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ABŞ 
Prezidenti 
Suriya ilə 
bağlı qərarını 
dəyişməyəcək 

İnkişaf və 
sabitlik 
büdcəsi 

 “İlham Əliyev. 
On beş illik 
prezidentlik 
dövrünün uğur 
salnaməsi 

İlham Əliyev 
və  siyasi 
varisliyin 
təntənəsi

Prezidentin Mətbuat 
Xidmətinin məlumatı
Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putin dekabrın  

24-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə 
telefonla zəng edib.

Vladimir Putin Prezident İlham Əliyevi ad günü münasibətilə 
təbrik edib, ona prezidentlik fəaliyyətində uğurlar, möhkəm 
cansağlığı arzulayıb.

Prezident İlham Əliyev göstərilən diqqətə və təbrikə görə 
minnətdarlığını bildirib. 

Söhbət zamanı qeyd edilib ki, 2018-ci il Azərbaycan–Rusiya 
dostluq əlaqələrinin tarixində çox məhsuldar bir il olub, dövlət 
başçılarının qarşılıqlı səfərləri, beynəlxalq tədbirlər çərçivəsində 
çoxsaylı təmaslar əlaqələrimizi daha da yüksək səviyyəyə 
qaldırıb. Prezidentlər öz əminliklərini bildiriblər ki, 2019-cu 
ildə də ikitərəfli münasibətlərimizdə müsbət dinamika davam 
etdiriləcək və Azərbaycan-Rusiya strateji tərəfdaşlıq əlaqələri 
bundan sonra da inkişaf edəcəkdir. 

Prezidentin Mətbuat 
Xidmətinin məlumatı

Dekabrın 24-də Serbiya Respublikasının 
Prezidenti Aleksandr Vuçiç Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə telefonla 
zəng edib. 

Serbiya Prezidenti dövlətimizin başçısını ad 
günü münasibətilə təbrik edib, ona prezidentlik 
fəaliyyətində uğurlar və möhkəm cansağlığı 
arzulayıb. 

Prezident İlham Əliyev göstərilən diqqətə və 
təbrikə görə minnətdarlığını bildirib. 

Dövlət başçıları ölkələrimiz arasında strateji 
tərəfdaşlıq əlaqələrinin müxtəlif sahələrdə uğurla 
inkişaf etdiyini bildirərək, əməkdaşlığımızın 
qarşıdakı illərdə də genişlənəcəyinə əminliklərini 
ifadə ediblər. 

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti zati-aliləri  
cənab İlham Əliyevə

Hörmətli İlham Heydər oğlu!
Doğum gününüz münasibətilə səmimi 

təbriklərimi qəbul edin. 
Qardaş Azərbaycanın uğurlu və 

daimi inkişafı Sizin rəhbərliyinizlə həyata 
keçirilən güclü, müstəqil dövlət quruculu-
ğu xətti ilə ayrılmaz surətdə bağlıdır. 

Dinamik və hərtərəfli əlaqələr, 
qarşılıqlı anlaşma və ali səviyyədə 
dialoqun etimada əsaslanması Belarus-
Azərbaycan münasibətlərinin fərqləndirici 
cəhətidir və xalqlarımız arasında dostluq 
ənənələrini genişləndirir. 

Əminəm ki, bu yaxınlarda Sizin 

Belarusa səfəriniz zamanı əldə edilmiş 
razılaşmaların gerçəkləşməsi Minsk 
ilə Bakı arasında davamlı və çoxşaxəli 
əməkdaşlığın inkişafına, hər iki ölkənin 
vətəndaşlarının rifahının yüksəldilməsinə 
sanballı töhfə verəcək. 

Hörmətli İlham Heydər oğlu, Sizə 
möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik, xoş 
güzəran və bütün niyyətlərinizin həyata 
keçməsini arzu edirəm. 

Hörmətlə,

Aleksandr LUKAŞENKO 
Belarus Respublikasının Prezidenti

Prezidentin Mətbuat 
Xidmətinin məlumatı
Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan 

dekabrın 24-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyevə telefonla zəng edib.

Rəcəb Tayyib Ərdoğan Prezident İlham Əliyevi ad günü 
münasibətilə təbrik edib, ona Azərbaycan xalqının firavanlığı 
və tərəqqisi naminə prezidentlik fəaliyyətində yeni-yeni uğurlar, 
möhkəm cansağlığı arzulayıb.

Prezident İlham Əliyev göstərilən diqqətə və təbrikə görə 
minnətdarlığını bildirib.

Dövlət başçıları 2018-ci ilin dostluq və qardaşlıq 
münasibətlərimizin daha da möhkəmlənməsi baxımından 
önəmli bir il olduğunu qeyd edərək bu işdə qarşılıqlı səfərlərin 
və görüşlərin əhəmiyyətini vurğulayıb, qarşıdakı illərdə də 
əlaqələrimizin daha da genişlənəcəyinə əminliklərini ifadə 
ediblər.

 � Azərbaycanın Prezidenti kimi mən çalışacağam ki, hər 
bir vətəndaş, hər bir şəxs bu böyük layihələrdən, Azərbaycanda 
gedən inkişafdan bəhrələnsin. Bu, mənim vəzifəmdir, mənim 
borcumdur. Mən də bu vəzifəni ləyaqətlə yerinə yetirəcəyəm.

 � Vətəndaş cəmiyyətinin yaradılması və möhkəmlənməsi, 
demokratikləşmə prosesinin möhkəmlənməsi, hüquqi dövlətin 
qurulması, sadəcə olaraq, bir şüar, yaxud da bir niyyət deyil, 
Azərbaycanın hərtərəfli inkişafı üçün başlıca şərtdir.

 � Azərbaycanın torpaqları işğaldan azad olunmalıdır, bir 
 milyon qaçqın və köçkün öz doğma yurdlarına qayıtmalıdır, 
ölkəmizin ərazi  bütövlüyü bərpa edilməlidir. Azərbaycan heç 
vaxt bu vəziyyətlə,  torpaqlarının işğal altında qalması ilə 
barışmayacaqdır.

 � Düşmən bilməlidir ki, biz istənilən anda məsələni hərb yolu 
ilə həll edə bilərik. Ordunun güclənməsi, orduda nizam-intizamın 
güclənməsi, ordunun maddi-texniki bazasının möhkəmlənməsi, 
müasir silahların alınması – bütün bunlar buna görədir. 

 � Bizim təcrübəmiz onu göstərir ki, Azərbaycanın seçdiyi yol 
düzgün yoldur. İqtisadi, siyasi və sosial islahatların paralel şəkildə 
aparılması Azərbaycanı hərtərəfli inkişaf etdirir və ölkəmiz üçün 
çox lazım olan sabitliyi möhkəmləndirir, ictimai-siyasi vəziyyətə də 
müsbət təsir göstərir. 

 � Biz gələcəyə baxmalıyıq, müasir ölkəyə çevrilməliyik. 
Həm infrastruktur baxımından, həm dünyagörüşü baxımından, 
həm təhsil  baxımından – bütün parametr baxımından biz müasir 
dövlət olmalıyıq ki, dünyada və bölgədə öz yerimizi daha da 
möhkəmləndirək.

 � Dağlıq Qarabağ əzəli Azərbaycan torpağıdır. Əsrlər 
boyu azərbaycanlılar bu diyarda yaşayıblar, ermənilər oraya 
qonaq kimi gəliblər. Dağlıq Qarabağın əvvəlki, yəni real coğrafi 
məntəqələrinin adlarına baxmaq kifayətdir... Azərbaycanlıların o 
torpağa qayıtmağa haqqı var və biz oraya qayıdacağıq. Biz istəyirik 
ki, bunu sülh yolu ilə edək. Ancaq biz bütün başqa variantlara da 
hazır olmalıyıq və hazırıq. 

 � Azərbaycanın mövqeyi dəyişməz olaraq qalır. Bu gün də 
mən bunu bir daha dedim. Heç vaxt – nə bu gün, nə sabah, nə 10 
ildən sonra, nə 15 ildən sonra, nə 100 ildən sonra Dağlıq Qarabağ 
Azərbaycandan ayrılmayacaqdır. Hər halda mən Prezident olan 
dövrdə bunu özündə əks etdirən sazişə heç vaxt imza qoymaram. 

Azərbaycan Prezidentinin 
mövqeyini əks etdirən iqtibaslar

Prezident İlham Əliyev mərasimdə iştirak edib 
 � Dekabrın  

24-də Abşeron 
rayonunun ərazisində 
1000 məcburi 
köçkün ailəsi üçün 
salınmış yeni yaşayış 
kompleksi istifadəyə 
verilib. 

Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti 
İlham Əliyev və birinci 
xanım Mehriban Əliyeva 
mərasimdə iştirak ediblər.

Qaçqınların və 
Məcburi Köçkünlərin 
İşləri üzrə Dövlət 
Komitəsinin sədri Rövşən 
Rzayev görülən işlərlə 
bağlı məlumat verdi. 

(ardı 2-ci səhifədə)

Abşeron rayonunda məcburi köçkün ailələri üçün 
salınmış yaşayış kompleksi istifadəyə verilib
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(əvvəli 1-ci səhifədə)

Bildirildi ki, Prezident 
İlham Əliyevin 2011-ci ildə 
imzaladığı sərəncama əsasən, 
Sumqayıt şəhəri ərazisindəki 
yataqxanalarda müvəqqəti 
məskunlaşmış 2900 məcburi 
köçkün ailəsi üçün çoxmərtəbəli 
binalardan ibarət yeni yaşayış 
məhəlləsinin tikilməsi qərara 
alınıb. Məhəllənin salınması 
üçün 50 hektar torpaq sahəsi 
ayrılıb. Birinci mərhələdə 1000 
ailənin yerləşdirilməsi üçün 17,5 
hektar torpaq sahəsi istifadə 
edilib. Yeni yaşayış məhəlləsinin 
layihələndirilməsi və tikintisi 
Məcburi Köçkünlərin Sosial 
İnkişaf Fondu tərəfindən həyata 
keçirilib. Kompleksin inşasına 
bu ilin martında başlanılıb və 
tikinti işləri yüksək səviyyədə 
həyata keçirilib. Layihə üzrə 
23-ü 42, biri isə 35 mənzilli 
olan 7 mərtəbəli yaşayış binası 
inşa olunub. Məktəb və uşaq 
bağçasının daxil olduğu yeni 
yaşayış kompleksində digər 
zəruri infrastruktur obyektləri 
- klub-icma mərkəzi, həkim 
məntəqəsi, ATS binası tikilib, 
istirahət parkı salınıb, uşaq 

meydançaları yaradılıb. Ərazidə 
geniş abadlıq və yaşıllaşdırma 
işləri görülüb. Kompleks 
salınarkən elektrik, su, qaz, istilik 
təchizatı və suvarma sisteminin, 
rabitə və televiziya şəbəkəsinin 
qurulmasına xüsusi diqqət 
göstərilib. 

Dövlətimizin başçısına 
məlumat verildi ki, bu yaşayış 
kompleksi ölkə üzrə məcburi 
köçkünlər üçün salınan sayca 
101-ci şəhərcikdir. 

Prezident İlham Əliyev 
və birinci xanım Mehriban 
Əliyeva yeni kompleksdəki 
mənzillərdə yaradılan şəraitlə 
tanış oldular. Qeyd edildi ki, 
buradakı mənzillərdən 77-si 
birotaqlı, 420-si ikiotaqlı, 406-sı 
üçotaqlı, 96-sı isə dördotaqlıdır. 
Mənzillərin ümumi sahəsi 76 min 
kvadratmetrdir. Bütün mənzillər 
təmir edilib və mətbəx mebeli 
ilə təchiz olunub. Yeni yaşayış 
kompleksində hazırda Sumqayıt 
şəhəri və Abşeron rayonu 
ərazisində yataqxanalarda 
və digər inzibati binalarda 
müvəqqəti məskunlaşmış 
məcburi köçkün ailələri mənzillə 
təmin olunacaq. Prezident İlham 
Əliyevin Azərbaycanın ərazi 

bütövlüyünün təmin olunması 
istiqamətində həyata keçirdiyi 
tədbirlər, qaçqın və məcburi 
köçkünlərin həyat şəraitinin 
yaxşılaşdırılması üçün görülən 
işlər bu kateqoriyadan olan 
soydaşlarımızın hər zaman 
diqqət və qayğı ilə əhatə 
olunduğunu göstərir. Qaçqın 
və məcburi köçkünlərin 
müvəqqəti yaşayış yerləri və 
çadırlardan müasir tələblər 
səviyyəsində inşa edilən 
qəsəbələrə köçürülməsi dövlətin 
bu insanlara göstərdiyi diqqətin 
təzahürüdür. İndiyə qədər bu 
kateqoriyadan olan insanların 
maddi rifahının yaxşılaşdırılması 
üçün dövlət proqramları qəbul 
edilib, sosial müavinətlərin 
artırılması istiqamətində 
mühüm tədbirlər görülüb. Bu 
istiqamətdə atılan mühüm 
addımlardan biri də 2017-ci 
il martın 9-da Birinci vitse-
prezident Mehriban Əliyevanın 
sədrliyi ilə Bakı və Sumqayıt 
şəhərlərinin yataqxanalarında 
müvəqqəti məskunlaşmış 
qaçqın və məcburi köçkün 
ailələrinin köçürülməsinə həsr 
edilən müşavirənin keçirilməsi 
oldu. Mehriban Əliyeva 

müşavirədəki çıxışında ağır 
vəziyyətdə, qəzalı və yararsız 
binalarda məskunlaşan məcburi 
köçkünlərin həyat şəraitinin 
yaxşılaşdırılması ilə bağlı 
tapşırıqlarını verdi. 2017-
ci ilin may ayında Qaradağ 
rayonunda 1026 məcburi 
köçkün ailəsi üçün inşa edilən 
yaşayış kompleksinin təməli 
qoyuldu. Abşeron rayonunun 
Masazır, Mehdiabad, həmçinin 
Sabunçu rayonunun Ramana 
qəsəbələrində 470 mənzil 
məcburi köçkünlərə təqdim 
edildi. Bununla yanaşı, Heydər 
Əliyev Fondu tərəfindən alınan 
465 mənzilə Binəqədi rayonu, 
9-cu mikrorayon ərazisindəki 
Təcili Tibbi Yardım Stansiyasının 
yarımçıq binasından məcburi 
köçkün ailələrinin köçürülməsi 
başa çatdı. 

Sonra dövlətimizin başçısı və 
birinci xanım uşaq bağçasında 
yaradılan şəraitlə tanış 
oldular. Qeyd edildi ki, burada 
balacaların təlim-tərbiyəsi üçün 
bütün imkanlar var. 140 yerlik 
bağça uşaqların zövqünə uyğun 
qurulub, onların rahatlığını, 
istirahətini və ilkin biliklərə 
yiyələnməsini təmin edəcək. 

Otaqlar və dəhlizlər uşaqların 
sevimli nağıl qəhrəmanlarının 
şəkilləri ilə bəzədilib. 
Binada videomüşahidə, 
yanğınxəbərverici sistemlər 
quraşdırılıb, uşaq bağçası zəruri 
mebel-inventar və avadanlıqla 
təchiz edilib. Bağçanın yerləşdiyi 
ərazidə genişmiqyaslı abadlıq-
quruculuq işləri görülüb, müxtəlif 
çiçək və gül kolları, ağaclar 
əkilib. Ətrafda abadlıq və 
quruculuq işləri görülüb.

Qeyd edək ki, 2007-ci ildə 
ölkədəki 12 çadır düşərgəsinin 
ləğv edilməsi ilə başlanan 
proses nəticəsində qaçqın 
və məcburi köçkünlər üçün 
indiyədək 3,5 milyon kvadratmetr 
yaşayış sahəsi olan müasir 
qəsəbələr və çoxmərtəbəli 
binalardan ibarət yaşayış 
kompleksləri salınıb. İlin sonuna 
qədər evlərlə, mənzillərlə təmin 
edilmiş məcburi köçkünlərin 
sayı 300 minə çatacaq. Bu 
da 53 min 500 ailə və ya 300 
min qaçqın və məcburi köçkün 
deməkdir. Ümumilikdə bu 
kateqoriyadan olan insanların 
sosial problemlərinin həlli üçün 
indiyədək 7,1 milyard manat 
vəsait xərclənib. Məcburi 

Köçkünlərin Sosial İnkişaf 
Fondu tərəfindən 24 min 
məcburi köçkünə 14,8 milyon 
manat məbləğində mikrokredit, 
İqtisadiyyat Nazirliyinin 
Sahibkarlığın İnkişafı Fondu 
tərəfindən isə 2 min 74  məcburi 
köçkün sahibkara 44,3 milyon 
manat güzəştli kredit verilib. 
Bu mikrokreditlərin əksəriyyəti 
kənd təsərrüfatı - əkinçilik, 
heyvandarlıq, bitkiçilik, arıçılıq ilə 
bağlı layihələrə yönəldilib. Ötən 
dövrdə 200 min məcburi köçkün 
büdcə təşkilatlarında və digər 
sahələrdə daimi işlə təmin edilib. 
Bununla da məcburi köçkünlər 
arasında yoxsulluq həddi son 
15 ildə 75 faizdən 12 faizədək 
azalıb. 

Daha sonra yaşayış 
kompleksində tikilən Qubadlı 
rayonu Mirağa Əliyev adına Hal 
kənd tam orta məktəbindəki 
şəraitlə tanış olan Prezident 
İlham Əliyevə və birinci xanım 
Mehriban Əliyevaya məlumat 
verildi ki, bu təhsil ocağı 
792 şagird yerlikdir. Yüksək 
şəraiti ilə seçilən, müasir 
təlim avadanlıqları ilə diqqət 
çəkən bu təhsil ocağında 
təlim-tədris üçün hər cür şərait 

yaradılıb. Məktəbin kompüter 
otağında şagirdlər informasiya 
texnologiyalarının sirlərinə 
yiyələnəcək. İdman zalı da 
zəruri avadanlıqla təchiz edilib 
və burada şagirdlərin bədən 
tərbiyəsi ilə məşğul olmaları 
üçün hər cür imkan var. Akt 
zalında müxtəlif tədbirlər 
keçirmək mümkündür. Prezident 
İlham Əliyevin təhsilin inkişafına 
göstərdiyi diqqət və qayğı 
təsdiqləyir ki, bu sahə dövlət 
siyasətinin mühüm prinsipləri 
sırasına daxil edilib. Bu proses 
təkcə paytaxtla məhdudlaşmır, 
bölgələri də əhatə edir, doğma 
yurdlarından didərgin düşən 
soydaşlarımızın təhsilinin 
yüksək səviyyədə qurulmasına 
xidmət göstərir. Heydər Əliyev 
Fondunun dövlət səviyyəsində 
həyata keçirilən bu fəaliyyət 
proqramına verdiyi dəstək isə 
öz əhəmiyyəti ilə seçilir.

