciətin 
və sənədlərin qəbulu

15.35. Azərbaycan Respublikasının 
Dövlət Gəmi Reyestrində qeydiyyatda olan 
gəmiyə çıxarışın verilməsi üçün müraciətin 
və sənədlərin qəbulu

15.36. Azərbaycan Respublikasının 
Berbout-çarter Reyestrində qeydiyyat-
da olan gəmiyə çıxarışın verilməsi üçün 
müraciətin və sənədlərin qəbulu

15.37. Azərbaycan Respublikasının 
Dövlət Gəmi Reyestrində qeydiyyatda olan 
gəminin qeydiyyatdan çıxarılması haqqın-
da arayışın verilməsi üçün müraciətin və 
sənədlərin qəbulu

15.38. Azərbaycan Respublikasının 
Berbout-çarter Reyestrində qeydiyyatda 
olan gəminin qeydiyyatdan çıxarılma-
sı haqqında arayışın verilməsi üçün 
müraciətin və sənədlərin qəbulu

15.39. Limanlarda gəmi agenti 
tərəfindən xidmətlərin göstərilməsinə dair 
sertifikatın verilməsi üçün müraciətin və 
sənədlərin qəbulu”.

Novruz MƏMMƏDOV  
Azərbaycan Respublikasının  

Baş naziri
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NATO-nun “Qətiyyətli 
Dəstək” missiyasının 
tərkibində fəaliyyət göstərmək 
məqsədilə Azərbaycan Ordu-
sunun bir qrup sülhməramlısı 
plana uyğun olaraq rotasiya 
qaydasında Əfqanıstana yola 
salınıb.

Müdafiə Nazirliyindən 
aldığımız  məlumatda deyilir 
ki,  Azərbaycan Ordusunun 
Əfqanıstandakı sülhməramlı 
missiyası 2002-ci il noyabrın 
20-dən başlayıb.

Hazırda Azərbaycan Ordu-
sunun 120 hərbi qulluqçusu, 
2 hərbi həkimi və 6 qərargah 
zabiti olmaqla Əfqanıstandakı 
missiyada iştirak edir.

Təhsil Nazirliyindən aldığı-
mız məlumatda bildirilir ki, Cey-
hun  Bayramov forumun ikinci 
günündə “Təlim və tədrisin 
keyfiyyətinin yaxşılaşdırıl-
ması imkanları” adlı sessi-
yada çıxış edib. Nazir ölkə 
Prezidentinin sərəncamı ilə 
təsdiq edilmiş “Azərbaycan 
 Respublikasında təhsilin inki-
şafı üzrə Dövlət Strategiyası” 
çərçivəsində aparılan isla-
hatlar barədə ətraflı məlumat 
verib. Ceyhun Bayramov 
müəllim peşəsinin nüfuzunun 
artırılmasının sözügedən 
strategiyanın əsas 
hədəflərindən biri olduğunu diqqətə 
çatdırıb. Həmçinin ali məktəblərə 
qəbul imtahanında yüksək nəticə 
qazanan məzunları müəllimlik ixtisa-
sına təşviq edən təqaüd  proqramı, 

modul üzrə ixtisasartırmanın təşkili, 
müəllimlərin bilik və bacarıqlarının 
diaqnostik qiymətləndirilməsinin 
aparılmasının bu sahədə keyfiyyətcə 
yeni mərhələnin başlandığından xəbər 
verdiyini vurğulayıb. 

Ceyhun Bayramov 
eyni zamanda Təhsil Na-
zirliyi tərəfindən təhsilin 
keyfiyyətinin artırılması 
istiqamətində görülən işlər 
və həyata keçirilən pilot 
layihələrə dair məlumatı 

 iştirakçıların nəzərinə çatdırıb.
Daha sonra nazir sessiya 

çərçivəsində forum iştirakçılarının 
suallarını cavablandırıb.

 “Xalq qəzeti”

Məmməd MUSAYEV: Təhsil proqramlarının əmək 
bazarının tələblərinə uyğunlaşdırılmasına ehtiyac var

Trend-in məlumatına görə, bunu 
Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar 
(İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Kon-
federasiyasının prezidenti Məmməd 
Musayev “Gənclərin məşğulluğu: 
işəgötürənlərin baxışı, çağırışlar və 
perspektivlər” mövzusunda keçirilən 
konfransda çıxışı zamanı deyib. O 

bildirib ki, bu gün ölkəmizdə sahib-
karlar üçün əlverişli şərait yaradılıb: 
“Sadəcə, daha çox təşəbbüslə çıxış 
etməyə, cəsarətə, əzmkarlığa ehtiyac 
var”.

M.Musayev əlavə edib ki, 
Azərbaycanda gənclərin məşğulluğu 
ümumi məşğulluğun ən əsas tərkib 
hissələrindən biridir: “Keyfiyyətli orta, 
peşə və ali təhsil olmazsa, gənclər 
üçün layiqli iş yerlərindən danı-
şa bilmərik. Təhsil proqramlarının 
təkmilləşdirilməsinə, onların əmək 
bazarının tələblərinə uyğunlaşdırılma-
sına ehtiyac var”.

Agentliyin xüsusi mobil çevik 
əməliyyat qrupu və Xocalı Rayon 
polis şöbəsinin əməkdaşları dərhal 
həmin əraziyə göndərilib. Agentliyin 
mütəxəssisləri və Daxili İşlər Nazir-
liyinin Xocalı Rayon Polis şöbəsinin 
əməkdaşları tərəfindən birlikdə 
ərazidə qədim alban kilsəsinə baxış 
keçirilib. Yerli əhalinin təhlükəsizliyini 
təmin etmək məqsədilə ərazi Daxili 

İşlər Nazirliyinin Xocalı Rayon Polis 
şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən 
mühasirəyə alınmışdır. Agentliyin 
mütəxəssisləri tərəfindən aparılan 
təcili təxirəsalınmaz əməliyyat-
axtarış tədbirləri nəticəsində 1 ədəd 
B-30 partladıcısı aşkar olunmuş, 

zərərsizləşdirilməsi üçün götürülərək 
Agentliyin mərkəzi məhvetmə 
ərazisinə daşınmışdır. Partladıcının 
ətrafında 200 kv.m əraziyə yerüstü 
baxış keçirilib, əlavə təhlükəli əşya və 
qurğu aşkarlanmayıb. 

Ümumilikdə agentlik tərəfindən 
cari ildə yanvarın 1-dən 20-dək 
15 əməliyyat çağırışı əsasında 10 
operativ və təxirəsalınmaz əməliyyat 
çıxışı olmuşdur ki, nəticədə Ağstafa, 
Goranboy, Göygöl, Şəmkir, Tovuz 
rayonları, Şəki və Lənkəran şəhərləri 
ərazisində 2 ev və həyətyanı sahəyə, 
1 əkin sahəsinə, yol kənarına, dəniz 

sahilinə baxış keçirilmiş, 7 ədəd part-
lamamış hərbi sursat (PHS) və 2 ədəd 
tank əleyhinə mina zərərsizləşdirilmiş, 
6090 kvadratmetr ərazi yerüstü yoxla-
nılmışdır.

“Xalq qəzeti”

Dövlət Statistika Komitəsindən al-
dığımız məlumatda deyilir ki, il ərzində 
mənzil tikintisində istifadə edilmiş 
vəsaitin həcmi 1 milyard 313,8 milyon 
manat olmuş, onun 252,3 milyon 
manatı dövlət, 1 milyard 61,5 
milyon manatı isə qeyri-dövlət 

mülkiyyətində olan müəssisə 
və təşkilatların, habelə əhalinin 
payına düşmüşdür.

Ölkə vətəndaşları mənzil 
şəraitinin yaxşılaşdırması məqsədilə 
şəxsi vəsaitləri hesabına 2018-ci ildə 
13,7 min fərdi yaşayış evi tikmişlər ki, 
onların 23,3 faizi Bakı şəhərində, 19,5 
faizi Naxçıvan Muxtar Respublikasın-
da, 4 faizi Masallı, 3,9 faizi Sabirabad 
rayonlarında, 49,3 faizi isə ölkənin 
digər şəhər və rayonlarında inşa 
edilmişdir.

“Xalq qəzeti”

Ruhani: ABŞ-ın planını 
zərərsizləşdirəcəyik

Trend-in məlumatına görə, bunu İran Prezidenti 
Həsən Ruhani Nazirlər Kabinetinin iclasında deyib.

H.Ruhaninin sözlərinə görə, sanksiyalar İran xalqına 
təzyiqlə nəticələnəcək. Prezident əlavə edib ki, Qərb 
neft, neftin ixracı və satışı, bank məsələlərində İrana 
təzyiq göstərir: “Neftin satılması ilə əlaqədar müxtəlif 
yolları və istiqamətləri izləyirik. Fəxrlə ABŞ sanksiyala-
rından yayınacağıq”.

Qeyd edək ki, dünyada qanunsuz yollarla əldə edil-
miş çirkli pulların yuyulmasına, maliyyə fırıldaqçılığına 
və terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə 
aparan FATF İrana maliyyə qanunlarında islahatlar 
 aparması üçün vaxt vermişdi.

Rusiyanın 32 regionunda 
döyüş sursatı hazırlayan və 
satan şəbəkə ləğv edilmişdir

 � Rusiyanın güc strukturları 32 
regionda silah hazrlığı və satışı ilə məşğul 
olan 86 nəfərin fəaliyyətinin qarşısını 
almışdır.

Cinayətkarlar mülki silah və sursat nümunələrini 
döyüş silah-sursatına çevirərək satırlarmış. Axtarış-
əməliyyat tədbirləri nəticəsində ölkə daxilində və 
xaricdə istehsal edilmiş 197 vahid odlu silah – 18 avto-
mat, 126 pistolet və revolver, 16 pistolet-pulemyot, 38 
karabin və tüfəng aşkar edilərək müsadirə olunub. 

Müsadirə edilən silahlar arasında “RPO-A “ŞMEL” 
tipli reaktiv odsaçan, iki ədəd RPQ-26 tankəleyhinə 
qumbaraatan, 11 qəlpəli əl qumbarası, 33 kiloqram part-
layıcı maddə, 88 elektrodetonator, silahların 300-ə yaxın 
ehtiyat hissəsi, 4 min müxtəlif çaplı patron və onların 
hazırlanması üçün 9 mindən çox komplektləşdirmə 
hissəsi vardır. 

Ekspertizadan sonra FTX və DİN əməkdaşları 
qanunsuz silah hazırlanmasına və satışına, partlayıcı 
maddələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair cinayət işi 
açacaqlar. 

“Xalq qəzeti” 

Təhsil naziri Dünya Təhsil Forumunda 
Təhsil naziri Ceyhun Bayramovun başçılıq etdiyi 

nümayəndə heyəti 20-23 yanvar 2019-cu il tarixlərində 
Londonda keçirilən Dünya Təhsil Forumunda iştirak edir.

Azərbaycanda gənclər 
arasında sahibkarların sayı-
nın artmasında maraqlıyıq

Ötən il 2 milyon kvadratmetrdən 
artıq yaşayış evləri tikilmişdir

2018-ci ildə bütün maliyyə 
mənbələri hesabına ümumi sahəsi 
2084,7 min kvadratmetr və ya ötən illə 
müqayisədə 3,3 faiz çox yeni yaşayış 
evləri tikilib istifadəyə verilmişdir.

Sülhməramlılarımız 

Əfqanıstana yola düşdü

partlayıcı aşkar olunub 
Alban kilsəsində 

Ərazilərin Minalardan Təmizlənməsi üzrə Milli Agentlikdən (ANA-
MA) verilən məlumata görə yanvarın 22-də saat 10:27-də Fövqəladə 
Hallar Nazirliyinin Böhran Vəziyyətlərində İdarəetmə mərkəzindən 
və saat 10:29-da Daxili İşlər Nazirliyinin ″102″ Xidməti-Zəng mərkəzi 
sistemindən Agentliyə Goranboy rayonu, Erkəc kəndi ərazisində 
mərminin tapılması barədə məlumat daxil olub. 

Niaqara şəlaləsi
qismən donub

 �  Son günlər Kanada və ABŞ-ın 
şimal rayonlarında qeydə alınan güclü 
şaxta nəticəsində Niaqara şəlaləsi qismən 
donub. 

Turistlər və yerli sakinlər bu təbiət 
möcüzəsinin şəkillərini sosial şəbəkələrdə 
 paylaşıblar.

Ötən həftənin sonundan Kanadanın şərq, 
mərkəzi və arktik rayonlarında 30-40, bəzi 
yerlərdə isə 55 dərəcə şaxta qeydə alınıb. ABŞ-ın 
şimal-şərq sahillərində Atlantik okeanı da qismən 
donub. Turistlər və Massaçusets ştatının sakinləri 
qabarmış dalğaların donmuş şəkillərini və video 
görüntülərini lentə almışlar. 

Xatırladaq ki, Niaqara şəlaləsi 1848, 1912, 
1934-cü illərdə bütünlüklə donmuş, 2018-ci ilin 
əvvəlində isə qismən donmuşdur.

  “Xalq qəzeti”

“İqtisadi Əməkdaşlıq 
və İnkişaf Təşkilatının 
Maliyyə Tədbirləri üzrə 
İşçi Qrupunun (FATF) 4 
layihəsini təsdiqləməklə 
ABŞ-ın maliyyə 
və bank üzrə planı 
zərərsizləşdiriləcək”.
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DAXİLİ  İŞLƏR  NAZİRLİYİNİN  TİBB  İDARƏSİ 
AÇIQ   TENDER    ELAN   EDİR

Tender 7 lot üzrə keçirilir.
Lot-1.  Dəftərxana, təsərrüfat mal-

larının və dezinfeksiyaedici məhlulların 
satınalınması.  

Lot-2.  Tibbi avadanlıqların və şəkər 
ölçən aparat üçün striplərin  satınalınması. 

Lot-3.  Tibbi avadanlıqlara texniki 
xidmətlərin göstərilməsi.  

Lot-4.  Dərman preparatlarının, sarğı 
ləvazimatlarının, şəkərli diabet üçün  
dərman və tibbi təyinatlı vasitələrin satı-
nalınması. 

Lot-5.  Reaktivlərin satınalınması. 
Lot-6.  Narkotik testlərin satınalınma-

sı.  
Lot-7.  Digər maşın və avadanlıqların  

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, müvafiq 
sahədə iş təcrübəsinə malik olmalıdırlar. 
Bu tender üzrə satınalma müqaviləsi bağ-
landıqdan sonra 2019-cu il  dekabrın 31-
dək  DİN-in  Tibb İdarəsinə və ona tabe 
olan müalicə–profilaktika müəssisələrinə 
malların göndərilməsi, xidmətlərin yerinə 
yetirilməsi başa çatdırılmalıdır. 

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər hər 
bir lot üçün 200 manat məbləğdə iştirak 
haqqını göstərilən hesaba köçürdükdən 
sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş 
əsas şərtlər toplusunu Bakı şəhəri, Azad-
lıq prospekti 161 nömrəli (əlaqələndirici 

şəxs  Nadir İskəndərovdan, telefon- 
 590-20-60) ünvandan ala bilərlər.

DİN-in Tibb İdarəsi
H\h- AZ88C-

TRE00000000000002078508
VÖEN- 1700341621
Bank- AR Dövlət Xəzinədarlığı Agent-

liyi 
Kod- 210005
VÖEN- 1401555071
M/h- AZ-

41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.T- CTREAZ22
Maddə- 142340,     fond -7
İştirak haqqı heç bir halda geri qayta-

rılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
-tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
-tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
-tender təklifi (zərflərin açıldığı 

tarixdən sonra ən azı 30 bank günü 
qüvvədə olmalıdır);

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

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

-iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haq-
qında vergi orqanları tərəfindən təsdiq 

olunmuş maliyyə hesabatının surəti;
-iddiaçinin 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 olmaq-
la) 13 fevral  2019-cu il saat 11.00-a 
qədər, tender təklifi və bank təminatını 
isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 21 fev-
ral  2019- cu il saat 11.00-a qədər Bakı 
şəhəri, Azadlıq prospekti 161 nömrəli 
ünvana təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan  
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

İddiaçıların təklifləri 22 fevral  2019- 
cu il saat 10.00-da Bakı şəhəri, Azadlıq 
prospekti 161 nömrəli ünvanda açılacaq-
dır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikası Dövlət Turizm Agentliyinin  
“Şahdağ Turizm Mərkəzi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti

AÇIQ   TENDER    ELAN   EDİR
Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot-1.  Təmizlik üçün kimyəvi 

vasitələrin satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif  olunur 

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

Təkliflərin    qiymətləndirilməsində    
aşağıdakı    meyarlara    üstünlük    
veriləcəkdir: 

-iddiaçının maddi-texniki bazası (illik 
dövriyə, müştəri sayı və s.), siyahıda 
qeyd olunan malların anbarda mövcud-
luğu (faiz nisbi), iddiaçının təcrübəsi (illər 
üzrə), iddiaçının tender təklifinin şərtlər 
toplusunda göstərilən tələblərə uyğun-
luğu (təqdim olunmuş sənədlər üzrə) və 
qiymət təklifi.

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün ten-
der iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki 
imkanlara sahib olmalıdırlar.                                                                                        

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər  
aşağıdakı məbləğdə iştirak haqqını 
göstərilən hesaba köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas 
şərtlər toplusunu Bakı şəhəri, Ceyhun 
Hacıbəyli  küçəsi 2-ci döngə, 2B nömrəli 
(əlaqələndirici şəxs- Tural Quluzadədən, 
telefonlar- (+99 412) 465- 09- 45; (+99 
477) 277- 32- 60) ünvandan ala bilərlər. 