Məktəblə tanışlıqdan sonra 
Prezident İlham Əliyev və birinci 
xanım Mehriban Əliyeva məcburi 
köçkünlərlə görüşdülər.

Dövlətimizin başçısı görüşdə 
çıxış etdi. 

– Əziz dostlar, bu 
gün məcburi köçkünlərin 
problemlərinin həlli işində növbəti 
önəmli addım atılır. Biz min 
mənzildən ibarət yeni şəhərciyin 
istifadəyə verilməsini birlikdə 
qeyd edirik. Bu münasibətlə sizi 
ürəkdən təbrik edirəm. 

Çox gözəl şəhərcikdir, 
böyük ərazidə yerləşir. Burada 
iyirmidən artıq çoxmərtəbəli 
yaşayış binası inşa edilib. 
Uşaq bağçası, tibb məntəqəsi, 
icma mərkəzi, təxminən 800 
şagirdlik gözəl məktəb, yəni 
burada normal yaşamaq üçün 
bütün imkanlar, bütün şərait 
var. Bu şəhərciyin istifadəyə 
verilməsi bir daha onu göstərir 
ki, köçkünlərin problemləri daim 
diqqət mərkəzindədir. Bizim üçün 
bu, prioritet məsələdir. 

Son illərdə məcburi 
köçkünlərin problemlərinin 
həlli işində çox böyük addımlar 
atılmışdır. Üç yüz minə yaxın 
köçkün yeni mənzillərlə, fərdi 
evlərlə təmin edilib. Bu məqsədlər 
üçün dövlət çox böyük vəsait 
xərcləyib və bu da təbiidir. Çünki 
mən həmişə demişəm ki, məcburi 
köçkünlərin problemləri sosial 
məsələlər arasında ön plandadır. 

Bu il bu istiqamətdə çox böyük 
işlər görülüb. Bu il 5800 köçkün 
ailəsi üçün fərdi evlər, mənzillər 
tikilib və istifadəyə verilib. Artıq 
köçkünlərin bu evlərə, mənzillərə 
yerləşməsi prosesinə start 
verilmişdir. Bu, rekord göstəricidir. 
Biz hər il minlərlə köçkün ailəsini 
yeni evlərlə, mənzillərlə təmin 
edirik. Bir daha demək istəyirəm 
ki, bu il bu, ən yüksək səviyyədə 
öz həllini tapıb. Bizim vəzifəmiz 
ondan ibarətdir ki, bütün köçkün 
ailələri normal şəraitlə təmin 
olunsunlar. Bu istiqamətdə böyük 
işlər görülür, həm Bakı şəhərində, 
Abşeron rayonunda, Sumqayıt 
şəhərində, həm də digər şəhər 
və rayonlarımızda. Son illərdə 
yüzdən çox köçkün şəhərciyi 
tikilib istifadəyə verilmişdir. Ancaq 
o da həqiqətdir ki, hələ də çətin 
vəziyyətdə yaşayan köçkünlərimiz 
var. Onların problemləri də 
öz həllini tapacaq. Hazırda 
Dövlətqaçqınkom bu istiqamətdə 
öz işini davam etdirir, siyahılar 
dəqiqləşdirilir və növbəti ildə 
görüləcək işlərlə bağlı indi hazırlıq 
tədbirləri aparılır. Gələn ilin 
dövlət xərclərimizdə köçkünlərin 
problemlərinin həlli üçün kifayət 
qədər böyük vəsait nəzərdə 
tutulub. 

Onu da bildirməliyəm ki, bu 
il, eyni zamanda, köçkünlərin 
məişət problemlərinin həlli 
işində bir yenilik də olub. O da 
ondan ibarətdir ki, özəl sektor 
köçkünlər üçün mənzillərin 
tikintisinə başlamışdır. Bu il 
“Qobu Park” köçkün şəhərciyinin 
açılışı bunun bariz nümunəsi idi. 
Orada da mindən çox ailə üçün 

yeni binalar, evlər tikilib, bütün 
infrastruktur yaradılıb. O layihə 
özəl sektor tərəfindən təmin 
edilib, tikilib və maliyyələşdirilib.

Bu, onu deməyə əsas verir 
ki, biznesin sosial məsuliyyəti 
də artır. Ümid edirəm ki, növbəti 
illərdə bizim böyük biznes 
strukturlarımız bu işlərdə 
köçkünlərə kömək göstərəcəklər. 
Əlbəttə, əsas işi dövlət öz 
üzərinə götürüb. Köçkünlərin 
problemlərinin həlli, onların 
məşğulluğunun artırılması üçün 
son illərdə milyardlarla manat 
vəsait xərclənmişdir. Ancaq 
imkanı olan şirkətlər əlbəttə ki, bu 
sahədə öz sözünü deməlidirlər 
və biz bunu görürük. Ümid 
edirəm ki, gələn il də biznes 
strukturları bu istiqamətdə öz 
sözünü deyəcəklər. 

Bu il bir neçə yerdə köçkünlər 
üçün yeni şəhərciklər salınıb. 
Onların arasında iki layihəni 
xüsusilə qeyd etmək istərdim. Bu 
il Cocuq Mərcanlı qəsəbəsində 
işlərin ikinci mərhələsi başa 
çatmışdır. Bildiyiniz kimi, keçən 
il mənim iştirakımla Cocuq 
Mərcanlıda köçkün qəsəbəsinin 
açılışı olmuşdur. O vaxt biz 50 
evin açılışını qeyd etdik. Qarşıya 
vəzifə qoyulmuşdu ki, evlərin sayı 
daha da artmalıdır. Əlavə 100 
evin tikilməsi də bu il təmin edildi. 
Bu, əlbəttə ki, tarixi hadisədir. 
Çünki uzun fasilədən sonra 

Cocuq Mərcanlıda həyat yenidən 
qurulur, vətəndaşlar öz doğma 
torpağında yaşayırlar, qururlar, 
yaradırlar. Bilirsiniz ki, orada 
bütün infrastruktur yaradılıb, 
yollar, elektrik xətləri, məktəb, 
ermənilər tərəfindən dağıdılmış 
Şuşa məscidinin bənzəri olan 
məscid tikilib. Biznes üçün də çox 
gözəl şərait yaradılıb. Hazırda 
150 evdən ibarət qəsəbə bizim 
iradəmizin rəmzinə çevrilibdir. Bu 
qəsəbənin yaşaması, yenidən 
qurulması onu göstərir ki, 
Azərbaycan xalqı işğalla heç vaxt 
barışmayacaq. Hər bir köçkün 
bir arzu ilə, bir amalla yaşayır 
ki, tezliklə öz doğma torpağına 
qayıtsın. Biz bunu Cocuq 
Mərcanlı qəsəbəsinin timsalında 
görürük. Çünki uzun illər başqa 
yerlərdə yaşamış Cocuq Mərcanlı 
sakinləri imkan olan kimi, 
əlbəttə, öz doğma kəndinə üz 
tutdular. Hətta Cocuq Mərcanlını 
görməyən uşaqlar, yeniyetmələr 
böyük həvəslə o kəndə üz tutub, 
orada - doğma torpağında öz 
həyatlarını qururlar. 

Digər layihə Tərtər rayonunun 
Şıxarx qəsəbəsində tikilmiş 
şəhərcikdir. O şəhərcik təxminən 
1200 mənzildən ibarətdir. 
Hündürmərtəbəli binalar tikilib. 
O layihənin də əhəmiyyəti 
ondadır ki, vaxtilə işğal edilmiş 
və işğaldan azad olunmuş 
torpaqlarda belə böyük, gözəl 

şəhərcik tikilib. Əlbəttə, hər bir 
köçkün şəhərciyinin istifadəyə 
verilməsi önəmli hadisədir 
və bizi, köçkünləri sevindirir. 
Ancaq bu iki layihəni xüsusilə 
qeyd etmək istəyirəm. Çünki 
məhz işğalçılardan azad 
edilmiş torpaqlarda biz bu 
gözəl şəhərcikləri qurmuşuq. 
Bu, bir daha onu göstərir ki, 
torpaqlarımız işğaldan azad 
olunandan sonra biz ermənilər 
tərəfindən dağıdılmış bütün 
şəhər və rayonlarımızı, 
kəndlərimizi bərpa edəcəyik. 
Buna bizim gücümüz də 
çatacaq, iradəmiz də var. Bizim 
siyasətimiz, bir daha demək 
istəyirəm ki, məcburi köçkünlərin 
problemlərinin həlli işinə dəstək 
verməkdən ibarətdir. Mən 
əminəm ki, bu gün hələ də işğal 
altında olan bütün torpaqlar azad 
ediləndən sonra o torpaqlarda 
gözəl şəhərlər, kəndlər yenidən 
qurulacaq. Azərbaycan xalqı 
işğalla barışmayacaq. 

Ermənistanın işğalçılıq 
siyasəti onları ağır vəziyyətdə 
qoyub. Bu gün bunu həm dünya 
görür, həm də regionda baş 
verən hadisələr bunu göstərir. 
Ermənistanda uzun illər ərzində 
– iyirmi il ərzində hakimiyyəti zəbt 
etmiş kriminal rejim çökdü. Bunun 
başlıca səbəbi onların işğalçılıq 
siyasətidir. Çünki biz qarşıya 
vəzifə qoymuşduq ki, bu kriminal 

rejim çökməlidir və buna nail 
olduq. Bütün vasitələrdən istifadə 
edərək buna nail olduq. Mən 
dəfələrlə demişəm, bu gün də 
demək istəyirəm ki, Ermənistanda 
kriminal, rüşvətxor xunta rejiminin 
çökməsində bizim də payımız var. 
Nə qədər ki, torpaqlarımız işğal 
altındadır, ilk növbədə, biz onları 
təcrid vəziyyətində saxlayırıq və 
saxlayacağıq. Digər tərəfdən, 
Ermənistan iqtisadiyyatı üçün 
heç bir əsas yoxdur. Biz onları 
bütün regional layihələrdən təcrid 
etmişik və bu proses davam 
etdirilir. Ermənistanda iqtisadi 
vəziyyət çox ağırdır və bu il orada 
baş vermiş hadisələrin əsas 
səbəbi də səfalət, yoxsulluq, 
ədalətsizlik və özbaşınalıqdır. 
Demoqrafik baxımdan Ermənistan 
çox ağır vəziyyətdədir. Bizdə olan 
məlumata görə, yenə də işğalçılıq 
siyasəti nəticəsində ölkədən ən 
azı bir milyondan artıq vətəndaş 
gedibdir, həmişəlik ölkəni tərk 
edibdir. 

Ümid edirəm, Ermənistan 
cəmiyyəti və Ermənistanın 
yeni rəhbərliyi başa düşəcək 
ki, ancaq Azərbaycan ilə 
münasibətləri normallaşdırandan 
sonra Ermənistanda hər hansı 
bir iqtisadi inkişaf ola bilər. 
Normallaşma torpaqlarımızın 
azad edilməsindən asılıdır və 
bunun əsas şərtidir. 

Biz isə öz gücümüzü, 

qüdrətimizi artırırıq. Onu da 
bildirməliyəm ki, Ermənistanın 
kriminal rejiminin süquta 
uğramasında bizim hərbi 
qələbələrimiz də önəmli rol 
oynayıb. Xüsusilə, Aprel 
döyüşləri və ondan sonra bizim 
digər uğurlu əməliyyatlarımız 
nəticəsində Ermənistanın 
əvvəlki rəhbərliyi tərəfindən 
öz ordusu haqqında yaradılan 
mif tamamilə darmadağın 
edildi. Azərbaycan Ordusu, 
Azərbaycan əsgəri göstərdi ki, 
biz döyüş meydanında da qalib 
gəlirik. Bizim hərbi qələbələrimiz 
Ermənistanın kriminal rejiminin 
çökməsində xüsusi rol 
oynamışdır. 

Biz 2019-cu ilə qədəm 
qoyuruq və ümid edirik ki, bu il 
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinin həlli 
üçün önəmli il ola bilər. Amma 
baxacağıq ki, vəziyyət necə 
inkişaf edir. Bizim prinsipial 
mövqeyimiz dəyişməz olaraq 
qalır. Ölkəmizin ərazi bütövlüyü 
qeyd-şərtsiz təmin olunmalıdır, 
bərpa edilməlidir, işğalçı qüvvələr 
torpaqlarımızdan qeyd-şərtsiz 
çıxarılmalıdır. Bunu ədalət, tarix 
tələb edir, bunu beynəlxalq hüquq 
tələb edir. BMT Təhlükəsizlik 
Şurasının qətnamələrində məhz 
dediyim sözlər öz əksini tapıb 
ki, işğalçı qüvvələr işğal edilmiş 
torpaqlardan qeyd-şərtsiz 

çıxarılmalıdır. Biz əlbəttə ki, 
xarici müstəvidə öz səylərimizi 
bu istiqamətdə artıracağıq. Bu il 
həm ikitərəfli təmaslar əsasında 
mən bir çox ölkələrin dövlət və 
hökumət başçıları ilə apardığım 
danışıqlarda və imzalanmış 
sənədlərdə ölkəmizin ərazi 
bütövlüyünə, suverenliyinə 
hörmət göstərilir və münaqişənin 
bu prinsiplər əsasında həll 
olunması tələb edilir. Eyni 
zamanda, Avropa İttifaqı ilə 
imzalanmış sənəddə ölkəmizin 
ərazi bütövlüyü, suverenliyi, 
sərhədlərimizin toxunulmazlığı 
haqqında çox ciddi bəyanatlar 
var. Yəni, həm tarixi, həm hüquqi 
əsaslar bizim mövqeyimizi 
dəstəkləyir. Əlbəttə ki, bu gün 
Ermənistan və Azərbaycan 
iqtisadi və hərbi cəhətdən fərqli 
kateqoriyalarda olan ölkələrdir. 
Eyni zamanda, bölgədə 
gedən proseslər, bizim qonşu 
ölkələrlə münasibətlərimizin 
möhkəmləndirilməsi regionda 
vəziyyəti bizim xeyrimizə 
dəyişdirir. Yəni, bütün bu amillər 
deməyə əsas verir ki, 2019-cu 
ildə münaqişə ilə bağlı müəyyən 
addımlar atılacaq. Hələ ki, bir 
şey demək tezdir, ancaq bir 
şey tam aydındır: biz prinsipial 
mövqeyimizdən çəkilməyəcəyik, 
öz ərazi bütövlüyümüzün istənilən 
yolla bərpası bizim suveren 
hüququmuzdur. Dağlıq Qarabağ 
və onun ətrafında yerləşən digər 
işğal edilmiş torpaqlar bizim 
əzəli, tarixi torpaqlarımızdır və 
bu, bu gün belədir, sabah da 
belə olacaq. Sadəcə olaraq, 
1990-cı illərin əvvəllərində o vaxt 
Azərbaycanda hakimiyyəti zəbt 
etmiş AXC-Müsavat cütlüyünün 
yarıtmaz və xəyanətkar fəaliyyəti 
nəticəsində torpaqlarımız işğal 
altına düşmüşdür. Biz bütün 
imkanlardan istifadə edirik ki, 
bu məsələ öz həllini tapsın. 
Ölkəmizin artan qüdrəti o günü 
yaxınlaşdırır ki, belə gözəl 
şəhərciklər bu gün işğal altında 
olan torpaqlarda tikilsin. 

Sizin üçün bu, müvəqqəti 
yaşayış yeridir. Əlbəttə ki, burada 
gözəl şəraitin yaradılması bizim 
borcumuzdur. Mən bilirəm ki, 
burada yaşayacaq vətəndaşlar 
çox ağır şəraitdə yaşamışlar. 
İndi burada gözəl şərait yaradılır. 
Ancaq yenə də bu, müvəqqəti 
yaşayış yeridir, gün gələcək 
belə gözəl şəhərciklər bu gün 
işğal altında olan torpaqlarda 
açılacaqdır. 

Mən sizi bu gözəl hadisə 
münasibətilə təbrik etmək 
istəyirəm. Sizi qarşıdan 
gələn Yeni il bayramı, Dünya 
Azərbaycanlılarının Həmrəylik 
Günü münasibətilə təbrik edirəm. 
Sağ olun.
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*  *  *
Məcburi köçkün, Milli 

Qəhrəman atası Nəriman 
HƏMİDOV çıxış edərək dedi: 

– Cənab Prezident, bu gün 
bizim sevincimizin həddi-hüdudu 
yoxdur, Siz bizimləsiniz. Sizin 
məcburi köçkünlərə göstərdiyiniz 
qayğı bizim nəzərimizdən heç 
vaxt qaçmaz. Sizin göstərdiyiniz 
diqqət və qayğı həmişə bizim 
nəzərimizdədir. Biz görürük ki, 
məcburi köçkünlər məsələsi həm 
dövlətimizin, həm də Prezidenti-
mizin diqqətindədir. Çox şadıq ki, 
bu gün Sizin ad gününüzdür. Bu 
münasibətlə Sizi təbrik edirəm. 
Sizə uzun ömür, cansağlığı arzula-
yıram. 

Möhtərəm Prezident, ölkəmiz 
tərəqqidədir. Bu, hamımızın gözü 
qarşısındadır. Ölkəmiz çiçəklənir, 
inkişaf edir. Bunlar hamısı Si-
zin daxili və xarici siyasətinizin 
bariz nümunəsidir. Bütün bun-
ların hamısı dünya miqyaslı 
siyasi xadim, türk aləminin lideri, 
ulu öndərimiz Heydər Əliyevin 
dövlətçilik siyasətini uğurla həyata 
keçirməyinizin bariz nümunəsidir. 
Bu siyasət nəticəsində ölkəmiz 
gündən-günə inkişaf edir, xalqı-
mızın güzəranı, maddi rifah halı 
yaxşılaşır. Onu da qeyd edim ki, 
bütün Azərbaycan xalqı, bütün 
dünya azərbaycanlıları Sizi çox 
istəyir. Siz ulu öndərin siyasi 
xəttini cəsarətlə davam etdirirsiniz.  

Cənab Prezident, Siz çox 
qayğıkeş, hər bir sahənin inkişa-
fına diqqət yetirən rəhbərsiniz. 
Ölkəmizdə çoxlu alimlər, ya-
zıçılar, şairlər, mədəniyyət 
işçiləri, idmançılar var. Siz on-
ların hamısının əməyini yüksək 
qiymətləndirirsiniz, hamısının öz 
payını, qismətini özünə çatdırırsı-
nız. Bu qismətdən mənə də pay 
düşübdür. Ermənilərin həmləsinin 
qarşısını almaq üçün bizim or-
dumuz Sizin rəhbərliyiniz altında 

ayağa qalxdı. O vaxt mənim 
oğlum da cəbhədə idi. Lələtəpənin 
alınmasında göstərdiyi şücaətə 
görə Siz ona Azərbaycanın Milli 
Qəhrəmanı adı verdiniz. Çox şa-
dam, bu gün Allah-Təala mənə 
bu fürsəti verib ki, mən Sizə öz 
minnətdarlığımı üzbəüz bildirim. 
Sizə öz adımdan, bütün ailəmiz 
adından minnətdarlıq edirəm. 
Çox sağ olun, polkovnik Şükür 
Həmidov Sizin sərəncamınızla Mil-
li Qəhrəman adına layiq görülüb. 
Minnətdarlığımı bildirirəm. 