İştirak haqqı  250 manatdır. 
H\h- AZ53Aİ-

İB33010019444805754148

VÖEN- 4700664781
Bank- “Kapital Bank” ASC-nin Qusar 

rayon filialı 
Kod- 200480
VÖEN- 9900003611
M/h- AZ-

37NABZ01350100000000001944
S.W.İ.F.T: AIIBAZ2X
İştirak haqqı heç bir halda geri qayta-

rılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı 

tarixdən sonra ən azı 30 (otuz) bank 
günü qüvvədə olmalıdır);

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

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

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

-  iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

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

- iddiaçının maddi-texniki bazası.
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) 
5 fevral 2019-cu il saat 16.00 –a qədər, 
tender təklifi və bank təminatını isə 
möhürlənmiş ikiqat zərfdə 12 fevral 2019-
cu il saat 16.00-a qədər Bakı şəhəri, 
Ceyhun Hacıbəyli  küçəsi 2-ci döngə, 
2B nömrəli  ünvana təqdim etməlidirlər. 
Əlaqələndirici şəxs- Tural Quluzadə, 
əlaqə telefonları-(+99 412) 465 09 45; 
(+99 477) 277 32 60.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

İddiaçıların təklifləri 13 fevral 2019-
cu il saat 17.00-da Bakı şəhəri, Ceyhun 
Hacıbəyli  küçəsi 2-ci döngə, 2B  nömrəli 
ünvanda açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu (ARDNF)
avtomatlaşdırılmış İdarəetmə Sisteminin (Enterprise Resource Planning/ERP) 

 proqram təminatının və onun inteqrasiya edilməsi üzrə xidmətlərin satınalınması üçün

İKİMƏRHƏLƏLİ   TENDER   ELAN EDİR
ARDNF Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 29 dekabr 1999-cu il tarixli, 
240 №-li fərmanı ilə yaradılmış dövlət 
təsisatıdır. ARDNF barədə məlumatlarla 
http://www.oilfund.az ünvanda yerləşən 
internet səhifəsində tanış olmaq  müm-
kündür.

“Dövlət satınalmaları haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanununa 
əsasən ikimərhələli tender ARDNF üçün 
malların, işlərin və xidmətlərin satınalın-
masını əhatə edir.

Birinci mərhələ üçün təqdim edilən 
ilkin tender təklifləri zərflərinin açılışı 11 
mart 2019-cu il  saat 10.00-da  ikinci 
mərhələ üçün təqdim edilən tender 
təklifləri zərflərinin açılışı isə 22 may 
2019-cu il  saat 10.00-da ARDNF-in 
yerləşdiyi Bakı şəhəri, Nizami rayonu, 
Heydər Əliyev prospekti 165 nömrəli  
ünvanda  keçiriləcəkdir.

Tenderdə iştirak üçün təqdim ediləcək 
sənədlər:

- tenderdə iştirak etmək üçün ərizə;
- podratçının tam adı, hüquqi statusu, 

qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri;
- podratçının ixtisas göstəricilərinə 

dair məlumat;
- podratçının avtomatlaşdırıl-

mış idarəetmə sisteminin proqram 
təminatının tətbiqi və onun inteqrasiya 
edilməsi üzrə xidmətlərin göstərilməsi 
istiqamətində ən azı 5 illik və bu 

xidmətlər üzrə Azərbaycan Respublika-
sında  ən azı 3 illik təcrübəsini təsdiq 
edən sənədlər;

- podratçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti barədə bank arayışı;

- birinci mərhələ üçün təqdim edilən 
ilkin tender təklifi (texniki təklif, qiymət 
təklifi istisna olmaqla)

- ikinci mərhələ üçün yekun tender 
təklifi (texniki və qiymət təklifi daxil 
olmaqla tender təklifi qiymətinin 1 faizi 
həcmində tender təklifinin təminatı (bank 
zəmanəti) ilə birlikdə);

Podratçılardan tələb olunan sənədlər  
28 fevral 2019-cu il  yerli vaxtla saat 
18.00-a qədər faks, elektron poçt və ya 
adi poçtla, birinci mərhələ üçün təqdim 
edilən ilkin tender təklifləri  (texniki təklif, 
qiymət təklifi istisna olmaqla)  7 mart 
2019-cu il yerli vaxtla   saat 18.00-a 
kimi , ikinci mərhələ üçün yekun ten-
der  təklifləri isə (texniki və qiymət təklifi 
daxil olmaqla )   21 may 2019-cu il  saat 
18.00-dək ikiqat  zərfdə bağlanmış və 
möhürlənmiş şəkildə AZ1029, Bakı 
şəhəri, Nizami rayonu, Heydər Əliyev 
prospekti 165 nömrəli  ünvanda yerləşən 
ARDNF-ə təqdim edilməlidir.

Tenderin əsas şərtlər toplusu 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuşdur. 

İştirak haqqı 500 (beş yüz) manat 
məbləğdə müəyyən edilmişdir. Tende-
rin əsas şərtlər toplusu tenderdə iştirak 

edən podratçılara müvafiq lot üzrə iştirak 
haqqı göstərilən hesaba ödənildikdən 
sonra təqdim ediləcəkdir. 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft 
Fondu

Ünvan- AZ1029, Bakı şəhəri, Nizami 
rayonu, Heydər Əliyev prospekti 165

VÖEN- 9900041961
H/h-

AZ84NABZ01360400000000001944
Bank- Azərbaycan Respublikası 

Mərkəzi Bankı
Kod- 501004
VÖEN- 9900071001 
M/h- AZ-

74NABZ01451700000000001944 
S.W.I.F.T bik- NABZAZ 2C   
İştirak haqqı heç bir halda geri qay-

tarılmır.
Podratçıların səlahiyyətli 

nümayəndələri tender təkliflərinin 
(zərflərin) açılışında iştirak edə bilərlər.

Tenderlə  əlaqədar suallar və sorğular 
TSK2019@oilfund.az ünvanlı elektron 
poçta və ya (+994 12) 565 87 55 nömrəli 
faksa göndərilə bilər. Əlaqə telefo-
nu- (+994 12) 498 77 53 əlaqələndirici 
şəxslər Aynur Səmədova (daxili- 1006)
və hüquqi məsələlər üzrə Kəmalə 
Rəhimovadır (daxili- 8023).

Tender komissiyası

Azərbaycan  Respublikasının  Nəqliyyat,  Rabitə 
və  Yüksək Texnologiyalar  Nazirliyi  yanında  

Dövlət  Avtomobil  Nəqliyyatı  Xidməti 
2019-cu ildə xarici ölkələrin yükdaşıyıcıları üçün “İcazə” blankları, yerli 

yükdaşıyıcılar üçün  “NNAK” kitabçaları, “kvota” icazələri və  sadələşdirilmiş  
vergi ödəyiciləri (daşıyıcılar) üçün “Fərqlənmə nişanları”, “Xüsusi fərqlənmə 

nişanlarının” və  sair çap işlərinin satınalınması məqsədilə

AÇIQ   TENDER    ELAN   EDİR
Tenderdə iştirak etmək üçün müraciət 

edən şirkətlərə dair tələblər:
-satınalma müqaviləsini bağlamaq 

səlahiyyəti olmalı;
- maliyyə durumu qənaətbəxş olmalı;
- satınalma müqaviləsinin icrasını təmin 

etmək üçün qeyd edilmiş (və bu tenderin 
əsas şərtlər toplusu ilə daha ətraflı müəyyən 
edilmiş) müvafiq sahədə peşəkar və təcrübəli 
olmalı;

-texniki, maliyyə və işçi qüvvəsinə, 
idarəetmə səriştəsinə malik olmalı;

- vergilər və digər icbari analoji hökumət 
ödənişləri üzrə icra vaxtı keçmiş öhdəlikləri 
olmamalıdır.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər aşağı-
dakı məbləğdə iştirak haqqının ödənilməsi 
barədə bank sənədini təqdim etdikdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər 
toplusunu (Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, 
tarzən Hacı Məmmədov küçəsi 5 nömrəli ün-
vanda tender komissiyasından) ala bilərlər.

İştirak haqqı  200 (iki yüz) manatdır.
H\h- AZ 17 CTRE 

00000000000002777701 (003444)
 VÖEN- 1501956531 
Bank- Dцvlət Xəzinədarlэрэ Agentliyi
 Kod-210005
 VÖEN- 1401555071
M/h- AZ 41 NABZ 

01360100000000003944
 S.W.İ.F.T- CTREAZ22

 Büdcə səviyyəsinin kodu- 7
 Büdcə təsnifat kodu- 142340
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
Tenderdə iddiaçı kimi iştirak etmək üçün 

aşağıdakı sənədlər təqdim edilməlidir:
- tenderdə iştirak haqqında müraciət;
- iddiaçının tam  adı, hüquqi  statusu, qey-

diyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri;
- iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank 

sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 

sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);
- tender təklifi dəyərinin 3 faizi həcmində 

bank təminatı;
- Azərbaycan Respublikasında vergilərə 

(Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi) və 
digər icbari ödənişlərə (Dövlət Sosial Müdafiə 
Fondu) dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş 
öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq 
orqanlardan arayış;

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

 - iddiaçının hazırda məhkəmə 
proseslərində iştirak edib-etməməsi haqqında 
məlumat;

- iddiaçının son 1 il ərzində maliyyə 
vəziyyəti barədə bank tərəfindən verilmiş 
arayış.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi 
və bank təminatı istisna olmaqla) ən geci 13 

fevral   2019-cu  il  saat 17.00-a qədər təqdim 
etməlidirlər.