Cənab Prezident, bu, tək 
mənim valideynlik qürurum, sevin-
cim deyil. Bu, bizim ordumuzun 
Sizin rəhbərliyinizlə qələbəsinin 
nəticəsidir. Eyni zamanda, Siz 
özünüz də qeyd etdiyiniz kimi, 
Cocuq Mərcanlıda görülən işlər 
qayıdışımızın ilk addımıdır. Biz Si-
zin rəhbərliyinizlə o addımı davam 
etdirəcəyik. 

Bizim bir el misalı var: Ad günü 
olana hədiyyə verərlər. Amma Siz 

bunun əksinə hərəkət etdiniz, bu 
şad gündə, Sizin ad gününüzdə 
bu gözəl, hər şəraiti olan qəsəbəni 
Siz bizə hədiyyə etdiniz. Çox sağ 
olun, çox var olun. Sizə uzun ömür, 
işinizdə müvəffəqiyyət arzulayıram.

Hörmətli Mehriban xanım, 
mənim yaxşı yadımdadır, Siz Bi-
rinci vitse-prezident olanda ilk yı-
ğıncağınızı qaçqınların və məcburi 
köçkünlərin həyat şəraitinin 
yaxşılaşdırılması ilə əlaqədar 
keçirdiniz. Mən o yığıncaqdakı 
çıxışınızı dəfələrlə dinləmişəm. 
Siz Azərbaycan xalqının sevim-
li qızısınız. Bütün Azərbaycan 
xalqı Sizi sevir, Sizi alqışlayır. 
Ölkəmizin daxilində və xaricdə 
gördüyünüz işlərin hamısı bizə 
yaxşı məlumdur. Çox sağ olun, 
bunlar heç vaxt bizim yadımızdan 
çıxmaz. 

Mən bütün qubadlılılar, bütün 
məcburi köçkünlər adından, 
möhtərəm Prezidentimiz, Sizi 
ad gününüz münasibətilə təbrik 

edirəm, Sizə cansağlığı arzu-
layıram. Arzu edirəm ki, Sizin 
rəhbərliyinizlə torpaqlarımız yaxın 
vaxtlarda işğaldan azad olunsun, 
biz gedək öz ata-baba torpaqla-
rımızı ziyarət edək, beş gün də ya-
şamalı olsaq, o torpaqda yaşayaq. 
Çox sağ olun, çox var olun. Onu 
da arzu edirəm ki, Sizin fərmanları 
imzaladığınız o qələm həmişə 
Sizin əlinizdə olsun. 

Prezident İlham Əliyev: Çox 
sağ olun.

*  *  *
Qubadlı rayonundan 

məcburi köçkün Aqil QULİYEV 
dedi:

– Möhtərəm cənab Prezident!
Sizi doğum gününüz 

münasibətilə bütün gənclər 
adından ürəkdən təbrik edir, Sizə 
möhkəm cansağlığı, dövlətimizin 
daha da güclənməsi naminə 
fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayıram.

Cənab Prezident, bu əziz 
gündə Sizin qarşınızda çıxış 
etmək hər bir Azərbaycan gənci 
kimi, mənim üçün də böyük 
şərəfdir və həyatımda tarixi 
əlamətdar gündür. 

Möhtərəm cənab Prezident, 
Azərbaycan gəncliyi Sizinlə fəxr 
edir. Ona görə ki, ümummilli 
liderimiz, Azərbaycanın, dünyanın 
dahi siyasi xadimi Heydər Əliyevin 
1990-cı illərin əvvəllərində 
təlatümlərdən, məhv olmaq 
təhlükəsindən xilas etdiyi, inkişafı-
nın əsasını qoyduğu Azərbaycanı 
bu gün Siz dünyada və beynəlxalq 
aləmdə, regionda gedən çətin 
vəziyyətdə, dünyada ikili standart-
ların hökm sürdüyü bir zamanda 
daha da inkişaf etdirib, uğurdan-
uğura aparırsınız. 

Möhtərəm cənab Prezident, 
Siz bu gün Azərbaycanı idman 
ölkəsinə, mühüm beynəlxalq 
yarışların, humanitar forum-
ların keçirildiyi multikultural 

məkana çevirmisiniz. Bu gün 
Azərbaycanı dünyaya multikul-
turalizm nümunəsi göstərən bir 
ölkəyə çevirmisiniz. Bu gün dünya 
Azərbaycan multikulturalizmindən 
bəhs edir və ondan öyrənir. 

Möhtərəm cənab Prezi-
dent, ulu öndər Heydər Əliyevin 
əsasını qoyduğu böyük strateji 
layihələrin - Bakı-Tbilisi-Ceyhan, 
Bakı-Tbilisi-Ərzurum, Bakı-
Tbilisi-Qars kimi layihələrin Sizin 
rəhbərliyinizlə reallaşdırılması, 
Sizin müəllifi olduğunuz TANAP, 
TAP kimi mühüm layihələrin 
həyata keçirilməsi Azərbaycanı 
regionun lider dövlətinə, Avropa-
nın enerji təhlükəsizliyində mühüm 
rol oynayan dövlətə çevirmişdir. 
Bütün bunlar məhz Sizin böyük 
siyasi fəaliyyətinizin nəticəsidir. 
Bu gün biz ona görə fəxr edirik ki, 
yaşadığımız müstəqil Azərbaycanı 
dünyanın azsaylı ölkələrindən 
olan kosmik ölkəyə çevirmisi-
niz. Bütün bunlar, həmçinin ulu 

öndərimiz Heydər Əliyevin əsasını 
qoyduğu gənclər siyasətinin 
davam etdirilməsi gənclərimizi hər 
zaman Sizin siyasətinizi qətiyyətlə 
müdafiə edən cəmiyyətimizin fəal 
bir zümrəsinə çevirib. Gənclərimiz 
hər zaman həyatda öz yerlərini 
tutmaqda Sizə güvənmiş, Sizdən 
ilham almışlar. 

Hörmətli Mehriban xanıma 
dünyanın diqqətini Azərbaycana 
yönəltmiş birinci Avropa Oyunla-
rının, IV İslam Həmrəyliyi Oyun-
larının böyük müvəffəqiyyətlə 
keçməsi üçün göstərdiyi səylərə 
görə bütün gənclər adından, 
məcburi köçkünlər adından dərin 
minnətdarlığımızı bildiririk. 

Möhtərəm cənab Prezident, 
bu gün Azərbaycanımız gündən-
günə inkişaf edir. Biz Sizin bütün 
istiqamətlərdə, o cümlədən Ali 
Baş Komandan kimi ordu quru-
culuğu sahəsində apardığınız 
məqsədyönlü siyasət nəticəsində 
doğma torpaqlarımızın tezliklə 
azad olunacağına inanırıq. Biz 
gənclər Ali Baş Komandanımızın 
əmrinizi səbirsizliklə gözləyən 
müsəlləh əsgərlərik. 

Möhtərəm cənab Prezident, 
icazə verin, bu gün bu sevinci bizə 
bəxş etdiyinizə, öz ad gününüzü 
bizimlə qeyd etdiyinizə, hər cür 
şəraitlə təmin olunmuş şəhərciyi 
köçkünlərə hədiyyə etdiyinizə 
görə gənclərin Sizə sonsuz 
minnətdarlığını çatdırım.  

Möhtərəm cənab Prezi-
dent, bir daha Sizi ad gününüz 
münasibətilə səmimi qəlbdən 
təbrik edir, Sizə dövlətimizin daha 
da inkişafı naminə fəaliyyətinizdə 
uğurlar arzulayıram. 

Prezident İlham Əliyev: Çox 
sağ olun.

*  *  *
Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.

AZƏRTAC

Prezident İlham Əliyev Serbiyanın 
Baş nazirinin müavinini qəbul edib

 � Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyev dekabrın 24-də Serbiya 
Respublikasının Baş nazirinin 
müavini, ticarət, turizm və 
telekommunikasiya naziri Rasim 
Lyayiçi qəbul edib.

Serbiyanın Baş nazirinin müavini, 
ticarət, turizm və telekommunikasi-
ya naziri Rasim Lyayiç, ilk növbədə, 
Prezident İlham Əliyevi ad günü 
münasibətilə təbrik etdi, ona prezident-
lik fəaliyyətində uğurlar və möhkəm 
cansağlığı arzuladı. Eyni zamanda, 
Rasim Lyayiç Serbiya Prezidenti Alek-
sandr Vuçiçin salamlarını dövlətimizin 
başçısına çatdıraraq, Serbiya tərəfinin 
Prezident İlham Əliyevin Belqrada 
səfərini səbirsizliklə gözlədiklərini 
bildirdi. O, Belqradda Azərbaycan ilə 
Serbiya arasında ticarət və iqtisadi 
əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası 
Komissiyanın 5-ci iclasının uğur-
la keçirildiyini vurğulayaraq, orada 
əməkdaşlığımızın genişlənməsi ilə 
bağlı istiqamətlərin müəyyən edildiyini 
diqqətə çatdırdı. 

Dövlətimizin başçısı Serbiyanın 

Baş nazirinin müavini, ticarət, turizm 
və telekommunikasiya naziri Ra-
sim Lyayiçin səfərinin əlaqələrimizin 
perspektivləri ilə bağlı məsələlərin 
müzakirəsi üçün yaxşı imkan yarat-
dığını dedi. Serbiya Prezidenti ilə bu 
il beynəlxalq tədbirlər çərçivəsində 
təmaslarını məmnunluqla xa-
tırlayan Prezident İlham Əliyev 
müxtəlif səviyyəli qarşılıqlı səfərlərin 

əlaqələrimizin genişlənməsi baxımın-
dan əhəmiyyətli olduğunu qeyd etdi.

Söhbət zamanı ikitərəfli 
münasibətlərimizin strateji tərəfdaşlıq 
səviyyəsində uğurla inkişaf etdiyi 
bildirildi, iqtisadi sahədə əməkdaşlığın 
siyasi sahədə əlaqələrin səviyyəsinə 
yüksəlməsi istiqamətində səmərəli 
işlərin həyata keçirildiyi bildirildi, 
əməkdaşlığımızın bütün sahələrdə, 
o cümlədən infrastruktur, kənd 

təsərrüfatı, turizm və informasiya-kom-
munikasiya texnologiyaları sahələrində 
dinamik şəkildə inkişaf etdiyi qeyd 
olundu. 

Dövlətimizin başçısı Serbiya Pre-
zidenti Aleksandr Vuçiçin salamlarına 
görə minnətdarlığını bildirdi, onun da 
salamlarını Serbiya Prezidentinə çat-
dırmağı xahiş etdi. 

AZƏRTAC

Prezident İlham Əliyev Türkiyədə  
"İlin dövlət başçısı" seçilib

 � Prezident 
İlham Əliyev 
Türkiyədə səmimi, 
işgüzar, uğurlu və 
Türkiyə dövlətinin 
dostu meyarlarına 
görə "İlin dövlət 
başçısı" seçilib.

Bu barədə 
AZƏRTAC-a Türkiyə 
Azərbaycan Dərnəkləri 
Federasiyasının (TADEF) 
sədri Bilal Dündar 
məlumat verib.

O bildirib ki, 
sözügedən seçim 
Türkiyə Azərbaycan 
Dərnəkləri 
Federasiyasına bağlı 
olan 16 bölgədə 145 
vətəndaş cəmiyyəti 
təşkilatı tərəfindən 
aparılıb.

Bilal Dündar deyib 
ki, "İlin dövlət başçısı" 
mükafatı Prezident İlham 
Əliyevə 2019-cu ilin 
yanvar ayında təqdim 
olunacaq.
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 � Dekabrın 24-də Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban 
Əliyeva “Bakı Ağ Şəhər”də  110 kilovoltluq “Ağ 
Şəhər-2” və “Bakıxanov” yarımstansiyalarının, Birinci 
Fəvvarələr küçəsinin açılışında, eləcə də “Ağ Şəhər” 
piyada körpüsünün və Zaman meydanının təməlqoyma 
mərasimində iştirak ediblər, tikintisi yekunlaşan 
Fəvvarələr Meydanı Parkı ilə tanış olublar.

Əvvəlcə dövlətimizin başçısı 
“Ağ Şəhər-2” yarımstansiyasının 
açılışını etdi. 

“Azərişıq” ASC-nin sədri 
vəzifəsini icra edən Vüqar 
Əhmədov dövlətimizin başçısına 
məlumat verdi ki, “Ağ Şəhər” 
layihəsinin keyfiyyətli və 
dayanıqlı elektrik enerjisi ilə 
təchiz olunması istiqamətində 
kompleks tədbirlər həyata keçirilir. 
“Ağ Şəhər” layihəsinin elektrik 
təchizatı üzrə qoyuluş gücü 250 
meqavat təşkil edir və layihə 
çərçivəsində 110 kilovoltluq 
4, həmçinin 35 kilovoltluq 46 
yarımstansiyanın tikintisi nəzərdə 
tutulur. Artıq 110/35/10 kilovoltluq 

100 meqavoltamper gücündə 
“Ağ Şəhər-2” yarımstansiyasının 
inşası yekunlaşıb. 

Qeyd edək ki, “Azərişıq” 
Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 
bütün yeni inşa olunan qapalı 
tipli yarımstansiyaları kimi, “Ağ 
Şəhər-2” yarımstansiyasının 
da memarlıq görünüşü, texniki 
və texnoloji sahələri xüsusi 
layihə əsasında yaradılıb. 
Yarımstansiyada ehtiyat nəzərə 
alınmaqla 35 və 10 kilovoltluq 
qapalı paylayıcı qurğular, 
hər biri 50 meqavoltamper 
gücündə iki transformator var. 
Azərbaycanda ilk dəfə məhz “Ağ 
Şəhər-2” yarımstansiyasında 
yanğından mühafizə məqsədilə 
yağın transformatorlardan təcrid 
edilməsi və yanğının anındaca 
qarşısının alınması üçün 
avtomatik rejimdə işləyən qurğular 
quraşdırılıb. Mərtəbələrarası 
xüsusi kabel keçidləri, həmçinin 
ehtiyat giriş-çıxışları olan kabel 
zirzəmisi inşa olunub. Xüsusi 
dispetçer idarəetmə mərkəzi 
yaradılıb. Yarımstansiya elektron 
tipli rele mühafizəsi və avtomatika 
sistemi ilə təchiz edilib, optik 
kabel çəkilib və məsafədən 
idarəolunan SCADA dispetçer 
idarəetmə sisteminə qoşulub. 
“Ağ Şəhər-2” yarımstansiyasının 
qidalandırılması üçün “Ağ 
Şəhər-1” yarımstansiyasından 
110 kilovoltluq ikidövrəli kabel 
xətti çəkilib. Bu energetika 
qurğusunu digər 110 kilovoltluq 
yarımstansiyalardan fərqləndirən 
əsas texnoloji fərqi odur ki, 
110 kilovoltluq bölmə ABB 
şirkətinin istehsalı olan eleqaz 
izolyasiyalı qapalı tipli yuvalardan 
və ayırıcılardan ibarətdir. Bu 
tip qapalı paylayıcı qurğuların 
istismar müddəti açıq tipli 
qurğulardan üç dəfə çox olmaqla, 
istismarı təhlükəsizdir və 
mükəmməl şəbəkəyə inteqrasiya 
oluna bilir. 

“Ağ Şəhər-2” yarımstansiyası 
vasitəsilə 75 min əhali abonentinin 
elektrik təchizatı həyata 
keçiriləcək. Həmçinin ərazidə 
yeni inşa olunan sosial obyektlər, 
otellər, əyləncə kompleksləri, Ağ 
Şəhər bulvarı, yeni layihələndirilən 
tikinti obyektləri, yaşayış 
kompleksləri “Ağ Şəhər-2” 
yarımstansiyası vasitəsilə enerji 

ilə təchiz olunacaq. “Ağ Şəhər-2” 
yarımstansiyası ilə yanaşı, 
layihə çərçivəsində “Bakı Ağ 
Şəhər”də 35/0,4 kilovoltluq yeddi 
yarımstansiya da inşa edilib. 

Sonra Prezident İlham Əliyev 
məsafədən idarə olunan SCADA 
dispetçer sistemi vasitəsilə  “Ağ 
Şəhər-2” yarımstansiyasını və 
110/35/10 kilovoltluq “Bakıxanov” 
yarımstansiyasını işə saldı.

Dövlətimizin başçısına 
məlumat verildi ki, ötən əsrin 
70-ci illərinin ortalarında o 
dövrün elektrik enerjisi tələbatına 
uyğun tikilərək istifadəyə verilən 
110/35/10 kilovoltluq “Bakıxanov” 
yarımstansiyasının köhnə 

avadanlıqları müasir tələblərə 
cavab vermədiyindən və istismar 
müddətini bitirdiyindən tamamilə 
yenidən qurulub. 

Qeyd edək ki, Bakıxanov 
qəsəbəsinin istehlakçıları və 
onların tələbatı 30 il müddətində 
10 dəfələrlə artıb. Bakıxanov 
qəsəbəsi ilə yanaşı, Bülbülə 
və Qaraçuxur qəsəbələrinin bir 
hissəsinin bu yarımstansiyadan 
qidalanması onun yenidən 
qurulmasını günün tələbinə 
çevirmişdi. Odur ki, yarımstansiya 
yenidən qurulmaqla yanaşı, 
onun mövcud 35 kilovoltluq 
elektrik şəbəkələri ilə əlaqələnmə 
sxemi daha dayanıqlı və etibarlı 
vəziyyətə gətirilib. Beləliklə, yeni 
“Bakıxanov” yarımstansiyası 
hazırda elektrik enerjisi ilə 
təchiz edilən bütün növ 
mövcud istehlakçılarla yanaşı, 
perspektivdə yaranacaq əhali və 
qeyri-əhali abonentlərin elektrik 
enerjisi təminatını daha keyfiyyətli 
və dayanıqlı formada həyata 
keçirmək üçün də bütün imkanlara 
malikdir.