Tender təklifi və tender təklifinin təminatını 
isə (1 nüsxə əsli, 2 nüsxə surəti olmaqla) 
müvafiq qaydada möhürlənmiş ikiqat zərflərdə 
21 fevral   2019-cu il saat 17.00-a qədər 
(Bakı şəhəri, Nərimanov  rayonu, tarzən 
Hacı Məmmədov küçəsi 5 nömrəli ünvan-
da yerləşən Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı 
Xidmətinə (ümumi şöbəyə) təqdim etməlidirlər.

Göstərilən müddətdən sonra daxil olan 
təkliflər baxılmadan geri qaytarılacaqdır.

Tender təklifinin güvvədə olma müddəti 
-tender prosedurunun başlandığı gündən 
etibarən ən azı 30 (otuz) bank günü təşkil 
etməlidir.

Tender təklifinin təminatı - tender prosedu-
runun başlandığı gündən etibarən ən azı  60 
(altmış) bank günü (tender təklifinin güvvədə 
olma müddətindən ən azı 30 bank günü) çox 
olmalıdır və təklifin ümumi qiymətinin 3 (üç) 
faizini təşkil etməlidir.

İşin görüldüyü yer:  Azərbaycan Respubli-
kası, Bakı şəhəri.

İşin yerinə yetirilmə müddəti: müqavilə 
imzalandıqdan sonra 60 təqvim günündən 
çox olmamaq şərti ilə işin yerinə yetirilməsi 
nəzərdə tutulmalıdır.

Tender təkliflərinin seçilməsi zamanı  üs-
tünlük verilən meyarlar;

- optimal qiymət;
- yüksək keyfiyyət;
- işin ən qısa müddətdə yerinə yetirilməsi;
- iş təcrübəsi;
- maliyyə vəziyyəti.
Tender prosedurunun tarixi – tender prose-

duru 22 fevral  2019-cu il  saat 11.00-da Dövlət 
Avtomobil Nəqliyyatı Xidmətinin  iclas zalında 
(ünvan: Bakı şəhəri, Nərimanov  rayonu, 
tarzən Hacı Məmmədov küçəsi 5) açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
müvafiq vəkaləti təqdim etməklə tender prose-
durunda iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

 BEYNƏLXALQ   MUĞAM  MƏRKƏZİ 
AÇIQ   TENDER   ELAN   EDİR

Tender 2 lot üzrə keçirilir.
Lot- 1. Keçirilən tədbir və konsertlərin 

reklamlarının videoçarxlarda və afişa-
larda Bakı şəhərində yerləşdirilməsi 
xidmətlərinin satınalınması .

Lot -2. Kitabların nəşri və çap işlərinin 
satınalınması .

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

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün ten-
der iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki 
imkanlara malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 
aşağıdakı məbləğdə iştirak haqqını 
göstərilən hesaba köçürdükdən son-
ra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş 
əsas şərtlər toplusunu Bakı şəhəri, 
Dənizkənarı Milli Park, M.Useynov 
prospekti 30 nömrəli  (Yusif Əliyevdən , 
telefon- (012) 497-89-72) ünvandan ala 
bilərlər .

İştirak haqqı lot-210 manat, lot-2 175 
manatdır.

H\h-AZ20CTRE 
00000000000004638301 

VÖEN-1701066551
Bank-Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi 
Kod- 210005
VÖEN-1401555071
M/h- AZ41NABZ 

01360100000000003944
S.W.İ.F.T: CTREAZ22
Fond-7
Büdcə təsnifatının kodu- 142340
İştirak haqqı heç bir halda geri qay-

tarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
-tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
-tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
-tender təklifi (zərflərin açıldığı 

tarixdən sonra ən azı 30 bank günü 
qüvvədə olmalıdır);

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

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

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

-iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

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

-iddiaçıların müvafiq mallar üzrə 
mənşə və uyğunluq sertifikatları;

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

Tender proseduru “Dövlət 
 satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun 
keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender 
təklifi və bank təminatı istisna olmaqla) 
26  fevral 2019-cu il saat 12.00-a qədər, 
tender təklifi və bank təminatını isə 
möhürlənmiş ikiqat zərfdə 6 mart  2019-
cu il saat 12.00-a qədər Bakı şəhəri, 
Dənizkənarı Milli Park, M.Useynov 
prospekti 30 nömrəli ünvana təqdim 
etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

İddiaçıların təklifləri  7 mart 2019-
cu il saat 12.00-a qədər Bakı şəhəri, 
Dənizkənarı Milli Park, M.Useynov pros-
pekti 30 nömrəli ünvanda açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

“Azərbaycan Televiziya və  
Radio Verilişləri” QSC
AÇIQ   TENDER   ELAN   EDİR

Tender  2  lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Cəmiyyətin balansında olan 

nəqliyyat vasitələrinin servis xidmətlərinin 
satınalınması.

Lot-2.  Cəmiyyətin balansında 
olan nəqliyyat vasitələri üçün ehtiyat 
hissələrinin satınalınması .   

 Tender iştirakçılarına təklif  olunur 
ki, öz tender təkliflərini möhürlənmiş, 
imzalanmış     şəkildə ikiqat zərflərdə 
yazılı surətdə təqdim etsinlər. Müqaviləni 
yerinə yetirmək üçün tender iştirakçı-
ları 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, M. 
Hüseyn küçəsi 1 nömrəli (əlaqələndiriji 
şəxs- Çingiz Fərziyevdən, telefon- 537-
03-02)  ünvandan  ala bilərlər.

İştirak haqqı  Lot-1   200 manat, Lot-2  
isə  150 manatdır.

 Bank rekviziti
H\h- AZ33J-

TRE00000000000004048501
VÖEN- 9900062371
Bank- Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Kod- 210005
VÖEN- 1401555071
M/h- AZ-

41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.T   CTREAZ22
 D-3 Büdcə təsnifatı kodu 142340
 D-4 Fond-7
İştirak haqqı heç bir halda geri qay-

tarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı 

tarixdən sonra ən azı 30 bank günü 

qüvvədə olmalıdır);
- tender təklifi dəyərinin 2 faizi 

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

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

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

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

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

   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 ol-
maqla) 31 yanvar 2019-cu il  saat 17.00-
a qədər, tender təklifi və bank təminatını 
isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə  8 fevral 
2019-cu il saat  17.00-a qədər, Bakı 
şəhəri, M.Hüseyn küçəsi 1 nömrəli ünva-
na təqdim etməlidirlər. Göstərilən vaxtdan 
gec təqdim olunan zərflər açılmadan geri 
qaytarılacaqdır. 

İddiaçıların təklifləri 11 fevral 2019-cu 
il  saat 15.00-da  Bakı şəhəri, M.Hüseyn 
küçəsi1 nömrəli  ünvanda açılacaqdır.

 Email: webmaster@aztv.az
İddiaçıların səlahiyyətli 

nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

“Buta Airways” Rusiyaya 
daha bir yeni istiqamət açır

 � “Buta Airways” aviaşirkətinin mətbuat xidmətindən 
aldığımız məlumatda deyilir ki,  Azərbaycanın loukost aviaşirkəti 
“Buta Airways” Rusiyaya daha bir yeni istiqamət açır.

12 may tarixindən etibarən 
aviaşirkət Bakıdan Ufa şəhərinə 
birbaşa uçuşlara başlayır. Uçuşlar 
həftədə iki dəfə - cümə axşamı və 
bazar günləri yerinə yetiriləcək.

Başqırdıstanın paytaxtı lou-
kost aviaşirkətin Rusiyadakı altıncı 
istiqaməti olacaq. Belə ki, aviaşirkətin 
marşrut şəbəkəsinə hazırda Ru-
siyanın 5 şəhəri - Moskva, Sankt-
Peterburq, Kazan, Həştərxan və 
Mineralnıye Vodı şəhərləri daxildir.

Aviaşirkətin digər istiqamətləri 
kimi Bakı-Ufa marşrutu üzrə də 
minimal tarif 29 avro (bir tərəfə) təşkil 
edəcək.

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

Lou-kost aviaşirkət olaraq, 
"Büdcə" minimal tarifdə baqajın, 
əl yükünün daşınması, təyyarə 

göyərtəsində isti yeməklər, hava lima-
nında qeydiyyat, eləcə də təyyarədə 
yer seçimi kimi əlavə xidmətlər 
ödəniş müqabilində təklif edilir.

10 kq-dək çəkisi olan əl yükü, 
çəkisi 23 kq-dək olan baqaj və hava 
limanında ödənişsiz qeydiyyatı 
nəzərdə tutan "Super" tarifi üzrə 
aviabiletləri satış ofislərində əldə edə 
bilərsiniz.

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

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

• facebook.com/ButaAirways 
• instagram.com/ButaAirways
• twitter.com/ButaAirways
• t.me/Buta_Airways

“Xalq qəzeti”



724 yanvar 2019-cu il, cümə axşamı

Mil-Muğan Meşə Meliorasiya İdarəsi 
2019-cu ildə istismar tədbirləri üçün mal-materialların 

satınalınması məqsədilə
AÇIQ   TENDER   ELAN   EDİR

Lot-1. Mexanizmlər üçün ehtiyat hissələrinin 
və cari təmirə lazım olan mal-materialların satınalın-
ması.