***
Sonra Birinci Fəvvarələr 

küçəsinin açılışı oldu.
Azərbaycan Avtomobil 

Yolları Dövlət Agentliyinin 
İdarə Heyətinin sədri Saleh 
Məmmədov dövlətimizin başçısına 
məlumat verdi ki, yeni yollar 
salınarkən ərazidə mazutlu 
və texnogen mənşəli yararsız 
qrunt 2 metrə qədər dərinlikdə 
qazılaraq çıxarılıb və ərazidən 
uzaqlaşdırılıb. Əvəzində isə 
yararlı karxana materiallarından 
yol geyiminin əsası inşa olunub. 
Ümumilikdə, 2018-ci ildə 550 
min kubmetr yararsız material 
qazılaraq ərazidən uzaqlaşdırılıb 
və əvəzində 400 min kubmetr 
yararlı karxana materiallarından 
istifadə edilib. “Bakı Ağ Şəhər”in 
ərazisində layihəyə uyğun olaraq 
22,4 kilometr uzunluğunda 16-
47 metr enində iki, dörd və altı 
hərəkət zolağından ibarət olan 
63 avtomobil yolunda işlər davam 
etdirilib. Ümumi uzunluğu 1420 
metr olan Birinci Fəvvarələr, 
Birinci Yaşıl Ada, İkinci Yaşıl Ada, 
Altıncı Park və Mərkəzi Şərq 
küçələrində 550 min kubmetr 
torpaq işi görülüb, 36 min 

kvadratmetr sahəyə asfalt-beton 
döşənib, inşaat işlərində 400 min 
kubmetr karxana materiallarından 
istifadə edilib, 22 min kvadratmetr 
səki salınıb, 150 işıq dirəyi 
quraşdırılıb, yollar boyunca 
müxtəlif növ 240 ağac əkilib. 

Sonra Prezident İlham Əliyev 
Birinci Fəvvarələr küçəsinin rəmzi 
açılışını bildirən lenti kəsdi.

“Ağ Şəhər” yollarının təmir 
işləri çərçivəsində cari ildə 
Birinci Fəvvarələr küçəsinin 
Nobel prospektinə çıxışı təmin 
olunub. Uzunluğu 560, eni isə 32 
metr olan bu küçə Yaşıl Ada və 
Fəvvarələr Meydanı kvartallarını 
kəsir və şimalda Mərkəzi Bulvar 
küçəsinə, cənubda isə Nobel 
prospektinə çıxır. Dördzolaqlı 
Birinci Fəvvarələr küçəsində 
digər küçələrdə olduğu kimi, 
avtodayanacaq və piyadaların 
təhlükəsizliyi də nəzərə alınıb. 
Burada layihəyə uyğun olaraq 
yolaltı infrastruktur işləri – çirkab 
və yağış suları kollektorları, 
elektrik xətləri, qaz təminatı 

boruları və İT kanal sistemləri 
çəkilib. Küçənin adı səkilərdə daş 
nişanlarla qeyd edilib, vətəndaşları 
istiqamətləndirən yolgöstəriciləri 
quraşdırılıb. Səkilərdə yaşıllıqlar, 
arabalar üçün panduslar salınıb, 
həmçinin avtomobillər üçün xüsusi 
parkinq yerləri də nəzərdə tutulub. 
Yeddimərtəbəli binaları əhatə 
edən küçənin Nobel prospektinə 
birləşən 90 metrlik hissəsində 
istinad divarı tikilib.

***
Sonra Prezident İlham Əliyev 

və birinci xanım Mehriban Əliyeva 
tikintisi yekunlaşan Fəvvarələr 
Meydanı Parkı ilə tanış oldular. 

“Bakı Ağ Şəhər” layihəsinin 
icraçı direktoru Ruslan Sadıxov 
dövlətimizin başçısına məlumat 
verdi ki, təməli 2016-cı ilin dekabr 
ayında Prezident İlham Əliyev və 
birinci xanım Mehriban Əliyeva 
tərəfindən qoyulmuş Fəvvarələr 
Meydanı Parkı piyada keçidi 
və 800 yerlik ictimai parkinq 
kompleksinin bir hissəsidir. Tikintisi 
əsasən başa çatmış Fəvvarələr 
Meydanı kvartalının mərkəzində 
yerləşən parkda geniş istirahət 
zonaları, üç fəvvarə kompleksi, 
uşaqların təhlükəsiz əyləncəsi 
üçün geniş meydança, gözəl 

landşaft dizaynı mövcuddur. “Bakı 
Ağ Şəhər”in hər bir guşəsində 
olduğu kimi, burada da klassika, 
müasirlik və qarışıq üslub, 
müxtəlif nou-haular, hay-teklər, 
tikinti materiallarının incə zövqlə 
seçimi, özünəməxsus memarlıq 
elementləri, ritmiklik, zəriflik, 
funksionallıq, konstruktivlik, 
elmi-texniki yeniliklərin tətbiqi, 
hər addımda nəfis ideyalar və 
bir-birindən üstün çalarların yer 
alması özünü qabarıq göstərir. 
Parkın bəzi hissələri “Qara 
Şəhər”in keçmiş tikililərindən 
qalma daşlarla döşənib. Parkda 
“Ağ Şəhər” layihəsi və ərazinin 
tarixi olan “Qara Şəhər” haqda 
məlumatlandırıcı lövhələr, 
küçə saatı, termometr, xatirə 
medalyonu quraşdırılıb. Burada 
2018-ci ilin sentyabrında Heydər 
Əliyev Fondu tərəfindən təşkil 
edilmiş "Daşın nəğməsi" üçüncü 
Beynəlxalq Heykəltəraşlıq 
Simpoziumu çərçivəsində təqdim 
edilmiş heykəl qoyulub. Fəvvarələr 
Meydanı Parkı və piyada keçidi 
“Ağ Şəhər” boyunca piyadaların 
gəzintisi və mənalı istirahətinə 
geniş imkanlar açacaq. Belə 
ki, piyadalar şimalda yerləşən 
Babək prospektindən Mərkəzi 
Park rayonu, Fəvvarələr Meydanı 

və Nobel prospekti üzərindən 
körpü vasitəsilə birbaşa Ağ Şəhər 
bulvarına qədər 2 kilometrlik 
maneəsiz gəzintiyə çıxa biləcəklər. 
Piyadalar, həmçinin körpüdə 
yerləşdiriləcək eskalator və 
liftlər vasitəsilə metronun “Ağ 
Şəhər” stansiyasına rahat gediş-
gəliş əldə edəcəklər. Eni 7-14 
metr, uzunluğu 237 metr olan 
körpünün üst qatı cənubda “Baku 
City Mall” alış-veriş mərkəzinə, 
şimalda Fəvvarələr Meydanının 
mərkəzinə, Birinci Fəvvarələr 
küçəsinə, körpünün alt qatı isə 
Nobel prospektində yerləşən 
Zaman meydanına çıxacaq.

Sonra dövlətimizin başçısına 
ötən illərdə “Ağ Şəhər”də 
həyata keçirilən və perspektivdə 
reallaşdırılması nəzərdə tutulan 
layihələr barədə məlumat verildi.

Qeyd olundu ki,  “Bakı Ağ 
Şəhər” layihəsi ərazisində Xəzər 
dənizindən 25 metr hündürlükdə 
yerləşən Park rayonunda da 
inşaat işləri davam edir. Burada 
tikilən iyirmimərtəbəli yaşayış 
binalarının hündür podiumlarının 
üzərində istirahət və yaşıllıq 
zonaları, uşaq meydançaları 
olacaq. Hazırda burada tikinti, 
quruculuq və abadlıq işləri aparılır. 
Nizami parkının yaxınlığında 

bu rayonda “Knightsbridge 
(Naytsbric) Residence” 
kompleksinin tikintisi davam edir. 
Bu kompleksdə yaşayış binaları, 
biznes mərkəzi və məktəbin 
tikintisi planlaşdırılıb. Park 
rayonunun sakinlərə təhvili 2019-
cu ilin sonunda gözlənilir.

Babək prospektindən 
başlayan yeni Mərkəzi Şərq 
küçəsi Babək kvartalını iki hissəyə 
bölür. Eni 37, uzunluğu 470 metr 
olan Mərkəzi Şərq küçəsində 
yerləşəcək yeni Qarabağ Atları 
Meydanının layihəsi hazırdır. 
Kvartalın mərkəzinə çevriləcək 
meydanda sakinlərin asudə 
vaxtlarını səmərəli keçirmələri 
üçün hərtərəfli şərait yaradılacaq, 
burada mağazalar, kafelər və 
mərkəzində 7 atdan ibarət 
fəvvarələr kompleksi inşa 
olunacaq.

2018-ci ildə Bakı Şəhər 
İcra Hakimiyyətinin müvafiq 
sərəncamı çərçivəsində layihənin 
qərbində yerləşən 26,7 hektar 
xaotik tikintili və infrastrukturu 
olmayan yeni ərazinin texniki 
inventarlaşdırılması aparılıb, 
Şəhərsalma və Arxitektura 
Komitəsinin tövsiyələri əsasında 
inşa olunacaq tikililərin memarlıq 
göstəriciləri, şəhərsalma, nəqliyyat 
və digər infrastrukturu “Ağ Şəhər” 

layihəsi ilə uzlaşdırılıb və müfəssəl 
planı hazırlanıb. Bununla yanaşı, 
inşa olunacaq çoxsaylı bina, yol, 
park, məktəb, servis obyektləri, 
digər ərazi-planlaşdırma 
və infrastruktur işlərinin 
layihələndirilməsi də yerinə 
yetirilərək cari ildə nəzərdə tutulan 
bütün işlər yekunlaşdırılıb. Ərazisi 
7800 kvadratmetr olan Zaman 
meydanı şimal tərəfdən gözəl 
landşaft və fəvvarələr kompleksi 
ilə əhatə olunacaq. Metronun “Ağ 
Şəhər” stansiyasının çıxışlarından 
biri də burada yerləşir. Meydan 
xüsusi sifariş edilmiş çoxsaylı 
saatlarla bəzədiləcək.

***
Daha sonra Prezident 

İlham Əliyev və birinci xanım 
Mehriban Əliyeva Ağ Şəhər 
piyada körpüsünün və Zaman 
meydanının təməlini qoydular.

Təməlqoyma mərasimindən 
sonra xatirə şəkli çəkdirildi.

“Bakı Ağ Şəhər”də ötən 
müddətdə həyata keçirilən işlər 
və növbəti illərdə icrası nəzərdə 
tutulan tədbirlərlə tanış olan 
Prezident İlham Əliyev tapşırıq və 
tövsiyələrini verdi.

AZƏRTAC

Prezident İlham Əliyev “Bakı Ağ Şəhər”də 
görülən və görüləcək işlərlə tanış olub
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
zati-aliləri cənab İlham Əliyevə

Hörmətli cənab Prezident, əziz dost!
Doğum gününüz münasibətilə səmimi təbriklərimi, Sizə möhkəm cansağlığı, 

yaxınlarınızın və dostlarınızın əhatəsində xoşbəxt həyat diləklərimi qəbul edin. 
Mən Azərbaycanı tərəqqi və inkişaf yolu ilə aparmağa davam etməniz üçün Sizə 
məsuliyyətli Prezident vəzifəsində böyük uğurlar arzu edirəm. Azərbaycanın 
qazandığı nailiyyətlər məndə güclü təəssürat oyadıb. Buna görə ürəkdən şadam 
və əminəm ki, Sizin uzaqgörənliyiniz və fədakarlığınız sayəsində Azərbaycan 
qarşıya qoyulan bütün məqsədlərə çatacaq.  

Mən Serbiya-Azərbaycan münasibətlərinə böyük əhəmiyyət verirəm. Mənə 
çox xoşdur ki, aramızdakı coğrafi məsafəyə baxmayaraq, ölkələrimizi ənənəvi 
dostluq, habelə qarşılıqlı hörmət və etimad telləri bağlayır. Əminəm ki, biz bütün 
sahələrdə əməkdaşlığı möhkəmləndirmək üçün imkanlardan birgə fəaliyyətimizlə 
istifadə edəcəyik. 

Mən Kosovonun müstəqilliyinin birtərəfli qaydada elan olunmasını tanımamaqla 
bağlı Azərbaycanın prinsipial mövqeyinə, habelə suverenliyinin və ərazi 
bütövlüyünün saxlanılması üçün beynəlxalq təşkilatlarda Serbiyaya göstərdiyiniz 
dəstəyə görə Sizə xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Serbiya da BMT-nin üzvü olan 
bütün ölkələrin suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə hörmətə prinsipial olaraq sadiqdir 
və Dağlıq Qarabağ probleminin sülh yolu ilə həllinə dair səyləri alqışlayır. 

Zati-aliləri, fürsətdən istifadə edərək, Sizi bir daha Serbiyaya dəvət edirəm. 
Əminəm ki, Sizin səfəriniz Serbiya ilə Azərbaycan arasında sıx münasibətlərə 
xüsusi töhfə verəcək.

Cənab Prezident, Sizə ən dərin ehtiramımı qəbul edin.
Hörmətlə, 

Aleksandr Vuçiç 
Serbiya Respublikasının Prezidenti

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti zati-aliləri  
cənab İlham Əliyevə

Hörmətli İlham Heydər oğlu!
Doğum gününüz münasibətilə MDB üzvü olan dövlətlərin Parlamentlərarası 

Assambleyası Şurası adından səmimi təbriklərimizi qəbul edin.
Siz - görkəmli siyasi və dövlət xadimi olaraq Azərbaycan Respublikasının 

sosial-iqtisadi inkişafı, onun beynəlxalq aləmdə nüfuzunun möhkəmlənməsi 
üçün çox iş görürsünüz. Birlik ölkələrinin parlamentariləri MDB üzvü olan 
dövlətlər arasında çoxplanlı qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın inkişafına və dostluq 
əlaqələrinin genişlənməsinə Sizin böyük şəxsi töhfənizi yüksək qiymətləndirirlər. 

İcazə verin, Sizə möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik və Azərbaycan Respubli-
kasının firavanlığı naminə fəaliyyətinizdə yeni uğurlar diləyək.

Hörmətlə,

Yuri OSIPOV 
MDB Parlamentlərarası Assambleyası  

Şurasının baş katibi,

Aydın CƏFƏROV 
MDB Parlamentlərarası Assambleyası  

Şurasının baş katibinin müavini

Azərbaycan 
Respublikasının 

Prezidenti zati-aliləri  
cənab İlham Əliyevə
Zati-aliləri, hörmətli cənab Prezident!
Doğum gününüz münasibətilə Sizi təbrik 

etmək, Sizə səmimi qəlbdən möhkəm cansağlığı 
və xoşbəxtlik diləmək mənim üçün böyük şərəfdir 
və buna görə məmnunam.  

Fürsətdən istifadə edərək, xalqlarımız 
arasında, xüsusən qarşılıqlı maraq doğuran 
məsələlərdə dostcasına münasibətlərin daha da 
yaxşılaşdırılmasına sadiq olduğumu bildirmək 
istəyirəm. 

Hörmətli Prezident, icazə verin qarşıdan 
gələn 2019-cu ildə Sizə və ailənizə ən xoş 
arzularımı bildirim. Mənim dərin ehtiramımı qəbul 
etməyinizi xahiş edirəm. 

Hörmətlə,

Milorad DODIK 
Bosniya və Herseqovinanın 

Rəyasət Heyətinin üzvü

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti zati-aliləri 
cənab İlham Əliyevə

Hörmətli İlham Heydər oğlu!
Doğum gününüz münasibətilə səmimi 

təbriklərimi qəbul edin. 
Biz Sizi Azərbaycan xalqının inkişafına və fira-

vanlığına yönəlmiş, ölçülüb-biçilmiş siyasət yürüdən 
müdrik siyasi xadim və öz ölkəsinin vətənpərvər 
oğlu kimi tanıyırıq. 

Əminəm ki, Sizin sayənizdə Azərbaycan Res-
publikası bundan sonra da dövlətçilik və demokrati-
ya təsisatlarının təkmilləşdirilməsi, davamlı iqtisadi 
və sosial inkişaf yolunda irəliləyəcək. 

Şübhə etmirəm ki, xalqın sabit dəstəyi və 
etimadı, respublika vətəndaşlarının həyatını daha 
da firavanlaşdırmaq istəyi bundan sonra da Sizin ali 
dövləti fəaliyyətinizdə uğurlarınıza şərait yaradacaq.

İcazə verin bu əlamətdar gündə Sizə və ya-
xınlarınıza səmimi qəlbdən möhkəm cansağlığı, 
xoşbəxtlik və firavanlıq diləyim. 

Hörmətlə,

Müslüm XUÇIYEV 
Rusiya Federasiyası Çeçenistan 
Respublikası Hökumətinin sədri

Azərbaycan 
Respublikasının 

Prezidenti zati-aliləri  
cənab İlham Əliyevə
Zati-aliləri!
Doğum gününüz münasibətilə Gürcüstan 

hökuməti adından Sizə ən səmimi təbriklərimi 
çatdırıram. 

İnanıram ki, iki dost ölkə və xalq arasında 
dostluğa, qarşılıqlı etibara əsaslanan yaxın 
və möhkəm əlaqələrimiz gələcəkdə daha 
da möhkəmlənəcəkdir. Əminəm ki, bizim 
nümunəvi tərəfdaşlığımız regionda sülhün 
və təhlükəsizliyin qorunmasında böyük rol 
oynamaqdadır.

Hörmətli cənab Prezident, ürək sözlərimi 
ifadə edərək, Sizə öz dərin ehtiramımı, ən 
xoş arzularımı çatdırır, möhkəm cansağlığı və 
xoşbəxtlik diləyirəm.

Hörmətlə,

Mamuka BAXTADZE 
Gürcüstanın Baş naziri

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti zati-aliləri  
cənab İlham Əliyevə

Hörmətli İlham Heydər oğlu!
İcazə verin Sizə dərin ehtiramımı bildirim və 

doğum gününüz münasibətilə Sizi ürəkdən təbrik 
edim.

Azərbaycan daha çox Sizin sayənizdə 
beynəlxalq aləmdə yüksək nüfuz qazanıb, 
dövlətçiliyin möhkəmləndirilməsi sahəsində böyük 
nəticələrə və hərtərəfli inkişafa nail olub.  

Biz Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinin 
möhkəmlənməsinə Sizin şəxsi töhfənizi yüksək 
qiymətləndirir və qarşılıqlı fəaliyyətin bütün 
sahələrində Həştərxan vilayəti ilə əməkdaşlığın 
genişlənməsinə ayırdığınız daimi diqqətə görə 
Sizə xüsusi minnətdarlığımızı bildiririk. 

Möhtərəm İlham Heydər oğlu, icazə verin, Sizə 
səmimi qəlbdən uzun ömür, tükənməz qurucu-
luq enerjisi, ailə səadəti, Vətənin rifahı naminə 
fəaliyyətinizdə uğurlar və yeni zəfərlər diləyim.

Hörmətlə,

Sergey MOROZOV 
Rusiyanın Həştərxan vilayəti  

qubernatorunun vəzifəsini icra edən 

Prezidentin Mətbuat 
Xidmətinin məlumatı

Gürcüstanın Baş naziri Mamuka 
Baxtadze dekabrın 24-də Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti Ilham 
Əliyevə telefonla zəng edib.

Mamuka Baxtadze Prezident Ilham 
Əliyevi ad günü münasibətilə təbrik 
edib, ona prezidentlik fəaliyyətində 
yeni-yeni uğurlar, möhkəm cansağlığı 
arzulayıb.

Prezident Ilham Əliyev göstərilən 
diqqətə və təbrikə görə minnətdarlığını 
bildirib.

Telefon söhbəti zamanı 
Azərbaycan Prezidenti Ilham Əliyev 
və Gürcüstanın Baş naziri Mamuka 
Baxtadze ölkələrimiz arasında ikitərəfli 
münasibətlərin müxtəlif sahələrdə 
inkişafından məmnunluqlarını ifadə 
edib və əmin olduqlarını bildiriblər ki, 
2019-cu ildə də əlaqələrimiz uğurla 
inkişaf edəcəkdir.

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti zati-aliləri  
cənab İlham Əliyevə

Zati-aliləri!
Hörmətli İlham Heydər oğlu!
Doğum gününüz münasibətilə Moldova 

Respublikası Sosialistlər Partiyası adından və 
şəxsən öz adımdan ən səmimi təbriklərimi qəbul 
edin. 

Bu əlamətdar gündə məmnunluq hissi ilə 
qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan Respub-
likası Sizin rəhbərliyinizlə tərəqqiyə, rifaha nail 
olub, siyasi, iqtisadi və mədəni sahələrdə uğurlar 
qazanıb. 

Moldova Respublikası Sosialistlər Partiyası 
Yeni Azərbaycan Partiyası ilə dostluq əlaqələrinə 
böyük əhəmiyyət verir. Fürsətdən istifadə edib 
əmin olduğumu bildirirəm ki, Yeni Azərbaycan 
Partiyası ilə Moldova Respublikası Sosialistlər 
Partiyası arasında dostluq və qarşılıqlı anlaşma 
ənənələrinə əsaslanan hərtərəfli əməkdaşlıq 
münasibətləri xalqlarımızın rifahı naminə bundan 
sonra da möhkəmlənəcək və inkişaf edəcək. 

Zati-aliləri, Sizə dərin ehtiramımı bildirir, 
xoşbəxtlik, möhkəm cansağlığı və ali dövləti 
vəzifənizdə uğurlar, dost Azərbaycan xalqına 
sülh və firavanlıq arzu edirəm. 

Dərin hörmətlə, 

Zinaida QREÇANIY 
Moldova Respublikası Sosialistlər 

Partiyasının sədri,  Moldova parlamentində 
MRSP fraksiyasının və Rusiya Federasiyası 

ilə dostluq qrupunun rəhbəri

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti zati-aliləri  
cənab İlham Əliyevə

Hörmətli cənab Prezident!
İcazə verin Sizi doğum gününüz münasibətilə 

Beynəlxalq Türk Akademiyasının rəhbərliyi 
adından və şəxsən öz adımdan səmimi qəlbdən 
təbrik edim. 

Sizin yorulmaz fəaliyyətiniz sayəsində 
qardaş Azərbaycan bütün sahələrdə, dövlət 
quruculuğu istiqamətində və beynəlxalq miq-
yasda əhəmiyyətli uğurlar əldə edib, beynəlxalq 
münasibətlər sisteminin nüfuzlu üzvünə çevrilib.

Azərbaycanın Sizin rəhbərliyinizlə dünya 
miqyasında mədəniyyətlər və sivilizasiyalar 
arasında dialoqa, multikulturalizm ənənələrinin 
inkişafına, sülh və tolerantlığın təmin olunmasına 
verdiyi töhfə ölçüyəgəlməzdir.

Hörmətli cənab Prezident, bu xoş fürsətdən 
istifadə edərək, Beynəlxalq Türk Akademiyasının 
fəaliyyətinə göstərdiyiniz diqqət və qayğıya görə 
Sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bu əlamətdar 
gündə Zati-alinizə möhkəm cansağlığı, uzun 
ömür, ali dövləti fəaliyyətinizdə yeni uğurlar, 
qardaş Azərbaycan xalqına isə sülh və firavanlıq 
diləyirəm.

Dərin hörmət və ehtiramla,

Darhan KIDIRALI 
Beynəlxalq Türk Akademiyasının Prezidenti

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
zati-aliləri cənab İlham Əliyevə

Hörmətli cənab Prezident!
Sizi doğum gününüz münasibətilə “CLAAS Global Sales” Məhdud Məsuliyyətli 

Cəmiyyətinin səhmdarları Helmut Klassın və Katrina Klaas-Mülhoyzerin, eləcə də 
“CLAAS” MMC-nin bütün kollektivi adından və şəxsən öz adımdan səmimi qəlbdən 
təbrik edirəm. 

Sizə möhkəm cansağlığı və prezidentlik fəaliyyətinizdə yeni-yeni uğurlar arzulayı-
ram. Qoy Sizin səyləriniz Azərbaycan Respublikasına bundan sonra da rifah, sabitlik 
və sülh gətirsin! 

Fürsətdən istifadə edərək, uzun illik uğurlu əməkdaşlığa görə Sizə təşəkkürümü 
bildirirəm. Eyni zamanda, Azərbaycanın “CLAAS” şirkəti üçün oynadığı strateji rolu 
xüsusi qeyd etmək istəyirəm. Biz həmişə öz fəaliyyətimizdə Azərbaycan fermerlərinin 
“CLAAS” şirkətinin kənd təsərrüfatı texnikası və xidmətlərindən yararlanmalarına və 
məmnun qalmalarına çalışırıq.

Dərin hörmətlə,

Bernd Lüdeviq  
Almaniyanın “CLAAS Global Sales”  

Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin Idarə Heyətinin üzvü,  
satış və marketinq üzrə icraçı direktor

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
zati-aliləri cənab İlham Əliyevə

Möhtərəm İlham Heydər oğlu!
Doğum gününüz münasibətilə Ümumhəmkarlar İttifaqları Konfederasiyası adından 

və şəxsən öz adımdan Sizi ürəkdən təbrik edirəm. 
Sizin respublikanın Prezidenti kimi fəaliyyətinizi, xalqı inamla iqtisadi və sosial 

tərəqqi yoluna istiqamətləndirən lider kimi tarixi xidmətlərinizi Ümumhəmkarlar İttifaqla-
rı Konfederasiyasında və onun üzvü olan təşkilatlarda yüksək qiymətləndirirlər. Bu gün 
Azərbaycan cəmiyyət həyatının bütün sahələrində şəksiz və mühüm nailiyyətlər nü-
mayiş etdirir. Ölkəniz beynəlxalq məkanda, inteqrasiya proseslərinin dərinləşməsində, 
Birlik dövlətlərinin və xalqlarının dostluq və əməkdaşlığının inkişafında getdikcə daha 
fəal və əhəmiyyətli rol oynayır. 

Fürsətdən istifadə edərək, həmkarlar hərəkatının fəaliyyətinə milli və beynəlxalq 
səviyyədə daim dəstək göstərdiyinizə görə Sizə bir daha dərin təşəkkürümü bildirmək 
istəyirəm. 

Möhtərəm İlham Heydər oğlu, xahiş edirəm ən səmimi, ürəkdən gələn möhkəm 
cansağlığı, xoşbəxtlik və firavanlıq diləklərimi qəbul edin. 

Dərin hörmətlə, 

Vladimir ŞERBAKOV 
Ümumhəmkarlar Ittifaqları Konfederasiyasının baş katibi

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti zati-aliləri  
cənab İlham Əliyevə

Möhtərəm İlham Heydər oğlu!
Doğum gününüz münasibətilə səmimi təbriklərimi 

qəbul edin. Siz Azərbaycan Respublikasının hamı 
tərəfindən qəbul edilmiş və öz ölkəsinə sonsuz 
məhəbbət və sədaqət nümunəsi olan zəngin həyat 
yolu keçmiş liderisiniz. Yüksək peşəkarlığınız və 
məqsədyönlülüyünüz Sizə ölkə qarşısında dayanan ən 
mürəkkəb məsələləri həll etməyə, xalqınızın rifahına 
xidmət etməyə imkan verir. 

Sizə ürəkdən möhkəm cansağlığı, tükənməz enerji, 
respublikanın rifahı naminə ali dövləti fəaliyyətinizdə 
uğurlar diləyirəm. 

Sizə və xanımınız Mehriban Arif qızına ən xoş 
diləklərimi çatdırır, xoşbəxtlik və firavanlıq arzu edirəm. 

Hörmətlə,

Tatyana ANODINA 
Aviasiya və Hava Məkanından Istifadə üzrə 

Dövlətlərarası Şuranın prezidenti, 
Dövlətlərarası Aviasiya Komitəsinin sədri

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti zati-aliləri  
cənab İlham Əliyevə

Zati-aliləri!
Doğum gününüz münasibətilə Sizə Qaz İxrac edən Ölkələr Foru-

mu (GECF) adından təbriklərimi çatdırıram.
Doğum günləri həyat yoluna nəzər salmaq üçün gözəl imkanlar 

yaradır. Qeyd etməliyəm ki, Sizin həyatınız xalqınıza xidmətə həsr 
olunub. 

Ölkəniz və xalqınız üçün davam edən xidmətlərə həsr olunacaq 
yeni bir ilə başladığınız ərəfədə fürsətdən istifadə edərək bildirirəm ki, 
GECF ilə Azərbaycan Respublikası arasında xüsusi əməkdaşlıq möv-
cuddur. Azərbaycan qaz sənayesində böyük işlər görüb. “Şahdəniz” 
yatağında təbii qaz ehtiyatlarının və “Cənub Qaz Dəhlizi” layihəsinin 
inkişafı buna misal göstərilə bilər. Bu ilin may ayında keçirilən və 
həmin üstünlükləri ətraflı şəkildə nümayiş etdirən 25-ci Xəzər Neft-Qaz 
Sərgisi və Konfransında iştirakdan çox məmnun oldum. 

Cari ildə mənim Sizin tərəfinizdən qəbul edilmək şərəfinə nail 
olmağım GECF ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığın inkişafına yeni 
təkan verdi və gələcəkdə daha sıx əməkdaşlıq üçün yol açdı. 

Sizi doğum gününüz münasibətilə bir daha təbrik edir, GECF-in 10 
illik yubileyinin qeyd olunduğu bir vaxtda Azərbaycanın fəaliyyətimizə 
verdiyi töhfəyə görə Sizə təşəkkürümü bildirirəm. Qoy gələcək illər 
dostluğumuzun və uğurlu əməkdaşlığımızın yeni dövrü olsun! 

Sizə, ailənizə, Azərbaycan xalqına ən xoş arzularımı bildirirəm. 
Zati-aliləri, ən yüksək ehtiramımı qəbul etməyinizi xahiş edirəm.
Hörmətlə,

Yuri SENTYURIN  
Qaz Ixrac Edən Ölkələr Forumunun  

Baş katibi

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
zati-aliləri cənab İlham Əliyevə

Möhtərəm cənab Prezident!
İcazə verin, doğum gününüz münasibətilə Sizə 

GUAM-ın Katibliyinin beynəlxalq heyəti adından və 
şəxsən öz adımdan ən səmimi təbriklərimi çatdı-
rım. Sizə möhkəm cansağlığı, firavanlıq, xoşbəxtlik, 
Azərbaycanın daha da inkişafı naminə uzun illər boyu 
səmərəli fəaliyyət arzu edirəm!

Azərbaycan uzun illərdir ki, Sizin müdrik 
rəhbərliyinizlə sosial-iqtisadi və ictimai-siyasi həyatın 
bütün istiqamətləri üzrə parlaq nailiyyətlər nümayiş 
etdirir. 

Sizin yürütdüyünüz ardıcıl, uzaqgörən daxili və 
xarici siyasət milli mənafelərin irəli çəkilməsi və ölkənin 
beynəlxalq iqtisadiyyata inteqrasiyası üzrə bir sıra 
mühüm strateji layihələrin uğurla həyata keçirilməsinə 
təminat verib. Bu siyasət həm də strateji əhəmiyyətli 
Qara dəniz-Xəzər dənizi məkanında Azərbaycanın 
mövqelərinin və geosiyasi rolunun möhkəmlənməsini 
təmin edib, bu regionun dünyada baş verən proseslərə 
daha sıx inteqrasiyasına kömək edib. 

İnstitusional, iqtisadi və sosial sahələrdə is-
lahatlar proqramının uğurla reallaşdırılması 
idarəçiliyin səmərəliliyinin artırılmasına, iqtisadiyyatın 
şaxələndirilməsinə və yeni iş yerlərinin yaradılma-
sına, əhalinin rifahının yüksəlməsinə, cəmiyyətin 
daha da demokratikləşməsinə şərait yaradıb. Bütün 
bunlar Azərbaycan vətəndaşlarının keyfiyyətli həyat 
səviyyəsinin durmadan yüksəlməsində öz əksini tapıb. 

Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzu da artır. 
Azərbaycanın fəal, çoxvektorlu və tarazlaşdırılmış xarici 
siyasəti ölkənin iqtisadi və müdafiə qüdrətini durmadan 
artıraraq regionda və onun hüdudlarından kənarda 

sabitliyin qarantına çevrilib, ölkənin ərazi bütövlüyünün 
bərpa edilməsi üçün ilkin şərait yaradır.

Beynəlxalq ictimaiyyət mədəniyyətlərarası dialoqun 
və xalqlar arasında qarşılıqlı anlaşmanın, multikultu-
ralizmin və tolerantlığın təbliğinin inkişafı üçün Sizin 
yorulmadan göstərdiyiniz səyləri və Azərbaycanın bu 
işə töhfəsini yüksək qiymətləndirir. 

Zati-aliləri, biz Demokratiya və İqtisadi inki-
şaf uğrunda təşkilatın – GUAM-ın əsasını qoymuş 
dövlətlərdən biri kimi Azərbaycanın bizim strateji 
tərəfdaşlar olan dost ölkələr arasında əməkdaşlığın 
daha da inkişaf etməsinə və dərinləşməsinə töhfəsini 
yüksək qiymətləndiririk. GUAM-ın coğrafiyası üzv 
dövlətlərin, o cümlədən Azərbaycanın milli maraqlarının 
inkişafı və müdafiəsi üçün ən mühüm məkanlardan 
biridir. Əminik ki, GUAM çərçivəsində əməkdaşlıq 
potensialının reallaşdırılması strateji əhəmiyyətli bu 
coğrafiyanın sülh, sabitlik, təhlükəsizlik və firavanlıq 
məkanına çevrilməsinə, ölkələrimizin müstəqilliyinin və 
suverenliyinin möhkəmlənməsinə xidmət edəcək. 

Hörmətli İlham Heydər oğlu, icazə verin, fürsətdən 
istifadə edib bu bayramqabağı günlərdə Sizi həm də 
qarşıdan gələn Yeni il münasibətilə təbrik edim, Sizə 
və ailənizə möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik və ölkənin 
daha da firavanlaşması naminə planlarınızın həyata 
keçirilməsində uğurlar diləyim. Qəti əmin olduğumu 
bildirirəm ki, qarşıdan gələn yeni il Azərbaycan xalqının 
yeni uğurları və qələbələri ilə əlamətdar olacaq.

Dərin hörmətlə, 

Altay ƏFƏNDIYEV 
GUAM-ın Baş katibi 
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Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti zati-aliləri  
cənab İlham Əliyevə

Hörmətli İlham Heydər oğlu!
Doğum gününüz münasibətilə ən səmimi 

təbriklərimi və xoş arzularımı qəbul edin. 
Sizə şəxsən öz adımdan və Moskva Dövlət 

Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunun məzunları olan 
çoxsaylı dostlarınız adından möhkəm cansağlığı, 
xoşbəxtlik, Azərbaycan Respublikasının rifahı naminə 
məsul işinizdə sədaqətli dostlar və məsləkdaşlar arzu 
edirəm. Qoy Sizin hər bir təşəbbüsünüz uğurlu olsun!

Hörmətlə və ən xoş arzularla, 

Anatoli Torkunov 
Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər 

İnstitutunun rektoru,  
Rusiya Elmlər Akademiyasının akademiki

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti zati-aliləri  
cənab İlham Əliyevə

Möhtərəm İlham Heydər oğlu!
Doğum gününüz münasibətilə ən səmimi, 

ürəkdən gələn təbriklərimi qəbul edin. Siz çox yüksək 
mədəniyyətə malik bir insan, mükəmməl diplomat və 
rəhbər kimi Azərbaycan Respublikasının inkişafına bö-
yük töhfə verirsiniz, milli mədəniyyətin və incəsənətin 
inkişafına güclü dəstək göstərirsiniz. 

Sizə öz ehtiramımı göstərmək, fəaliyyətinizdə 
daimi uğurlar, Sizə və ailənizə möhkəm cansağlığı, 
firavanlıq, xoşbəxtlik, sülh və tərəqqi diləmək fürsətinə 
görə ürəkdən şadam. 

Hörmətlə, 

Zurab SERETELİ 
Rusiya Rəssamlıq Akademiyasının prezidenti 

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti zati-aliləri  
cənab İlham Əliyevə

Hörmətli İlham Heydər oğlu!
Doğum gününüz münasibətilə Beynəlxalq Uşaq 

Fondları Assosiasiyası adından və şəxsən öz adımdan 
ən səmimi təbriklərimi qəbul edin.

Sizə səmimi qəlbdən möhkəm cansağlığı, fi-
ravanlıq, tükənməz enerji, Azərbaycan xalqının 
və Azərbaycan uşaqlarının rifahı naminə bütün 
səylərinizdə yeni uğurlar arzu edirəm. 

Uşaqların müdafiəsi sahəsində gələcək 
əməkdaşlığımızın bundan sonra da səmərəli olacağı-
na ümid edirəm.

Hörmətlə,

Albert LİXANOV 
Beynəlxalq Uşaq Fondları Assosiasiyasının 

prezidenti, yazıçı, akademik

Möhtərəm cənab Prezident!
Doğum gününüz münasibətilə səmimi təbriklərimi 

qəbul edin. Sizin üçün bu əlamətdar gündə Sizə - 
təcrübəli dövlət xadiminə, Azərbaycan dövlətinin 
müstəsna istedadlı, praqmatik siyasi xadiminə və layiqli 
liderinə səmimi hörmət və minnətdarlığımı bir daha 
bildirmək istərdim. 

Sizin ardıcıl, çoxvektorlu və tarazlaşdırılmış xarici 
siyasətiniz sayəsində Azərbaycan Respublikası əsil 
regional liderə çevrilib, həm postsovet məkanında, həm 
də dünya birliyində öz məxsusi və nüfuzlu yerini tutub.

Azərbaycan sivilizasiyalararası, konfessiyalararası 
və mədəniyyətlərarası dialoqun əsil nümunəsi olub və bu 
gün də belədir. Məhz Sizin praqmatik və müdrik siyasi 
fəaliyyətiniz sayəsində tolerantlıq və multikulturalizm 
Azərbaycan cəmiyyətinin həyat tərzinə çevrilib. 
Multikulturalizmin Azərbaycan modeli millətçiliyin, 
şovinizmin, faşizmin və terrorizmin alternatividir. 