Lot-2. Avtomaşınlar üçün ehtiyat hissələrinin 
satınalınması.

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

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

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

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər hər bir lot 
üçün 50 manat məbləğdə iştirak haqqını göstərilən 
hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində 
tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu Saatlı rayonu, 
Mollavaizli kəndində yerləşən Mil-Muğan Meşə 
Meliorasiya İdarəsindən (əlaqələndirici şəxs - 
M.Ağayevdən, telefon - 02128-52064) ala bilərlər.

Təşkilat: - Mil-Muğan Meşə Meliorasiya 
İdarəsi

VÖEN- 6700036591
Saatlı YXO
H/h- AZ 72 CTRE 00000000000002104501
VÖEN- 6700050671
“Kapital Bank”ın Saatlı filialı
Kod- 200598
VÖEN- 9900003611
M/h-AZ37 NABZ 01350100000000001944
S.W.İ.F.T.BİK A.I.I. BAZ 2 X
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün aşağı-

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

bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən sonra 

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

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

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

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

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti 
haqqında bank arayışı;

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

- müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğunluq 
sertifikatları.

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

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

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün yuxa-
rıda göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank 
zəmanəti istisna olmaqla) 11 fevral 2019-cu il saat 
18.00-a qədər, tender təklifi və bank zəmanətini 
isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 21 fevral 2019-cu 
il saat 18.00-a qədər Saatlı rayonu, Mollavaizli 
kəndində yerləşən Mil-Muğan Meşə Meliorasiya 
İdarəsinə təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər 
açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 22 fevral 2019-cu il saat 
11.00-da yuxarıda göstərilən ünvanda açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri iştirak 
edə bilərlər.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin 
Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzi 

AÇIQ   TENDER   ELAN   EDİR
Tender 2 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Təsərrüfat mallarının 

 satınalınması.
Lot-2. Dəftərxana mallarının 

 satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz 

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

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

İddiaçılar Lot-1 üçün 60 manat, Lot-2 
üçün isə 90 manat məbləğdə iştirak haqqını 
aşağıda göstərilən hesaba köçürdükdən 
sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş 
əsas şərtlər toplusunu Bakı şəhəri, Xaqani 
küçəsi 14 nömrəli ünvanda Məhkəmə Eks-
pertizası Mərkəzindən ala bilərlər.

Əlaqələndirici şəxsin telefo-
nu-012/498-05-43.

Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Na-
zirliyinin Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzi

VÖEN- 1700326621
H\h- AZ34C-

TRE00000000000002088501
Fond -7 Maddə - 142340. Tender xərci
Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Kod- 210005
VÖEN- 1401555071

M\h- AZ41NABZ 
01360100000000003944

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

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

-tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 
müraciət;

-tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 
barədə bank sənədi;

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

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

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

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

-iddiaçıların son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

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

-iddiaçıların son bir ildə analoji işlər 
üzrə təcrübəsi və potensial imkanları haq-
qında məlumat.

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

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi 
və bank təminatı istisna olmaqla) 11 fevral 
2019-cu il saat 17.00-a qədər, tender 
təklifi və bank təminatını isə möhürlənmiş 
ikiqat zərflərdə 18 fevral 2019-cu il saat 
17.00-a qədər Bakı şəhəri, Xaqani küçəsi 
14 nömrəli ünvanda yerləşən ƏN-nin 
Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzinə təqdim 
etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 19 fevral 2019-cu il 
saat 11.00-da yuxarıda göstərilən ünvanda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Tovuz Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının Qovlar Şəhər 
İnzibati Ərazi Dairəsi üzrə Nümayəndəliyi 2019-cu il üçün

AÇIQ   TENDER   ELAN   EDİR
Lot- 1. Şəhər ərazilərində küçələrin, 

parkların və meydanların təmizlənməsinin 
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 lot 
üçün 80 manat məbləğdə iştirak haqqını 
aşağıda göstərilən hesaba köçürdükdən 
sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş 
əsas şərtlər toplusunu Qovlar şəhəri, 
Şəhriyar küçəsi 1 nömrəli ünvandan 
(əlaqələndirici şəxs – Cəfərov Faiq Mansır 
oğlundan, tel- 055 222- 21- 47) ala bilərlər.

Təşkilat- Qovlar Şəhəri İƏD üzrə 
Nümayəndəliyi

 Tovuz YXO
H/h- AZ 46 CTRE 

00000000000002513533
VÖEN- 7300155331
Bank-“Kapital Bank”ın Tovuz filialı
Kod-200822
VÖEN- 9900003611
M/h-50371550
SWİFT BİK AIIB AZ 2X

İştirak haqqı heç bir halda geri 
 qaytarılmır.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:

- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 
müraciət;

- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 
barədə bank sənədi;

- iddiaçının son bir il ərzində maliyyə 
vəziyyəti barədə bank tərəfindən verilmiş 
arayış;

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

- 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 keçmis öhdəliklərin 
olmaması haqqında müvafiq vergi orqan-
larından arayış;

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

- iddiaçıların son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

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

Görülən işlər təqdim olunan cədvələ 
əsasən yerinə yetirilməlidir.

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

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

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifı 
və bank zəmanəti istisna olmaqla) 25 fev-
ral 2019-cu il saat 17.00-a qədər, tender 
təklifı və bank təminatını isə möhürlənmiş 
ikiqat zərfdə 6 mart 2019-cu il saat 
17.00-a qədər Tovuz Şəhər İƏD üzrə 
Nümayəndəliyinə (ünvan- Qovlar şəhəri, 
Şəhriyar küçəsi 1) təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklif zərfləri 7 mart  
2019-cu il saat 15.00-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 2 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Dərman və sarğı 

ləvazimatlarının satınalınması.
Lot-2. Tibbi sərf materiallarının 

 satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur 

ki, öz tender təkliflərini möhürlənmiş, 
imzalanmış şəkildə ikiqat zərflərdə ya-
zılı surətdə təqdim etsinlər. Müqaviləni 
yerinə yetirmək üçün tender iştirakçı-
ları 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 

qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək 

üçün aşağıdakı sənədləri təqdim 
etməlidirlər:

- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 
müraciət;

- tenderdə iştirak haqqının 
ödənilməsi barədə bank sənədi;

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

- tender təklifi dəyərinin 1 faizi 
həcmində bank təminatı;

- Azərbaycan Respublikasında 
vergilərə və digər icbari ödənişlərə 
dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş 
öhdəliklərin olmaması haqqında müva-
fiq 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 statu-
su, 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 olun-
malıdır (xarici dildəki tender təklifləri 
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir).

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

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək 
üçün yuxarıda göstərilən sənədləri 
(tender təklifi və bank təminatı istis-
na olmaqla) 25 fevral 2019-cu il saat 
15.00-a qədər, tender təklifi və bank 
təminatını isə möhürlənmiş ikiqat 
zərfdə 5 mart 2019-cu il saat 15.00-a 
qədər Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, 
Ziya Bünyadov prospekti 36 nömrəli 
ünvana təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim 
olunan zərflər açılmadan geri 
 qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklif zərfləri 6 mart 
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 Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC 
Mərkəzi ATS sisteminin yenilənməsi üçün 

avadanlığın, lisenziyanın və xidmətin 
satınalınması məqsədilə 

AÇIQ  MÜSABİQƏ  ELAN  EDİR
Müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər   

www.asco.az səhifəsinə daxil olmaqla elanlar bölməsindən 
əlavə sənədləri və ətraflı məlumat əldə edə bilərlər. 
Müraciət üçün son müddət 2019-cu il yanvarın 30-u saat 
18.00-dəkdir.

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

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər 
 açılmadan geri qaytarılacaqdır.

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

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

BİLDİRİŞ
“Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu”  Publik 

Hüquqi Şəxs tərəfindən “Xalq qəzeti”nin 1 dekabr 
 2018-ci il tarixli nömrəsində dərc edilmiş təkliflər 
sorğusu üzrə Respublika Baytarlıq Laboratoriyası və 
Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologi-
ya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin Təcrübə-Sınaq 
Mərkəzində (AzTEST) nasaz “Agilent” markalı analitik 
cihaz və avadanlıqların təmiri xidmətlərinin  
satınalınmasında “SemAz” MMC, laboratoriyaların 
mövcud şəbəkə üzərindən agentliyin əsas şəbəkəsinə 
qoşulması, kabelləşmə xidmətlərinin satınalınmasında 
“Caspel” MMC qalib elan olunmuş və qalib şirkətlərlə 
müvafiq satınalma müqavilələri  imzalanmışdır.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikası Dövlət Turizm 
Agentliyinin “Şahdağ Turizm Mərkəzi” 

Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 
atıcılıq stendi üçün malların və texniki 

baxışın satınalınması məqsədilə  
KOTİROVKA  SORĞUSU  ELAN  EDİR
Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak etmək istəyənlər Bakı 

şəhəri, Ceyhun Hacıbəyli küçəsi 2-ci döngə, 2B nömrəli ünvana 
müraciət edə bilərlər. Əlaqələndirici şəxs Tural Quluzadə, telefon- 
(077) 277-32-60.

Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak etmək istəyənlər imza-
lanmış və möhürlənmiş kotirovka təkliflərini 28 yanvar 2019-cu il saat 
17.00-dan gec olmamaq şərtilə yuxarıda qeyd olunan ünvana təqdim 
etməlidirlər. Göstərilən müddətdən gec təqdim olunan kotirovka 
təklifləri baxılmadan geri qaytarılacaqdır.

Kotirovka təklifləri 29 yanvar 2019-cu il saat 15.00-da Bakı şəhəri, 
Ceyhun Hacıbəyli küçəsi 2-ci döngə, 2B nömrəli ünvanda açılacaqdır. 
İddiaçılar və onların səlahiyyətli nümayəndələri zərflərin açılış prose-
durunda iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikası Dövlət Turizm 
Agentliyinin “Şahdağ Turizm Mərkəzi” 

Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 
təlimçilər üçün idman vasitələrinin 

satınalınması məqsədilə  
KOTİROVKA  SORĞUSU  ELAN  EDİR

Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak etmək istəyənlər Bakı 
şəhəri, Ceyhun Hacıbəyli küçəsi 2-ci döngə, 2B nömrəli ünvana 
müraciət edə bilərlər. Əlaqələndirici şəxs Tural Quluzadə, telefon- 
(077) 277-32-60.

Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak etmək istəyənlər imza-
lanmış və möhürlənmiş kotirovka təkliflərini 28 yanvar 2019-cu il saat 
17.00-dan gec olmamaq şərtilə yuxarıda qeyd olunan ünvana təqdim 
etməlidirlər. Göstərilən müddətdən gec təqdim olunan kotirovka 
təklifləri baxılmadan geri qaytarılacaqdır.

Kotirovka təklifləri 29 yanvar 2019-cu il saat 16.00-da Bakı şəhəri, 
Ceyhun Hacıbəyli küçəsi 2-ci döngə, 2B nömrəli ünvanda açılacaqdır. 
İddiaçılar və onların səlahiyyətli nümayəndələri zərflərin açılış prose-
durunda iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikası Dövlət Mülki Aviasiya Administrasiyasının 
tabeliyində Mülki Aviasiyada Uçuşların Təhlükəsizliyi üzrə Dövlət Müfəttişliyi 

Publik Hüquqi Şəxs ofis icarəsi xidmətinin satınalınması məqsədilə  
KOTİROVKA SORĞUSU ELAN EDİR

Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak 
etmək istəyənlər Bakı şəhəri, AZ1095, Azadlıq 
prospekti 11 nömrəli ünvana (əlaqələndirici 
şəxs – Günay Məhərrəmovaya, telefon- (012) 
598-42-19) müraciət edə bilərlər.

Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak 

etmək istəyənlər imzalanmış və möhürlənmiş 
kotirovka təkliflərini 30 yanvar 2019-cu il 
saat 16.00-dan gec olmamaq şərtilə yuxarı-
dakı ünvana təqdim etməlidirlər. Göstərilən 
müddətdən gec təqdim olunan kotirovka 
təklifləri baxılmadan geri qaytarılacaqdır.

Kotirovka təklifləri 31 yanvar 2019-cu il 
saat 15.00-da Bakı şəhəri, AZ1095, Azadlıq 
prospekti 11 nömrəli ünvanda açılacaqdır. 
İddiaçılar və onların səlahiyyətli nümayəndələri 
zərflərin açılış prosedurunda iştirak edə 
bilərlər.

İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkəti
AÇIQ   TENDER   ELAN   EDİR

Tender 2 lot üzrə keçirilir.
Lot-1 “DeckLink Studio 4K” kompüter 

platasının satınalınması. 
Lot-2. “TC Elektronic DBMax” audio 

prosessorun 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 olma-
lıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 
hər bir lot üçün 50 manat iştirak haqqını 
göstərilən hesaba köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas 
şərtlər toplusunu Bakı şəhəri, Yasamal 
rayonu, Şərifzadə küçəsi 241 nömrəli 
(əlaqələndirici şəxs-Ramil Əliyevdən, tele-
fon- 012 430 13 16) ünvandan ala bilərlər.

Adı- “Kapital Bank” ASC-nin 1 saylı 
Nəsimi filialı 

Kod- 200112
VÖEN- 9900003611
M/h - AZ37NABZ 

01350100000000001944
S.W.İ.F.Т.- АIIBАZ2X
Adı - İctimai Televiziya və Radio 

Yayımları Şirkəti

H/h -AZ11AIIB 
33010019441102259111

VÖEN- 2000435761 
İştirak haqqı heç bir halda geri qay-

tarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı 

tarixdən sonra ən azı 30 bank günü 
qüvvədə olmalıdır);

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

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

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

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

- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 

nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə 
və rekvizitləri;

- müvafıq mallar üzrə mənşə və 
uyğunluq sertifikatları.

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

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender 
təklifı və bank zəmanəti istisna olmaqla) 
26 fevral 2019-cu il saat 11.00-a qədər, 
tender təklifi və bank zəmanətini isə 
möhürlənmiş ikiqat zərflərdə 6 mart  
2019-cu il saat 11.00-a qədər Bakı şəhəri, 
Yasamal rayonu, Şərifzadə küçəsi 241 
nömrəli ünvana təqdim etməlidirlər.

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

Təklif zərfləri 7 mart 2019-cu il saat 
11.00-da Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, 
Şərifzadə küçəsi 241 nömrəli ünvanda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri tender zərflərinin açılışı 
prosedurunda iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

“Su İdmanı Sarayı” MMC  
təmizlik xidmətinin satınalınması üçün 

AÇIQ   TENDER   ELAN   EDİR
Tender 1 (bir) lot üzrə keçirilir.
 Lot-1.Təmizlik xidmətinin satınalınması.
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, ana-
loji işlərdə təcrübəsi və maliyyə vəziyyəti.

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

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 150 
(yüz əlli) manat məbləğdə iştirak haqqı-
nı göstərilən hesaba köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas 
şərtlər toplusunu Bakı şəhəri, Səbail rayonu, 
akademik Əhəd Yaqubov küçəsi 15 nomrəli 
ünvanda yerləşən “Su İdmanı Sarayı”ndan 
(əlaqələndirici şəxs- Bəhruz Zeynizadədən, 
telefon-055-530-99-98) ala bilərlər.

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

38090AZNHC0290048918
VÖEN- 1701859441 
Bank- “PAŞA Bank” ASC
Kod- 505141 
VÖEN- 1700767721

M\h- AZ82NABZ01350100000000071944
SWIFT- PAHAAZ22
İştirak haqqı heç bir halda geri 

 qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
- tender təklifi ( zərflərin açıldığı tarixdən 

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

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

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

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

- iddiaçının son bir illik maliyyə vəziyyəti 
haqqında bank arayışı;

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

- iddiaçıların müvafiq mallar üzrə mənşə 
və uyğunluq sertifikatları;

- iddiaçının tenderdə iştirakına təsir edə 
biləcək digər müvafiq məlumatlar.

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

Tender proseduru “Dövlət satınalmala-
rı haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
 Qanununa uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi 
və bank təminatı istisna olmaqla) 26 fevral 
2019-cu il saat 17.00-dək, tender təklifi 
və bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat 
zərflərdə 6 mart 2019-cu il saat 17.00-dək 
Bakı şəhəri, Səbail rayonu, akademik Əhəd 
Yaqubov küçəsi 15 nömrəli ünvanda yerləşən 
“Su İdmanı Sarayı”nın tender komissiyasına 
təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

İddiaçıların təklifləri 7 mart 2019-cu il 
saat 12.00-da Bakı şəhəri, Səbail rayonu, 
akademik Əhəd Yaqubov küçəsi 15 nömrəli 
ünvanda yerləşən “Su İdmanı Sarayı”nda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
zərflərin açılışında iştirak edə bilərlər.



Məsul katib: 493-61-02
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Belçika

“MasterCard” cərimələnib
“Master-

Card” ödəmə 
sisteminə 
Avropa baza-
rındakı üstün 
mövqeyindən 
sui-istifadə hal-
larına yol verdiyi 
üçün cərimə 
tətbiq edilib.

Məlumata görə, Avropa Komissiyası “MasterCard” 
ödəmə sistemini bazardakı üstün mövqeyindən sui-
istifadə hallarına, Avropa biznes qurumları üçün vahid 
bazar daxilindəki alternativ və daha sərfəli xidmətlərdən 
yararlanmaq imkanlarını məhdudlaşdırdığına görə 
570,567 milyon avro məbləğində cərimələyib.

Məlumatı TASS yayıb.

İsveçrə

Yeni nanorobot yaradılıb
İsveçrə 

mühəndisləri insa-
nın qan damarları 
vasitəsilə hərəkət 
edən nanorobot 
icad ediblər. Qur-
ğu şəraitdən asılı 
olaraq hərəkət 
istiqamətini, forma 
və ölçüsünü dəyişə 
bilir. Mütəxəssislərin 
vəzifəsi kapilyarlara yerləşən robotun yaradılmasından 
ibarət olub.

Nanorobot bütün lazımi sınaqlardan keçib və 
tezliklə onun konstruksiyasının təkmilləşdiriləcəyi 
gözlənilir. İxtiranın digər üstünlüyü isə onun qiymətinin 
ucuz olmasındadır.