Məmnuniyyətlə qeyd etmək istəyirəm ki, İsrail Dövləti 
və İsrail xalqı şəxsən Sizin Azərbaycanda yaşayan bütün 
icmalara, habelə yəhudi icmasına dünyada presedenti 
olmayan xüsusi qayğıkeş münasibətinizi yüksək 
qiymətləndirir. Siz dünyəvi dövlətə, multikulturalizmə və 
tolerantlığa sadiqliyinizə, Azərbaycanda yaşayan bütün 
konfessiyaların və xalqların nümayəndələrinə hörmətlə 
yanaşdığınıza görə həm İsrail cəmiyyətinin, həm də 
dünya yəhudi icmalarının əksəriyyətinin hörmətini 
qazanmısınız. 

Qarşıdan gələn Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik 
Günü və Yeni il münasibətilə ən xoş arzularımı qəbul 
edin. Sizə və gözəl ailənizə səmimi qəlbdən tükənməz 
enerji, möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik, firavanlıq, ali 
dövləti fəaliyyətinizdə böyük uğurlar, qardaş Azərbaycan 
xalqına sülh və tərəqqi arzu edirəm. 

Dərin hörmətlə, 

Arye QUT 
Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin İsrail 

Dövlətindəki nümayəndəliyinin direktoru,  
“Cəmiyyət üçün Beynəlxalq layihələr”  

Qeyri-Hökumət Təşkilatının rəhbəri

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti zati-aliləri 
cənab İlham Əliyevə

Möhtərəm İlham Heydər oğlu!
Doğum gününüz münasibətilə “ARETİ” Beynəlxalq 

Şirkətlər Qrupunun rəhbərliyi və əməkdaşları adından ən 
səmimi təbriklərimizi qəbul edin.

Sizin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti kimi 
ali dövləti vəzifədə uğurlu fəaliyyətiniz Sizə xas olan 
görkəmli və uzaqgörən siyasi xadim keyfiyyətləri, 
perspektiv və cari hədəflərin və vəzifələrin müəyyən 
edilməsində genişmiqyaslı təfəkkür, onlara nail olmaq 
üçün əzmkarlıq sayəsində təmin olunur. 

Əminəm ki, Sizin millət lideri və dövlət xadimi isteda-
dınıza, ensiklopedik biliklərinizə və bir sıra digər yüksək 
insani və vətəndaşlıq keyfiyyətlərinizə Azərbaycan 
Respublikasının qüdrətinin artırılması və onun 
vətəndaşlarının rifahının daha da yaxşılaşdırılması üçün 
hələ uzun illər ehtiyac duyulacaq.

Bu əlamətdar gündə Sizə möhkəm cansağlığı, 
tükənməz enerji və gözəl ölkənizin əməksevər xalqının 
firavanlığı naminə yeni böyük zəfərlər diləyirəm. 

Hörmətlə, 

İqor MAKAROV 
“ARETİ” Beynəlxalq Şirkətlər Qrupunun prezidenti

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti zati-aliləri   
cənab İlham Əliyevə

Zati-aliləri!
Doğum gününüz münasibətilə Sizi səmimi qəlbdən 

təbrik edirik. Sizə həyatın ən gözəl nemətləri olan 
möhkəm cansağlığı, tükənməz enerji, rifah və xoşbəxtlik 
diləyirik.

Qoy Tanrı Sizi və doğmalarınızı qorusun! Ölkənizin 
və bəşəriyyətin rifahı və inkişafı naminə bütün nəcib 
arzularınızın həyata keçməsini arzu edirik. 

Dərin hörmətlə,

Vardis VARDİNOYANNİS 
Yunanıstanın “Motor Oil Hellas”,  

“Vegas Oil and Gas” şirkətlərinin sədri və xanımı 
Marianna Vardinoyannis 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
zati-aliləri cənab İlham Əliyevə

Hörmətli cənab Prezident!
Sizi doğum gününüz münasibətilə səmimi 

qəlbdən təbrik edirəm. Sizə və ailənizə möhkəm 
cansağlığı və firavanlıq arzulayıram.  

Fürsətdən istifadə edərək, Sizi və Azərbaycan 
xalqını Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü 
və Yeni il münasibətilə də təbrik etmək istəyirəm. 
Sizə və Azərbaycan xalqına müvəffəqiyyət və rifah 
diləyirəm. 

BP şirkəti olaraq, biz Azərbaycana böyük 
önəm verir və ölkənizdə fəaliyyət göstərməkdən 
qürur duyuruq. Bu illər ərzində biz regionda dün-

ya səviyyəli xeyli layihə həyata keçirmişik. Bu 
layihələrin gerçəkləşməsi Sizin dəstəyiniz və 
rəhbərliyiniz sayəsində mümkün olub. Biz, həmçinin 
Azərbaycan hökuməti və SOCAR ilə məhsuldar 
və etibarlı əməkdaşlığı yüksək qiymətləndirir, bu 
münasibətlərin gələcəkdə də davam edəcəyinə 
ümid edirik. 

Hörmətlə,

Qəri COUNZ 
BP-nin Azərbaycan, Gürcüstan və  

Türkiyə üzrə regional prezidenti

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
zati-aliləri cənab İlham Əliyevə

Əziz İlham Heydər oğlu!
Doğum gününüz münasibətilə Sizi ürəkdən 

təbrik edirəm. Sizə səmimi qəlbdən möhkəm 
cansağlığı, tükənməz həyati qüvvə, ölkənizin və 
xalqınızın rifahı naminə ali dövləti fəaliyyətinizdə 
yeni uğurlar diləyirəm. 

Biz - Sizin dostlarınız fəxr edirik ki, Zati-alinizin 
rəhbərliyi ilə həyata keçirilən səmərəli quruculuq 
işinin nəticələrini qərəzli olmayan hər bir insan 
əyani şəkildə görür, Azərbaycanın həm regionda, 

həm də bütövlükdə dünyada beynəlxalq nüfuzu 
durmadan artır.

Əziz İlham Heydər oğlu, biz bir daha Sizi əmin 
etmək istəyirik ki, bizə verdiyiniz hər bir tapşırığı 
yerinə yetirməyə hazırıq. 

Hörmətlə və sədaqətlə,

Yuri ÇAXUNAŞVİLİ 
“SOCAR Energy Georgia” MMC-nin  

baş direktorunun müşaviri

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
zati-aliləri cənab İlham Əliyevə

Hörmətli cənab Prezident!
İcazə verin doğum gününüz münasibətilə Sizi 

ürəkdən təbrik edim.
Sizə möhkəm cansağlığı, ailənizə əmin-amanlıq, 

yeni Azərbaycanın qurulması kimi şərəfli tarixi mis-
siyanızı davam etdirmək üçün enerji diləyirəm. Dost 
və qardaş Azərbaycan xalqının uğurlarını sevinclə 
müşahidə edir, Sizə və bütün ölkənizə firavanlıq, 
yeni-yeni müvəffəqiyyətlər və layiqli həyat arzu 
edirik. 

Biz daha güclü, vahid, dinc və inkişaf edən 

Azərbaycan görməyi arzu edirik. Əminik ki, 
Azərbaycan Sizin rəhbərliyinizlə bundan sonra da 
yeni uğurlar qazanacaq, böyük və nurlu ümidlər, 
geniş və real imkanlar ölkəsi kimi qalacaq. 

Doğum gününüz mübarək, hörmətli İlham 
Heydər oğlu!

Sizə və ailənizə ən xoş arzularla və dərin 
hörmətlə,

David Bejuaşvili 
“Georgian Industrial Group”un  

Direktorlar Şurasının sədri

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
zati-aliləri cənab İlham Əliyevə

Hörmətli cənab Prezident!
İcazə verin doğum gününüz münasibətilə Sizi 

Azərbaycandakı Katolik kilsəsinin üzvləri adından 
və şəxsən öz adımdan təbrik edim və Sizə ən xoş, 
ən səmimi arzularımı bildirim. 

Cənab Prezident, fürsətdən istifadə edib bi-
zim icmaya göstərdiyiniz dəstəyə və Azərbaycan 
Katolik kilsəsinin bütün din xadimlərinin 
viza almasına köməyinizə görə Sizə xüsusi 
təşəkkürümü bildirmək istərdim. Ölkədə dinlərarası 
münasibətlərin və multikulturalizm siyasətinin 
möhkəmlənməsi üzrə Sizin təşəbbüslərinizi yüksək 
qiymətləndiririk. 

İcazə verin qarşıdan gələn bayramlar - Dün-
ya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və yeni, 
2019-cu il münasibətilə Sizi, ailənizi və yaxınlarınızı 
təbrik edim. Sizə, ailənizə möhkəm cansağlığı, 
xoşbəxtlik, firavanlıq və ali dövləti fəaliyyətinizdə 
uğurlar, Azərbaycan xalqına isə sülh və tərəqqi 
arzulayıram.

Ulu Tanrı Sizə yar olsun!
Hörmətlə, 

Vladimir FEKETE 
Azərbaycan Respublikasında Katolik kilsəsinin 

apostol prefekturasının yepiskopu 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  
zati-aliləri  cənab İlham Əliyevə

Hörmətli İlham Heydər oğlu!
Doğum gününüz münasibətilə “VTB Bank”ın idarə 

heyəti və kollektivi adından, şəxsən öz adımdan 
səmimi təbriklərimi qəbul edin.

Siz artıq 15 ildən çoxdur ki, hamı tərəfindən 
qəbul edilmiş lider olaraq Azərbaycan Respubli-
kasının Prezidenti vəzifəsində enerjinizi, müdrik-
liyinizi və təcrübənizi ölkənin inkişafının və onun 
vətəndaşlarının firavanlığının təmin edilməsinə 
yönəldirsiniz. Dövlətlərimiz arasında strateji 
tərəfdaşlıq münasibətlərinin inkişafına, regional sa-
bitliyin və qarşılıqlı iqtisadi fəaliyyətin təmin edilməsi 
üzrə beynəlxalq səylərə Sizin şəxsi töhfənizi Rusiyada 
yüksək qiymətləndirirlər. 

Sizin Rusiya ilə Azərbaycanın işgüzar birlikləri 

arasında əməkdaşlıq məsələlərini daim diqqətdə 
saxlamağınız ikitərəfli ticari və investisiya əlaqələrinin 
genişlənməsində mühüm rol oynayır. 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu-
nun VTB kapitalında iştirakını yüksək qiymətləndiririk. 
Bunda dostluq, etimad və ölkələrimiz arasında 
səmərəli əlaqələrin möhkəmlənməsinə yönəldilmiş 
güclü kurs görürük. 

Hörmətli İlham Heydər oğlu, Sizə və yaxınlarını-
za möhkəm cansağlığı və firavanlıq, məsul işinizdə 
uğurlar diləyirəm.

Hörmətlə, 

Andrey KOSTİN 
Rusiyanın “VTB Bank” Publik Səhmdar 

Cəmiyyətinin  prezidenti – idarə heyətinin sədri 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
zati-aliləri cənab İlham Əliyevə

Hörmətli cənab Prezident!
Doğum gününüz münasibətilə Sizi Rusiya 

Federasiyasında yaşayan çoxminlik Azərbaycan 
icması adından və şəxsən öz adımdan səmimi 
qəlbdən təbrik edirəm. 

Siz Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi 
inkişafı üçün çox iş görən təcrübəli və uzaqgörən 
dövlət xadimi kimi haqlı olaraq həmvətənlərinizin 
səmimi hörmətini və yüksək beynəlxalq nüfuz 
qazanmısınız. 

Siz Rusiyada ölkəmizin etibarlı dostu, 
Azərbaycan-Rusiya strateji tərəfdaşlığının, 
ikitərəfli qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığının 
möhkəmlənməsinin və inkişafının prinsipial 
tərəfdarı kimi tanınırsınız. 

Müstəqil Azərbaycanın mövcud olduğu iyirmi 
beş ildən artıq müddətdə xalqımızın qurucu 
qüvvəsi və mənəvi potensialı o qədər parlaq 
şəkildə təzahür edib ki, dövlətimizin sürətli inki-
şafı dünya birliyində böyük marağa səbəb olub. 
Bu gün Azərbaycan Respublikası beynəlxalq 
münasibətlərin nüfuzlu iştirakçısıdır və gələcəyə 
inamla baxır. Bu, Sizin böyük xidmətinizdir və 
bizlərdən hər birimizin qəlbində qürur hissi oya-
dan bu xeyirxah, səmərəli fəaliyyətinizə görə Sizə 

təşəkkür edirik. 
Cənab Prezident, icazə verin Sizi əmin edim 

ki, Rusiyadakı Azərbaycan diasporu Azərbaycanın 
populyarlaşması, xalqımızın qədim ənənələrinin, 
zəngin mədəniyyətinin və tarixinin təbliği işində öz 
səylərini zəiflətməyəcək. Biz Azərbaycan Respub-
likasının müsbət imicinin möhkəmləndirilməsi üzrə 
ardıcıl işimizi bundan sonra da davam etdirəcəyik. 

Biz öz tarixi Vətənimizdən uzaqda olsaq da, bi-
zim ehtiyaclarımıza Sizin ciddi diqqətinizi və qay-
ğınızı həmişə hiss edirik. İcazə verin, fürsətdən 
istifadə edib, Rusiyada əmək fəaliyyəti ilə məşğul 
olan həmvətənlərimizi dəstəklədiyinizə görə Sizə 
dərin minnətdarlığımı bildirim. 

Doğum gününüzdə Sizə möhkəm cansağlığı, 
uzun ömür və millətin sıx birləşməsi, Azərbaycan 
Respublikasının beynəlxalq nüfuzunun 
möhkəmlənməsi naminə ali dövləti fəaliyyətinizdə 
uğurlar diləyirəm. 

Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və 
Yeni il münasibətilə Sizi ürəkdən təbrik edirəm.

Dərin hörmətlə, 

Moskvadan akademik 
Fazil QURBANOV

Möhtərəm cənab Prezident!
Sizi doğum gününüz münasibətilə Azərbaycan Türkiyə İş 

Adamları Birliyi adından səmimi qəlbdən təbrik edirik. 
Sizin rəhbərliyinizlə Azərbaycan Respublikasında iqtisadiy-

yatın və sosial sahənin modernləşdirilməsi yolu ilə inamla inkişaf 
siyasətini dəstəkləyir, Sizə bu yolda Uca Allahdan səbir və güc 
verməsini arzulayırıq. 

Respublikamızın hərtərəfli inkişafı istiqamətində uğur-
lu fəaliyyətiniz, ordu quruculuğunun yüksək səviyyədə təşkili, 
təhsilə, idmana və digər önəmli sahələrə qayğınız, xalqın rifah 
səviyyəsinin yüksəldilməsi ilə bağlı verdiyiniz töhfələr danılmazdır. 

Siz Azərbaycan və Türkiyə arasında strateji tərəfdaşlıq 
xarakteri kəsb etmiş ənənəvi dostluq, mehriban qonşuluq 
münasibətlərinin inkişafına və möhkəmlənməsinə xüsusi töhfə 
vermisiniz. Azərbaycan Türkiyə İş Adamları Birliyi olaraq bu 
siyasətin həyata keçirilməsinə daim səy göstərəcəyimizə Sizi əmin 
edirik.

Fürsətdən istifadə edərək, təşkilatımızın fəaliyyətinə verdiyiniz 
dəstəyə görə də Sizə bir daha təşəkkür edirik.

Ölkənizə və bəşəriyyətə xidmət edərək qədəm basdığınız bu 
yaşınızı bir daha ürəkdən təbrik edirik. Sizə və ailənizə möhkəm 
cansağlığı və xoşbəxtlik diləyir, Azərbaycan xalqının rifahı naminə 
ali dövləti fəaliyyətinizdə yeni-yeni uğurlar arzulayırıq. 

Dərin hörmətlə,  

Camal YANQIN 
Azərbaycan-Türkiyə İş Adamları Birliyi İdarə Heyətinin sədri

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
zati-aliləri cənab İlham Əliyevə

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti zati-aliləri  
cənab İlham Əliyevə
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 “İlham Əliyev. On beş illik prezidentlik dövrünün uğur salnaməsi.  
2003-2018” adlı sənədli filmin və kitabın təqdimat mərasimi keçirilib

 � Dekabrın 24-də Heydər Əliyev Mərkəzində  
“İlham Əliyev. On beş illik prezidentlik dövrünün uğur 
salnaməsi. 2003-2018” adlı  sənədli filmin və kitabın 
təqdimat mərasimi keçirilib.

Filmin ssenari müəllifləri 
Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin ictimai-siyasi məsələlər 
üzrə köməkçisi, tarix elmləri 
doktoru, professor Əli Həsənov 
və “Azərbaycan Televiziya və 
Radio Verilişləri” QSC-nin sədri 
Arif Alışanovdur. Kitabın buraxılı-
şına məsul Azərbaycan Prezidenti 
Administrasiyasının rəhbəri, aka-
demik Ramiz Mehdiyev, tərtibçi 
müəllifləri Azərbaycan Respubli-
kası Prezidentinin ictimai-siyasi 
məsələlər üzrə köməkçisi, tarix 
elmləri doktoru, professor Əli 
Həsənov və Azərbaycan Dövlət İn-
formasiya Agentliyinin (AZƏRTAC-
ın) İdarə Heyətinin sədri Aslan 
Aslanovdur. Kitaba “Ön söz”ü 
tarix elmləri doktoru, professor Əli 
Həsənov yazıb.

AZƏRTAC xəbər verir ki, 
filmin nümayişindən sonra çıxış 
edən Baş nazirin müavini, Yeni 
Azərbaycan Partiyasının sədr 
müavini - icra katibi Əli Əhmədov 
ölkəmizin müasir dövrdəki 
nailiyyətlərinin Prezident İlham 
Əliyevin adı ilə bağlı olduğunu vur-
ğulayıb. Qeyd edib ki, təqdimatı 
keçirilən filmi və kitabı Prezident 
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə son on 
beş ildə Azərbaycanda əldə edilən 
uğurların salnaməsi adlandırmaq 
olar. Filmin və kitabın yüksək 
səviyyədə hazırlandığını deyən Əli 
Əhmədov müəlliflərə yeni yaradı-
cılıq uğurları arzulayıb. 

Təqdimat mərasiminin çox 
gözəl bir günə – Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyevin doğum gününə təsadüf 
etdiyini xatırladan Əli Əhmədov 
fürsətdən istifadə edərək özü-
nün və tədbir iştirakçılarının 
adından dövlətimizin başçısını 
təbrik edib, ona Azərbaycan və 
xalqımız naminə bundan sonrakı 
fəaliyyətində daha böyük uğurlar 
və qələbələr arzulayıb. O deyib: 
“Bu uğurlar, bu nailiyyətlər, sözün 
həqiqi mənasında, o qədər böyük 
və əzəmətlidir ki, Azərbaycan və 
İlham Əliyev sözləri indi bir-biri 
ilə eyniyyət təşkil edir. Əlbəttə 
ki, bu gün Azərbaycanı İlham 
Əliyevsiz, onun həyata keçirdiyi 
siyasətdən ayrılıqda təsəvvür 
etmək çox çətindir. Azərbaycanın 
möhtəşəm nailiyyətlərini, əslində 
isə Azərbaycanın möcüzəsini, 
Azərbaycanın bütövlükdə inkişa-

fını bugünkü dünyanın ən böyük 
siyasi layihələrindən biri hesab 
etmək mümkündür. XX əsrin 90-cı 
illərinin əvvəllərində total, hərtərəfli 
böhranın məngənəsində sıxılan 
Azərbaycan çox qısa bir vaxtdan 
sonra – XXI əsrin əvvəllərində 
dünyanın ən sürətlə inkişaf 
edən ölkəsinə çevrildi. Bunu 
möcüzədən başqa bir sözlə ifadə 
etmək qeyri-mümkündür. Nümayiş 
olunan filmdə və təqdim edilən 
kitabda Azərbaycan möcüzəsinin 
bütün tərəfləri, istiqamətləri 
və məqamları öz əksini tapıb. 
Azərbaycan möcüzəsi – bu ifadə 
bütövlükdə ölkəmizin inkişafını, 
yüksəlişini hərtərəfli əhatə edən 
bir anlayışdır”. 

Ötən on beş il ərzində 
Azərbaycanın iqtisadiyyatının 
üç dəfədən çox artdığını, inkişaf 
tempinə görə dünyada birinci yer 
tutduğunu və bir neçə il ardıcıllıqla 
bu statusu saxladığını, 2 milyona 
yaxın yeni iş yerinin açıldığını 
xatırladan Əli Əhmədov bütün 
bunların sayəsində ölkəmizin 
yeniləşdiyini, modernləşdiyini qeyd 
edib, ordu quruculuğu sahəsində 
əldə olunan nailiyyətləri vurğula-
yıb, bütün bu uğurların xalqımı-
zın qürur mənbəyinə çevrildiyini 
bildirib. 

On beş il ərzində həyatın bü-
tün sahələrində böyük irəliləyişlər 
baş verdiyini, möhtəşəm uğurlar 
qazanıldığını diqqətə çatdıran Əli 
Əhmədov qeyd edib ki, ölkəmiz 
coğrafi baxımdan kiçik əraziyə 
malik olsa da, həyata keçirdiyi 
qlobal layihələr sayəsində dün-
yanın humanitar, siyasi, enerji, 
nəqliyyat, kommunikasiya, idman 
mərkəzlərindən birinə çevrilib. 

“Bu gün, Azərbaycan, sö-
zün həqiqi mənasında, özünün 
qızıl əsrini yaşamaqdadır və bu 
dövr hələ uzun müddət davam 
edəcək. Azərbaycanın inkişa-
fı, Azərbaycanın möcüzələri, 
Azərbaycanın tərəqqisi insanla-
rımızın məmnunluğunu artırıb. 
Bu gün Azərbaycan vətəndaşı öz 
həyatından məmnundur. Bu gün 
Azərbaycan insanların arzularının 
həyata keçirildiyi bir məmləkətə 
çevrilib. Həmçinin bu istək və 
arzuların reallaşması üçün 
Azərbaycan dövləti və hökuməti 
lazım olan bütün şəraiti və im-
kanları təmin edir. Azərbaycanın 

qızıl əsrinin başlıca müəllifi 
Heydər Əliyev siyasətini uğurla 
həyata keçirən Prezident İlham 
Əliyevdir. On beş ilin nailiyyətləri 
Azərbaycan vətəndaşlarında 
belə bir inamı qəti surətdə forma-
laşdırıb ki, Azərbaycan bundan 
sonra da taleyini Heydər Əliyev 
siyasəti və bu siyasəti uğurla 
həyata keçirən İlham Əliyevlə 
bağlamalıdır. Çünki bu siyasət 
və onu həyata keçirən İlham 
Əliyev Azərbaycana həmişə uğur 
gətirir. Prezident İlham Əliyevin 
rəhbərliyi ilə Azərbaycanda on beş 
il ərzində əldə olunan nailiyyətlərin 
fundamental əsaslarından 
biri Heydər Əliyev siyasəti, 
habelə dövlətimizin başçısının 
şəxsi keyfiyyətləri ilə bilavasitə 
əlaqədardırsa, digər bir səbəbi 
də İlham Əliyevin bu uğurları, bu 
inkişafı ürəkdən istəməsi, yəni, 
niyyətinin bu uğurlarla eyniyyət 
təşkil etməsi ilə bağlıdır. Nə 
qədər İlham Əliyev Azərbaycana 
rəhbərlik edirsə, ölkəmiz bir o 
qədər inkişaf edəcək, növbəti 
illərdə daha böyük uğurlar qaza-
nacaq. Azərbaycanı Prezident 
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə daha 
böyük nailiyyətlər gözləyir”, - deyə 
Əli Əhmədov vurğulayıb.

“İlham Əliyev. On beş il-
lik prezidentlik dövrünün uğur 
salnaməsi. 2003-2018” kitabının 
tərtibçi və eyniadlı filminin sse-
nari müəlliflərindən biri, Prezi-
dentin ictimai-siyasi məsələlər 
üzrə köməkçisi Əli Həsənov 
çıxışında qeyd edib ki, 15 illik 
uğurların əsasında Prezident 
İlham Əliyevin ümummilli liderin 
kursuna sədaqətli obrazı daya-
nır. Ümummilli liderin kursuna 
sədaqətlə xidmət etmək, onu 
qətiyyətlə həyata keçirmək bu 
uğurların başlıca təməlidir. Prezi-
dent İlham Əliyev okeanlara çıxışı 
olmayan Azərbaycanı dünyanın 
nəqliyyat, logistika mərkəzinə 
çevirib. Dövlətimizin başçısı 
dünya liderləri sırasında qlobal 
düşüncəsi, beynəlxalq aləmdə 
baş verən hadisələrə sistemli 
yanaşması, qətiyyəti, prinsipial-
lığı, insanpərvərliyi, humanistliyi 
ilə seçilir. Bütün bu keyfiyyətlər 
Azərbaycanın hər bir sahədə 
yüksək inkişafını təmin edir. 

 Prezident İlham Əliyevin şəxsi 
liderlik keyfiyyətləri ilə bağlı bəzi 
məqamların təqdim olunan kitabda 
və filmdə əks etdirildiyini bildirən 
Əli Həsənov deyib ki, dövlətimizin 
başçısı həddən artıq sədaqətli 
insandır. O, öz əqidəsinə, inandığı 
işə, ona etibar olunmuş əmanətə, 

xalqına, dövlətinə, partiyasına, 
qəbul etdiyi ideyalara, ümummilli 
liderin irsinə, Azərbaycan xalqının 
milli mənəvi dəyərlərinə  həmişə 
sədaqətli olub. Prezident İlham 
Əliyevin həyata keçirdiyi işlər 
ümummilli liderin ideyaları və 
Azərbaycan xalqının əsas maraq 
və mənafeləri üzərində qurulub. 
Həm filmdə, həm də kitabda bu 
xətt qabarıq şəkildə əks etdirilib. 
İlham Əliyev 15 illik prezident-
lik dövründə qlobal və sistemli 
strateji düşüncə tərzinə malik 
olduğunu nümayiş etdirə bilib. 
Həm ölkə daxilində gördüyü işlər, 
həm də yürütdüyü xarici siyasət, 
onun təşəbbüsü ilə gerçəkləşən 
əməkdaşlıq platformaları, həyata 
vəsiqə alan beynəlxalq və regio-
nal əhəmiyyətli layihələr on illər, 
yüz illər sonra da Azərbaycana, 
Azərbaycan vətəndaşlarına 
fayda gətirəcək, dövlətimizin 
qüdrətlənməsinə xidmət edəcək. 
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi 
ilə ölkədə təmin edilmiş sabitlik 
Azərbaycanı təhlükəsiz, geo-
siyasi problemlər vəd etməyən 
cəlbedici ixrac mənbəyinə, enerji 
və nəqliyyat xabına çevirib. Bütün 
bunlar uzun illər Azərbaycanın 
rifahını, dövlətimizin davamlı inki-
şafını təmin edəcək.

Prezident İlham Əliyevin praq-
matik və realist siyasi xadim oldu-
ğunu vurğulayan Əli Həsənov de-
yib ki, dövlətimizin başçısı həyata 
keçirdiyi siyasətin nəticələrini 
əvvəlcədən hesablayır, aydın 
konturlarını cızır. Azərbaycan 
dövləti proqramlarla idarə olu-
nan, proqnozlaşdırıla bilən bir 
siyasət yürüdür. İlham Əliyev 
hansı hədəfləri müəyyən edirsə, 
hansı vədləri verirsə proqramlaş-
dırıb həyata keçirir. Onun ölkəyə 
rəhbərlik etdiyi illərdə minimum 
aylıq əməkhaqqının məbləği 14,4 
dəfə, orta aylıq əməkhaqqının 
məbləği 6,8 dəfə, əmək pensiya-
sının orta aylıq məbləği 11,3 dəfə 
artıb. Ötən 15 ildə ardıcıl olaraq 
həyata keçirilmiş tədbirlər, icra 
edilmiş proqramlar sayəsində 
əhalinin aztəminatlı təbəqəsinin 
ümumi əhali nisbətində xüsusi 
çəkisi azalıb, yoxsulluq 49 faizdən 
5 faizə düşüb. 

 “Prezident İlham Əliyevin 
Azərbaycan xalqının maraqla-
rını beynəlxalq müstəvidə necə 
qətiyyətlə müdafiə etdiyi sizə 
təqdim olunan kitabda və nüma-
yiş etdirilən filmin kadrlarında öz 
əksini tapıb”, - deyən Ə.Həsənov 
bildirib ki, dövlətimizin başçısının 
rəhbərliyi ilə icra olunan strateji 

kurs ölkəmizin beynəlxalq arena-
da nüfuzunun və rolunun dur-
madan yüksəldilməsinə yönəlib. 
Onun liderlik keyfiyyətləri, dərin 
zəkası, böyük erudisiyası, qlobal 
düşüncəsi, intellekti, çevik qərarlar 
qəbul etmək bacarığı müasir 
dünya nizamında Azərbaycanın 
yerini, nüfuzunu, çəkisini müəyyən 
edir. İlham Əliyevin təşəbbüsləri, 
reallaşdırdığı proqram və layihələr 
ölkəyə xarici investisiyaların cəlb 
edilməsi üçün ciddi zəmin yara-
dıb. Dünyada siyasi və iqtisadi 
vəziyyətin heç də ürəkaçan olma-
dığı indiki zamanda Azərbaycan 
davamlı tərəqqi nümayiş etdirir. 
İlham Əliyevin siyasi iradəsi 
Azərbaycanı regionda sabitlik, 
tərəqqi adasına, regional cazibə 
mərkəzinə çevirib, bu gün 
Azərbaycan həm də regionda 
sülhün, asayişin qarantıdır. 

 Prezident İlham Əliyevin 
islahatçı, novator lider olduğunu 
diqqətə çatdıran Əli Həsənov 
qeyd edib ki, beynəlxalq qurumlar 
ölkədə həyata keçirilən islahat-
ları yüksək qiymətləndirirlər. 
Azərbaycanın təqdim etdiyi “ASAN 
xidmət” brendi  BMT-nin “Dövlət 
xidmətlərinin göstərilməsinin 
təkmilləşdirilməsi” kateqoriya-
sında birinci yerə layiq görülüb. 
“Doing Business” hesabatı-
na görə Azərbaycan dünyada 
“ən islahatçı ölkə” hesab olu-

nur. Bu gün Azərbaycan sülh, 
əməkdaşlıq və dialoq platforması 
kimi tanınır, beynəlxalq etima-
dın artmasına öz töhfələrini 
verir. 2017-ci ildən etibarən 
Bakıda ABŞ və Rusiya, NATO 
və Rusiya hərbi rəhbərliyinin 
görüşlərinin keçirilməsi ənənəvi 
hal alıb, Rusiya ilə Türkiyə ara-
sında gərginliyin azaldılmasına 
Azərbaycanın verdiyi dəstək artıq 
hər iki ölkənin müxtəlif səviyyəli 
siyasiləri tərəfindən dönə-dönə 
etiraf olunub. Azərbaycanın BMT 
Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-da-
imi üzvlüyü və sədrliyi dövründə 
qaldırdığı məsələlər, dövlətimizin 
təşəbbüsü ilə beynəlxalq qurum-
larda qəbul olunmuş qətnamələr, 
başladılmış “Bakı prosesi”, 
Bakını “humanitar Davos” kimi 
tanıdan çoxsaylı beynəlxalq 
təşəbbüslər dövlətimizi beynəlxalq 
əməkdaşlığın, sülhün əsas 
müdafiəçilərindən birinə çevirib. 
2019-2022-ci illərdə dünyanın 120 
ölkəsinin təmsil olunduğu Qoşul-
mama Hərəkatına sədrlik edərkən 
də Azərbaycan bu siyasətini 
davam etdirəcək.

Prezidentin köməkçisi çıxışının 
sonunda deyib: “Film və kitabın 
hazırlanması böyük zəhmət he-
sabına başa gəlib, İlham Əliyevin 
15 illik prezidentliyi dövründə 
keçirdiyi təxminən 10 minə qədər 
tədbir, açılış, görüş və çıxışlar 

təhlil edilib, ensiklopedik formada 
hazırlanıb. Fürsətdən istifadə edib 
həm filmin, həm də kitabın ərsəyə 
gəlməsində əməyi keçmiş hər 
kəsə, xüsusən də “Azərbaycan Te-
leviziya və Radio Verilişləri” Qapalı 
Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Arif 
Alışanova, eləcə də Azərbaycan 
Dövlət İnformasiya Agentliyinin 
(AZƏRTAC-ın) İdarə Heyətinin 
sədri Aslan Aslanova və onların 
rəhbərlik etdiyi kollektivlərə öz 
dərin təşəkkürümü bildirirəm”.

Qeyd edək ki, “İlham Əliyev. 
On beş illik prezidentlik dövrü-
nün uğur salnaməsi. 2003-2018” 
kitabı bu tarixi və olduqca zəngin 
bir dövrə işıq salır. Nəşrin əsas 
məziyyətlərindən biri minimum 
sözlə maksimum məna ifadə 
etməsi, sanballı fikir yükü daşı-
masıdır. Azərbaycan Preziden-
tinin cild-cild kitablar, çoxsaylı 
tədqiqatlar üçün mövzu ola 
biləcək çoxşaxəli fəaliyyəti nəşrdə 
yığcam, eyni zamanda, dolğun 
əksini tapıb. Dərin ümumiləşdirmə 
və təhlil, elmi-praktik yanaşma 
nəticəsində Prezident İlham 
Əliyevin 15 illik titanik dövlətçilik 
fəaliyyətinin diqqətçəkən 
salnaməsi, Azərbaycanın müasir 
tarixinin çox parlaq bir dövrünün 
dolğun mənzərəsi yaradılıb.

“Öz ölkəsinin həqiqi lideri”
Rusiya Prezidenti Vladimir Putin dövlətimizin 
başçısının fəaliyyətini yüksək  qiymətləndirib

 � Hazırda dünyanın müxtəlif ölkələrindən  
dövlət başçıları, tanınmış ictimai-siyasi xadimlər 
tərəfindən Prezident İlham Əliyevə  doğum 
günü münasibətilə çoxsaylı təbrik teleqramları 
gəlməkdədir. 

Bu, dövlətimizin başçısının  
dünya birliyində olan hörmət 
və etimadının, uzaqgörən 
siyasi xadim kimi tanınma-
sının bariz nümunəsidir.  
Dövlətimizin başçısı 
BMT, NATO, ATƏT, AŞPA 
kimi   mötəbər beynəlxalq 
təşkilatların kürsülərində inam-
lı, cəsarətli, məntiqli çıxışları 
ilə dünyanın tanınmış ictimai-

siyasi xadimlərinin  diqqətini 
cəlb edib. 

Təsadüfi deyil ki, qlobal 
böhrandan çıxış yolları axta-
rışında dövlətimizin başçısı-
nın  fikrinə, rəyinə hörmətlə 
yanaşılır. Bu yüksək etimad  
möhtərəm Prezidentimizə ün-
vanlanan təbrik məktublarında  
da özünü açıq şəkildə büruzə 
veririr. Bu baxımdan, Rusiya 

Federasiyasının Prezidenti 
Vladimir Putinin Prezident 
İlham Əliyevə ünvanladığı 
təbrik məktubu diqqəti daha 
çox cəlb edir. 

Rusiya Prezidentinin 
məktubu Azərbaycanın dövlət 
başçısının şəxsiyyətinə 
böyük hörmətinin, dünya 
siyasətində yüksək nüfuzunun 
göstəricisidir. Rusiya Prezi-
dentinin təbrik məktubunda 
Prezident İlham Əliyevi 
yüksək qiymətləndirməsi, 
onu  “uzaqgörən siyasi 
xadim” adlandırması, “Siz 
həmvətənləriniz arasında  və 
xaricdə haqlı olaraq təcrübəli 

və uzaqgörən siyasi xadim, 
öz ölkəsinin həqiqi lideri kimi 
nüfuz qazanmısınız”  ifadələrini 
işlətməsi Azərbaycan dövlət 
başçısının şəxsiyyətinə Rusiya 
kimi qüdrətli dövlətin nə qədər 
böyük ehtiram göstərdiyini 
təsdiq edən ciddi arqumentdir.

Rusiya Prezidentinin İlham 
Əliyevlə aralarında yaranmış 
yüksək münasibətləri təbrik 
məktubunda bir daha vurğu-
laması bu il dekabrın 6-da 
Sankt-Peterburqda keçirilən 
MDB dövlət başçılarının qeyri-
rəsmi zirvə görüşündə  bir 
məqamı xatırlatdı. 

Bu səfər Azərbaycan üçün 

bir neçə önəmli məqamlarla 
yadda qaldı. Dövlət başçıları 
birlikdə nahar etdilər, sonra 
Dövlət Akademik Mariinski 
Teatrda “Şelkunçik” baletinə 
baxdılar. Tamaşa zama-
nı Prezident İlham Əliyev 
tədbirə ev sahibliyi edən 
Rusiya Prezidenti Vladimir 
Putinlə yanaşı əyləşmişdi. 
Bu, dövlətimizin başçısına 
və onun şəxsiyyətinə xüsusi 
hörmətin, ehtiramın əlaməti 
idi. Eyni zamanda, Rusiya-
Azərbaycan münasibətlərinin 
yüksək səviyyədə olmasının 
göstəricisidir. 

Bütövlükdə, Rusiya ilə 
Azərbaycanın münasibətləri 
ildən-ilə yaxşılaşır və artıq 
strateji tərəfdaşlıq xarakteri 
daşıyır. Bu münasibətlərin 
əsasını qədim dostluq və 
mehriban qonşuluq ənənələri, 
hüquq bərabərliyi, bir-birinin 
mənafelərinə hörmət, ortaq 
tarix və mədəniyyət, milyonlar-
la insanın qaynayıb-qarışmış 
taleləri təşkil edir.