İnformasiyanı “Planet Today” yayıb.

İsveç

Şirkət 200 mindən çox avtomobilini 
geri çağırıb

İsveçin “Volvo” 
avtomobil konserni 
yanacaq sistemində 
problemlərin yaran-
ması ilə əlaqədar 
dünyanın hər 
yerindən 200 mindən 
çox avtomobilinin geri 

çağırıldığını elan edib.
Bildirilir ki, hazırda konserndə bu problemlə bağlı 

hər hansı şikayət qeydə alınmayıb. Lakin üzə çı-
xarılan qüsur onsuz da aradan qaldırılmalıdır. Bu, 
şirkət tərəfindən ehtiyat tədbiri kimi nəzərdən keçirilir. 
Məlumat üçün qeyd edək ki, şirkət detalları pulsuz 
əvəzləyəcək.

Məlumatı “Auto.ru” yayıb.

Çin

Yeraltı tunel istifadəyə verilib
Honkonqun 

mərkəzində 
tikintisi 4,6 milyad 
dollara başa gələn 
avtomobil tuneli-
nin açılışı olub.

Tikinti işləri 
10 il davam edən 
yolötürücüsünün 
uzunluğu 4,5 kilometrdir. 

Qeyd edilir ki, layihənin əsas məqsədi yollardakı 
sıxlığı azaltmaqdır. Həmçinin bildirilir ki, əvvəllər Hon-
konqa maşınla getmək yarımsaata başa gəlirdisə, indi 
bu rəqəm 5 dəqiqəyə enib. Yoldan istifadə pulsuzdur.

Məlumatı RİA “Novosti” yayıb.

Türkiyə

Yeni transfer
“Başakşəhər” 

klubu heyətini 
yeni futbolçu ilə 
gücləndirib.

Bildirilir 
ki, Super Liqa 
təmsilçisi “Şan-
xay Şenxua”dan 
Demba Banı 

transfer edib. 33 yaşlı forvard mövsümün sonuna qədər 
icarə əsasında “Başakşəhər”də çıxış edəcək.

Karyerası ərzində “Nyukasl”, “Çelsi”, “Beşiktaş” kimi 
klublarda forma geyinən Demba Ba, 22 dəfə də Sene-
qal millisinin uğurları üçün çalışıb.

İnformasiyanı “Goal.com” yayıb.

Hazırladı: Elçin ABBASOV, 
 “Xalq qəzeti”

 Â Yanvarın 24-də
 Â Bakıda və Abşeron yarımadasında 

dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, 
əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin 
gecə olacağı və səhər bəzi yerlərdə zəif du-
man, çiskin olacağı ehtimalı var. Cənub-qərb 
küləyi əsəcək, gündüz arabir güclənəcək. 
Gecə 3-6, gündüz 7-10, Bakıda gecə 4-6, 
gündüz 8-10 dərəcə isti olacaq. Atmosfer 
təzyiqi normadan yüksək 767 mm civə 
sütunundan 763 mm civə sütununa enəcək, 
nisbi rütubət gecə 70-80, gündüz 50-60 faiz 
olacaq.

 Â Naxçıvan Muxtar Respublikasında yağ-
mursuz keçəcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə 
zəif duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək. Gecə 
5-10 dərəcə şaxta, gündüz 6-11 dərəcə isti 
olacaq.

 Â Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa, Xo-
calı, Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, Laçın, 
Kəlbəcər, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy 
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. 
Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. 
Qərb küləyi əsəcək, gündüz ayrı-ayrı yerlərdə 
arabir güclənəcək. Gecə 0-5 dərəcə şaxta , 
gündüz 3-8 dərəcə isti olacaq. 

 Â Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, 
Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında yağ-
mursuz keçəcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə 
duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, gündüz 
ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 2 
dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyədək isti, gündüz 
10-15 dərəcə isti olacaq.

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

Gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 7-12 dərəcə 
isti , dağlarda gecə 7-12 dərəcə şaxta, 
gündüz 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyədək isti 
olacaq. 

 Â Mərkəzi Aran: Mingəçevir, Yevlax, Göy-
çay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, 
Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, 
Şirvan, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayon-
larında əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və 
səhər bəzi yerlərdə duman, şərq raqonlarında 
çiskin olacaq Qərb küləyi əsəcək. Gecə 2 
dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyədək isti, gündüz 
7-12 dərəcə isti olacaq.

 Â Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, 
Astara rayonlarında əsasən yağmursuz 
keçəcək. Lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə 
yağış yağacağı gözlənilir. Səhər dağlarda 
duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 1-4, 
gündüz 8-10 , dağlarda gecə 0-2 , gündüz 
7-11 dərəcə isti olacaq. 

24 yanvar 2019-cu il, cümə axşamı8

Yaxın qohumları və “İnteryer dizayn” şirkətinin kollektivi 
Hicran Qurbanova və qardaşlarına anaları 

PƏRİNAZ ƏLƏKBƏROVANIN 

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verirlər.
                                                                                                   

Yaxın qohumları və “İnteryer dizayn” şirkətinin kollektivi 
Hicran Qurbanova və qardaşlarına bacıları 

MAHİRƏ QURBANOVANIN 

vaxtsız vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin 
hüznlə başsağlığı verirlər.

Allah rəhmət eləsin

 9 “Bəhrəmtəpə tikinti materialları” ASC-nin AZ1001001689 
qeydiyyat nömrəli, hər birinin nominal dəyəri 2 (iki) manat olan 
118427 (bir yüz on səkkiz min dörd yüz iyirmi yeddi) ədəd sənədsiz, 
adi, adlı səhmi silinərək dövriyyədən çıxarılır. 

 9 Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti tərəfindən Aloyev  
Ramil Rasim oğlunun adına verilmiş tələbə bileti itdiyi üçün 
 etibarsız sayılır.

Tovuz Rayon İcra Hakimiyyəti
 2019-cu ildə aşağıda göstərilən işlərin satınalınması üçün

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 3 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Abadlıq işlərinin satınalınması.
Lot-2. Yolların təmiri işlərinin satınalınması.
Lot-3. Mənzil fondunun təmiri işlərinin 

satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, 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 lot -1 və 
lot-2 üçün hər birinə 80 manat, lot-3 üçün isə 
60 manat məbləğdə iştirak haqqını aşağıdakı 
hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində 
tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu Tovuz 
şəhəri, Əzizbəyov küçəsi 3 nömrəli ünvandan 
ala bilərlər.

Əlaqələndirici şəxs – Məmmədov Mübariz 
Məmməd oğlu.

Təşkilat: Tovuz Rayon İcra Hakimiyyəti
Tovuz YXO

H/h- 32051019448200201182
VÖEN- 7300145781
Bank- “Kapital Bank”ın Tovuz filialı
Kod- 200822
VÖEN- 9900003611
M/h- 0137010001944
SWİFT BİK AIIBAZ2X
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən ən 

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

bank təminatı (zərflərin açıldığı gündən 60 
bank günü qüvvədə olmalıdır);

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

müvafiq vergi orqanından arayış;
- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haqqın-

da vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş 
maliyyə hesabatının surəti;

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti 
haqqında bank arayışı;

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

- iddiaçının müvafiq mallar üzrə mənşə və 
uyğunluq sertifikatları.

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri 26 fevral 2019-cu 
il saat 17.00-a qədər, tender təklifi və bank 
zəmanətini isə möhürlənmiş, ikiqat zərflərdə 6 
mart 2019-cu il saat 17.00-a qədər Tovuz Ra-
yon İcra Hakimiyyətinin tender komissiyasına 
təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunmuş 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 7 mart 2019-cu il 
saat 11.00-da yuxarıda göstərilən ünvanda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
zərflərin açılışında iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikası Dövlət  
Mülki Aviasiya Administrasiyasının tabeliyində  
“Mülki Aviasiyada Uçuşların Təhlükəsizliyi üzrə  

Dövlət Müfəttişliyi” Publik Hüquqi Şəxs 
serverlərin və kompüter aksesuarlarının satınalınması məqsədilə

 KOTİROVKA SORĞUSU ELAN EDİR
Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak etmək istəyənlər Bakı şəhəri, 

AZ1095, Azadlıq prospekti 11 nömrəli ünvana (əlaqələndirici şəxs – Günay 
Məhərrəmovaya, telefon- (012) 598-42-19) müraciət edə bilərlər.

Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak etmək istəyənlər imzalanmış 
və möhürlənmiş kotirovka təkliflərini 30 yanvar 2019-cu il saat 16.00-dan gec 
olmamaq şərtilə yuxarıdakı ünvana təqdim etməlidirlər. Göstərilən müddətdən 
gec təqdim olunan kotirovka təklifləri baxılmadan geri qaytarılacaqdır.

Kotirovka təklifləri 31 yanvar 2019-cu il saat 15.00-da Bakı şəhəri, 
AZ1095, Azadlıq prospekti 11 nömrəli ünvanda açılacaqdır. İddiaçılar və 
onların səlahiyyətli nümayəndələri zərflərin açılış prosedurunda iştirak edə 
bilərlər.

Daşkəsən Rayon Mərkəzi Xəstəxanası
 2019-cu ildə aşağıdakı malların satınalınması və 

xidmətlərin yerinə yetirilməsi üçün  
kotirovka sorğusu elan edir

1. Mətbəə xərclərinin satınalınması.
2. İdarənin digər xərclərinin satınalınması.
3. Dəftərxana və təsərrüfat mallarının satınalınması.
4. Tibb müəssisələrinin carı təmirinin satınalınması.
5. Avtomaşınlara ehtiyat hissələrinin satınalınması.
6. Yumşaq inventarların satınalınması.
7. İnventarların satınalınması.
8. Avadanlıqların satınalınması.
9. Tibb müəssisələrinin əsaslı təmirinin satınalınması.
10. Digər maşın və avadanlıqların satınalınması.
Kotirovka təklifləri elan dərc edildikdən sonra bir ay müddətində 

aşağıdakı ünvana təqdim olunmalıdır.
Telefon- 022-21-5-40-22.
Ünvan- Daşkəsən şəhəri, A.Abdullayev kücəsi 1a.

Rusiyalı nazir ABŞ-ın iqtisadi 
sistemini tənqid edib 

 � ABŞ özünün iqtisadi problemlərini həll etmək əvəzinə ölkə 
xaricində, xüsusən Rusiya və Çinin timsalında düşmən axtarır. Belə 
bir bəyanatla Davos forumunun iclaslarından birində Rusiyanın 
iqtisadi inkişaf naziri Maksim Oreşkin çıxış edib. Məlumatı RİA 
“Novosti” verib. 

“Problem Tramp administrasiyasında de-
yil, ABŞ-ın siyasi sistemindədir. Onlar ölkədə, 
sosial-iqtisadi siyasətdə olan real problemləri 
həll etmir, düşmən tapmaq və bu siyasi oyun-
da udmaq istəyirlər”, -- deyə Oreşkin bildirib. 

Nazir qeyd edib ki, bu cür yanaşma təkcə 
Rusiyaya deyil, Çinə qarşı da nümayiş etdi-
rilir: “Onlar düşmən axtarış ilə ABŞ əhalisinin 
narazılığının qarşısını almaq istəyirlər. Ticarət 

müharibəsinin mahiyyəti budur. Buyurun, 
sizin yoxsulluğunuzun, gəlirlərinizin art-
mamasının, səhiyyə və təhsil xərclərinin 
çoxalmasının əsas səbəbi Rusiyadır, Çindir. 
Onlar xaricdəki düşmənləri günahlandır-
mağa çalışırlar, əslində isə əsl düşmən 
ölkənin daxilindədir. Bu, iqtisadi siyasətdəki 
uzunmüddətli struktur problemləridir”. 

Oreşkin etiraf edib ki, Rusiyada da çoxlu 
struktur problemləri var, hökumət onları həll 
etməyə çalışır. Artıq ölkənin makroiqtisadi 
sistemində bir sıra dəyişikliklər həyata keçiri-
lib və indi iqtisadiyyatın davamlı inkişafı üçün 
investisiya mühitini yeni səviyyəyə qaldırmaq 
üzrə işlər görülür: “Biz ölkənin daxilində 
lazım olan işlərlə məşğuluq, həllini gözləyən 
çoxlu ağır, böyük problem var, bunları qısa 
müddətdə həll etmək mümkün deyil”. 

Paşa ƏMİRCANOV,  
“Xalq qəzeti”

 � Dünya Bankı Türkiyənin irriqasiya 
sistemlərinin modernləşməsi ilə bağlı 
layihəyə 254 milyon dollar kredit ayırmağı 
qərara alıb. Bu barədə “Anadolu” agentliyi 
məlumat yayıb. 

Qərarda qeyd olunur ki, 
sözügedən layihənin uğurlu 
icrası ölkədə çox sayda fer-
merin suvarma suyuna olan 
ehtiyacının daha səmərəli 
ödənilməsinə yardım edəcək. 

Dünya Bankının Türkiyə 
üzrə icraçı direktoru Mariam 

Şerman bu məsələ ilə bağlı 
deyib: “Hazırda Türkiyədə 
əhalinin 21 faizi aqrar sektor-
da çalışır. Bölgələrdə yaşa-
yanların 60 faizə qədəri isə 
kənd təsərrüfatı məhsulları 
becərməklə məşğuldur”.

Bank rəsmisinin 
sözlərinə görə, layihə Türkiyə 
Xəzinədarlıq və Maliyyə 

Nazirliyinin və Dövlət Su 
İşçiləri Həmkarlar İttifaqının 
təşəbbüsü ilə həyata keçirilir. 

Bu arada Avropa 
Yenidənqurma və İnkişaf 
Bankı (AYİB) 2019-cu ildə 
Türkiyə iqtisadiyyatına 1,14 
milyard dollar sərmayə yatı-
ırmaq barədə planını açıqla-
yıb. Bankın rəsmisi Arvid Tu-

erkner “Anadolu” agentliyinə 
eksklüziv müsahibəsində 
deyib ki, 2018-ci ildə region-
da bir sıra gərgin geosiyasi 
problemlər yaşansa da, 
AYİB rəhbərliyi Türkiyə ilə 

bağlı öhdəliklərinə sadiq 
qalıb. A.Tuerkner əmindir ki, 
təmsil etdiyi bankla Türkiyə 
hökuməti arasında işgüzar 
əlaqələr bundan sonra da 
uğurla davam etdiriləcək. 

M.HACIXANLI, 
 “Xalq qəzeti” 

Dünya Bankı Türkiyənin irriqasiya 
 sistemlərinin modernləşdirilməsinə kredit ayırıb

 � Qazaxıstanın adının Qazax 
Respublikası ilə əvəzlənməsi üçün 
iqtidaryönümlü Ak Yol Partiyasının 
nümayəndəsi Azat Peruaşev Baş nazirə 
müraciət edib. Bu barədə “Anadolu” 
agentliyinin məlumatında bildirilir. 

Partiya nümayəndəsi 
müraciətində bunları 
bildirib: "2020-ci ildə 
müstəqil Qazaxıstanın 
dövlətçiliyində platforma 
olan SSRİ tərkibində 
Qazax Respublikasının 
yaradılmasının 100 ili 
tamam olacaq. Demokra-
tik Ak Yol Partiyası dövlət 
səviyyəsində Qazax 
Respublikasının 100 illik 

yubileyinə diqqət ayrılmasını və bu tarixi layiqli qeyd etməyi 
təklif edir.

Azat Peruaşev ölkənin rəsmi adının yenidən Qazax 
Respublikasına qaytarılması məsələsini nəzərdən keçirməyi 
təklif edib.

"Bu təşəbbüsü hələ beş il əvvəl Nursultan Nazarbayev 
irəli sürmüşdü. Hesab edirəm ki, dövlət başçısının təkliflərini 
reallaşdırmağın vaxtı yetişib. Hər şeyi öz adı ilə çağırmaq, 
qaraya qara, ağa ağ, qazaxlara isə qazaxlar demək lazım-
dır", - deyə o bildirib.

Siyasətçi "Qazax Respublikası" adının artıq formalaşmış 
"Qazaxıstan" ilə birlikdə istifadə olunmasının zəruriliyini də 
vurğulayıb.

Rövşən ATAKİŞİYEV,  
“Xalq qəzeti”

Ölkənin adının 
dəyişdirilməsi təklif edilib

 � Çinin Qiymətli Kağızlara 
Nəzarət Komitəsinin sədr müavini 
Fan Sinhay Davosda keçirilən Dünya 
İqtisadi Forumunda ölkəsinin ABŞ-
ın borc öhdəlikləri bazarına qoyulan 
investisiyaların həcmini əhəmiyyətli 
dərəcədə azaltmağı planlaşdırmadığını 
bildirib. Bu barədə RİA “Novosti” xəbər 
yayıb.

Çin nümayəndəsinin sözlərinə görə, rəsmi Pekin 
xaricə sərmayə qoymalıdır, ABŞ dövlət istiqrazları baza-
rı isə bunun üçün ideal yerdir.

Qeyd edək ki, rəsmi məlumatlara görə, Çin 1,1 
trilyon dollardan çox dəyərə malik ABŞ xəzinə istiqrazla-
rına sahibdir və ABŞ-ın ən böyük xarici kreditorudur.

Mahmud QƏRİBOV, 
 “Xalq qəzeti”

ABŞ-ın dövlət borclarına qoyulan 
investisiyalar azaldılmayacaq

Suriyada dinc  
sakinlər həlak olublar

 � Suriyanın “SANA” agentliyinin 
məlumatına görə, ABŞ-ın rəhbərliyi altında 
beynəlxalq koalisiya qüvvələrinin endirdiyi 
aviazərbələr nəticəsində Deyr-əz-Zor 
əyalətində dinc sakinlər həlak olublar. 
Həlak olanlar arasında qadınlar və uşaqlar 
da var.

Xatırladaq ki, bazar günü ABŞ başda olmaqla koalisiya 
qüvvələrinin endirdiyi aviazərbələr nəticəsində 30 dinc sakin 
həlak olub. Onlar üç ailənin üzvləri idilər.

Qəzənfər QASIMOV,  
“Xalq qəzeti”