Dövlət başçılarının 
mütəmadi xarakter almış 
qarşılıqlı səfərləri  hökumətlər 
və parlamentlər arasındakı 
sıx əməkdaşlıq məhz bu 
cür möhkəm təməl üzərində 
inkişaf edir. Ticari-iqtisadi, 
investisiya, energetika sferala-
rında, nəqliyyat infrastrukturu, 
avtomobilqayırma, səhiyyə 
və digər zəruri  sahələrdə 
qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq  
getdikcə dərinləşir. Dövlət 
başçılarının səfərləri zamanı 
imzalanan sənədlər Rusiya-
Azərbaycan münasibətlərində 
yeni mərhələ açıb. 

İki ölkənin birgə layihəsi 
olan,  Rusiya və Azərbaycan 
prezidentlərinin himayəsi altın-
da keçirilən Bakı Beynəlxalq 
Humanitar Forumu müasir 
dövrün aktual problemlərinin 
müzakirəsi üçün ciddi 
əhəmiyyət kəsb edir. 2011-
ci ildən keçirilən bu forum 
regional və beynəlxalq ictimai 
həyatın mühüm hadisəsinə 
çevrilib.  Digər sahələrdə ol-

duğu kimi, humanitar əlaqələr 
də  dostluq və mehriban 
qonşuluq münasibətlərinin 
möhkəmlənməsində mühüm 
rol oynayır. 

İki ölkə arasında sıx 
dostluq münasibətlərinin  
getdikcə yaxşılaşma-
sı və strateji tərəfdaşlığa 
çevrilməsi Rusiya-Azərbaycan 
əməkdaşlığının  bundan 
sonra da durmadan inkişaf 
etməsinə real zəmin yaradır. 
Əlaqələrin yüksək səviyyədə 
davamı  regional sabitliyin 
və təhlükəsizliyin qorunub 
saxlanması, Cənubi Qaf-
qazda sülhün və qarşılıqlı 
anlaşmanın dəstəklənməsi, 
xalqlarımızın əsaslı maraqla-
rının reallaşması üçün etibarlı 
platformadır.

Rusiya ATƏT-in Minsk qru-
punun həmsədr dövlətlərindən 
biri kimi, son vaxtlar Ermənistan 
– Azərbaycan, Dağlıq Qara-
bağ münaqişəsinin həllində 
vasitəçilik səylərini xey-
li  fəallaşdırıb. Azərbaycan 

ilə Ermənistan prezidentləri 
arasında Sankt-Peterburqda 
keçirilən, tərəflərin faydalı 
və səmərəli adlandırdıqları 
görüşün təşəbbüskarı da məhz  
Rusiya olub. 

Rusiya Prezidenti Vladimir 
Putin bu məsələyə münasibət 
bildirərkən deyib ki,  Rusi-
yanı Azərbaycan  ilə dərin 
tarixi köklər, strateji xarakterli 
münasibətlər, coğrafi yaxın-
lıq bağlayır. Buna görə də 
biz həqiqətən maraqlıyıq ki, 
qonşu regionda sülh və asayiş 
yenidən bərqərar olsun, orada 
insanlar həlak olmasınlar, 
sərhədlər açılsın, iqtisadi 
əlaqələr bərpa edilsin. Rusiya 
problemin cəlb olunmuş 
bütün tərəfləri razı salacaq 
həll variantını dəstəkləməyə 
və digər vasitəçilərlə birlikdə 
tənzimləmənin qarantı kimi 
çıxış etməyə hazırdır.

Əliqismət BƏDƏLOV, 
“Xalq qəzeti”
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Azərbaycan xalqının  tarixi müxtəlif 
səciyyəli və taleli liderlərin obrazları ilə 
kifayət qədər zəngindir. Ümummilli lider 
Heydər Əliyevə qədər neçə-neçə dövlət 
başçısı, ictimai-siyasi xadim yetirmiş bir 
xalqın XXI əsrdə də zamanın məzmunu, 
sürəti, enerjisi və miqyası səviyyəsində 
siyasi lider yaradacağı heç bir şübhə 
doğura bilməzdi. Azərbaycan Respubli-
kasının Prezidenti İlham Əliyev ötən 15 
ildə mənsub olduğu xalqın və dünyanın 
gözləri qarşısında belə bir lider kimi 
yüksəldi, qəbul olundu. 

Azərbaycan dövlətçiliyi həmin dövrdə 
qarşısıalınmaz bir sürətlə inkişaf edirdi. 
Artıq dünya da bu və ya digər dərəcədə 
etiraf etməyə məcbur olurdu ki, Yer 
üzündə, gerçəkdən, Azərbaycan adlı 
bir dövlət var. Bu dövlətin mövqeləri 
möhkəmləndikcə, mövcudluğu 
daimiləşdikcə onun yeritdiyi siyasətlə 
hesablaşmaq məcburiyyətində qalırdılar. 
Bu həm də tarixdə nadir hallarda təzahür 
edən Xalq – Lider tandeminin qarşısıalın-
maz bir gücə çevrilməsinin göstəricisi idi.

Ulu öndər Heydər Əliyevin həyatının 
son illərində və aylarında Azərbaycan 
cəmiyyətini, eləcə də ölkəmizi diqqət 
mərkəzində saxlayan beynəlxalq dairələri 
dövlətə gələcəkdə kimin rəhbərlik 
edəcəyi, ulu öndərin hakimiyyət irsini və 
siyasi kursunu kimin davam etdirəcəyi 
ciddi düşündürürdü. İki əsrin və minilliyin 
qovşağında bu barədə düşünəndə hamı-
nın ağlına, birinci növbədə, ümummilli li-
derin yaxın məsləkdaşı və ən sadiq silah-
daşı, onun həyat və mübarizə yolunun ən 
istedadlı yetirməsi İlham Əliyev gəlirdi. 

Bu, yalnız İlham Əliyevin dünya miq-
yaslı ictimai-siyasi xadim, böyük dövlət 
adamı və nəhayət, müstəqil dövlətimizin 
memarı və qurucusu Heydər Əliyevin 
oğlu olması ilə bağlı deyildi. Həm də ona 
görə idi ki, ötən əsrin 90-cı illərinin orta-
larından başlayaraq yeni tipli siyasi lider 
olaraq İlham Əliyev kifayət qədər böyük 
siyasi nüfuz qazanmışdı. Azərbaycan 
dövlətçiliyi uğrunda mübarizənin gənc 
qəhrəmanına belə bir məqamda daha 
geniş meydan, təbii ki, hava-su kimi 
lazım idi. 

Tarixçilərdən fərqli olaraq, xalq 
həmişə geriyə yox – irəliyə baxır. Xalqın 
irəlidə – ulu öndərdən sonra taleyini 
etibar etmək istədiyi lider isə yalnız 
İlham Əliyev idi. Gələcəyin lideri İlham 
Əliyev müxtəlif dövlətlərin siyasilərinin 
çeşidli mülahizələrilə müşayiət olunan 
proseslərdə, tez- tez dəyişən olayların 
çevrəsində dünya şöhrətli atasının bütün 
fərdi və ideoloji qənaətlərini onunla birgə 
yaşayırdı. İlham Əliyev siyasi meydanda 
çoxdan olsa da, tam aydınlığı ilə Avropa 
Şurasının Parlament Assambleyasın-
da Azərbaycan nümayəndə heyətinin 
rəhbəri qismində vətənpərvər fəaliyyəti 
ilə nəzərə çarpdı. Sonradan isə cəmiyyət 
onu Baş nazir kimi qəbul etdi. 

Ümummilli liderin ən layiqli vari-
si İlham Əliyev ona görə güclü idi ki, 
yaxşı təhsil almış, bir neçə aparıcı 
xarici dildə sərbəst danışmağı bacarırdı, 
beynəlxalq mədəniyyət tipologiyaları ilə 
təmasa girməyi dərindən mənimsəmişdi, 
dünyanın müasir düşüncə texnologi-
yalarına yiyələnmişdi. Bu baxımdan 
onu “rəqibləri” ilə müqayisə etmək 
çətin idi. Həmin dövrdə Azərbaycanda 
hakimiyyətə can atan qüvvələrin böyük 
bir hissəsi, əvvəllər tez- tez deyildiyi 
kimi, adi bir namizədlik dissertasiyası 
müdafiə edə bilməmiş aspirantlar, yaxud 
dissertantlar idilər. Onların nə zamansa 
sistemli, ardıcıl bir iş görə biləcəklərinə 
inanmaq mümkün deyildi. 

Mükəmməl idarəetmə məktəbi keç-
miş, dünya siyasətində bir sıra addım-
larını uğurla sınaqdan çıxarmış İlham 
Əliyevin müstəqil Azərbaycan dövlətinə 
rəhbərlik estafetini qəbul edərək böyük 
siyasətə gəlişi ümummilli lider Heydər 
Əliyevin siyasi, ictimai, əxlaqi məfkurəsi 
və mədəniyyəti üzərində formalaşmış, 
Avropa və Şərq dəyərlərinin sintezindən 
yaranmış bir siyasi marafonun başlanğıcı 
idi. Siyasi düşərgəyə, cəmiyyətimizin 
idarəçiliyinə yeni ictimai ruhun gəlişi təzə 
ideyaların axını demək idi. Bütün bunla-
rın bəhrəsi isə təkcə əldə olunmuş inkişaf 
tempini qoruyub saxlamaq deyil, həm də 
qazanılacaq yeni uğurlar, növbəti təcrübə 
olacaqdı. Modern düşüncəli və yüksək 
enerjili siyasi xadim olaraq İlham Əliyevin 
keçdiyi mənəvi, mədəni, intellektual, 

siyasi məktəb bütöv bir tarix idi. 
Belə bir tarixi şəraitdə ümummilli 

lider 2003-cü ilin prezident seçkilərinin 
həlledici dövründə canından artıq sevdiyi 
xalqına müraciətlə bildirdi: “Üzümü sizə 
– həmvətənlərimə tutaraq, qarşıdan 
gələn prezident seçkilərində prezidentliyə 
namizəd, mənim siyasi varisim, Yeni 
Azərbaycan Partiyası sədrinin I müa-
vini İlham Əliyevi dəstəkləməyə çağı-
rıram. O, yüksək intellektli, praqmatik 
düşüncəli, müasir dünya siyasətini və 
iqtisadiyyatını gözəl bilən, enerjili və 
təşəbbüskar bir şəxsiyyətdir. İnanıram ki, 
mənim axıra çatdıra bilmədiyim taleyüklü 
məsələləri, planları, işləri sizin köməyiniz 
və dəstəyinizlə İlham Əliyev başa 
çatdıra biləcək. Mən ona özüm qədər 
inanıram və gələcəyinə böyük ümidlər 
bəsləyirəm”. 

Xalq 1993-cü ildə Heydər Əliyevi 
yenidən özünün alternativsiz rəhbəri 
olaraq ali hakimiyyətə tələb edəndə nə 
qədər ağıllı, təkidli hərəkət etmişdisə, 
üçüncü minilliyin üçüncü ilində İlham 
Əliyevin şəxsində öz yeni Prezidentini 
– yeni liderini seçəndə də o səviyyədə 
mübarizlik və müdriklik göstərdi. Müstəqil 
dövlətin yenicə qurulmuş, nizamlan-
mış hakimiyyətinin yeni siyasi varisə 
ötürülməsi kimi taleyüklü bir keçid 
mərhələsində İlham Əliyev xalqın böyük 
səs çoxluğu ilə Azərbaycan Prezidenti 
seçildi.

Bu taleyüklü hadisə bütün dünyaya 
göstərdi ki, əvvəla, Azərbaycan xalqı 
ümummilli liderin milli dövlət quruculuğu 
siyasətinin perspektivliliyinə dərindən ina-
nır. İkincisi, İlham Əliyev ölkə daxilində 
və xarıci aləmdə məhz həmin siyasətin 
daşıyıcısı və davamçısı kimi qəbul edilir. 
Nəhayət, yeni liderini tarixi məsuliyyət 
və qətiyyətlə müəyyənləşdirən xalq 
gələcəkdə milli dövlət quruculuğu-
nun qarşısına çıxa biləcək qaçılmaz 
problemlərin həllində yeni ölkə rəhbərinin 
siyasi intellektinə, uzaqgörənliyinə və 
iradəsinə şübhə etmir. 

Müstəqilliyin ilk mərhələsində 
Azərbaycan xalqı dövlətçiliyin xi-
laskarının missiyasından lazımınca 
bəhrələnərək öz varlığını, Vətənin 
müstəqilliyini qorudu və milli dövlətini 
qurdu. İkinci mərhələdə isə Azərbaycan 
cəmiyyəti böyük zəhmətlər, ağrı-acılar 
bahasına yaradılmış ideoloji ənənə 
və dövlətçilik təcrübəsini dağılmağa, 
müstəqilliyi taleyin naməlum oyunları ilə 
üz-üzə qalmağa qoymadı. 

Beləliklə, Prezident İlham Əliyevin 
müasir azərbaycanlı təfəkküründə 
Vətən və Xalq təəssübkeşliyi, Şərqin 
müsbət ənənələri, türk mənəvi-əxlaqi 
dəyərləri, Qərb və Avropa modellərinə 
münasib intellekt möhkəm bir özüldür. 
O, milli- mənəvi, ideoloji dəyərlərimizin 
hamısında, mədəni, elmi, etno-kultu-

roloji, eləcə də yaradıcılıq sahələrində 
irəliləyişi, mənəviyyat məsələlərinə dövlət 
himayəsini yalnız iqtisadi-sosial tərəqqi 
ilə ayrılmaz şəkildə bağlayır. Ulu öndərin 
şəriksiz varisi kimi İlham Əliyevi müasir 
insanların, ziyalıların, gənc nəslin fəal 
surətdə dəstəkləməsi, ona böyük ümidlər 
bəsləməsi nəticə etibarilə göz qabağın-
dakı praktik işlərin inikası və perspektivə 
güclü inamdan irəli gəlirdi.

Millilik dövlət başçısı İlham Əliyevin 
siyasi düşüncəsinin, təfəkkürünün əsas 
mənbəyidir. Onun öz xalqının ruhuna uy-
ğun, eləcə də Avropa və Qərb təmayüllü 
siyasəti Azərbaycanın əzəli milli maraq-
larından mayalanır. Yeni tipli siyasətçi 

və yenilikçi dövlət xadimi olaraq İlham 
Əliyevin siyasi portretini onun söhbət 
açacağımız fərdi obrazının əlamətdar 
ştirixləri tamamlayır. Və özəllik ondadır 
ki, həmin cizgilərin genetik qaynaqları 
Azərbaycan xalqının özünüdərkində 
əvəzsiz rolu olmuş bir dahinin həyat 
və mübarizə yolunun məntiqindən irəli 
gələrək formalaşmışdır. 

Prezident İlham Əliyev türk dünya-
sının öndə gedən liderlərindən biri kimi 
böyük nüfuz sahibidir. İslam dünyasına 
mənsubluq da bugünkü Azərbaycanın 
həm mənəvi-mədəni, həm də ictimai-
siyasi xarakterində bütün parlaqlığı ilə 
təzahür edir. Azərbaycan rəhbərinin 
müsəlman xalqlarına qarşı müəyyən 
beynəlxalq dairələrdə aparılan mürtəce, 
antihumanist kampaniyalara dəfələrlə 
ən yüksək tribunalardan öz etirazını 
bildirməsi, Azərbaycanın bir nümunəvi 
müsəlman ölkəsi olaraq inkişafı buna 
sübutdur. Eyni zamanda, bugünkü 
Azərbaycan xalqı dünyaya açıq, müa-
sir xarici aləmin iqtisadi, sosial-siyasi 
və mədəni texnologiyalarını inamla 
mənimsəyən, onun qlobal idarəçiliyində 
get-gedə güclənən imkanları 
səviyyəsində iştirak edən xalqdır. 

Türkçülük, islamçılıq və müasirlik 
triadası bu gün Azərbaycanda klassik 
formulunda və tipologiyasında tətbiq 
edilməklə qalmayıb dövrün tələblərinə 
uyğun olaraq yaradıcılıqla yaşanır ki, 
bu da Azərbaycan dövlətinin yürüt-
düyü tarazlaşdırılmış, humanist və 
uzaqgörən, mövcud problemlərin tezliklə 
həllinə yönəlmiş perspektivli siyasətin 
nəticəsidir. Ona görə ki, hər hansı ideolo-
giya, nə qədər mütərəqqi olsa da, özünü 
təcrid edirsə, biri digərini inkar, yaxud 
təsdiq edən, yaxud da bir-birinə loyal və 
ya liberal münasibətlərdə olan ideologi-
yalarla hesablaşmazsa, prinsip etibarilə, 
yaşaya bilməz. 

Azərbaycan dövlətinin başçısı 
kimi İlham Əliyevin şəxsiyyəti modern 
cəmiyyətdə lider obrazının ən mühüm 
cəhətlərini özündə birləşdirir. Lider, 
həmçinin mənəvi birliyi təmin edən, 
cəmiyyətdə müəyyən əhval-ruhiyyənin, 
ideya və dəyərlər sisteminin formalaş-
masına təsir göstərən mühüm qüvvədir. 
Xalqın lideri, ilk növbədə, insanları 
ümumi ideya, prinsip, məqsəd ətrafında 
birləşdirməyi bacarmalıdır. Ulu öndər 
Heydər Əliyevin yetkin bir məfkurə kimi 
xalqımıza təqdim etdiyi azərbaycançılıq 
ideologiyasının əsasını təşkil edən 
dövlətçilik, vətənpərvərlik, ənənələrə 
bağlılıq prinsipləri bu gün milli birliyin 
əsas təminatçısı kimi çıxış edir. 

Tarixi taleləri elə gətirmişdir ki, 
azərbaycanlıların və ya Azərbaycan 
türklərinin bu gün yalnız beşdən biri 
müstəqil Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşıdır. Təxmini hesablamala-
ra görə, dünya azərbaycanlılarının 
beşdən dördü öz tarixi Vətənində yüz, 
hətta min illərlə necə olmuşdursa, bu 
gün də elə məskundur. Əsası ümum-
milli lider Heydər Əliyev tərəfindən 
qoyulmuş bir siyasətin – dünya 
azərbaycanlılarının həmrəyliyinin miqya-
sının genişləndirilməsi siyasətinin mü-
asir mərhələdə Azərbaycan dövlətçiliyi 
tərəfindən uğurla davam etdirilməsi 

heç bir alternativ qəbul eləməyən bir 
zərurətdir. 

Azərbaycan xalqının dünyanın inkişaf 
etmiş xalqları ilə müqayisədə, guya, 
kölgədə qalması kompleksinin sürətlə 
aradan qaldırılması baxımından görülən 
işlərə və onun uğurlu nəticələrinə, 
fikrimizcə, Prezident İlham Əliyevin 
siyasi varislik missiyasının daha bir 

təntənəsi kimi baxmaq olar. Qazanılmış 
tarixi uğurların fonunda bu gün heç bir 
azərbaycanlı özünü nə bir rusdan, nə 
bir almandan, nə bir fransızdan, nə də 
bir ingilisdən aşağı hesab etmir. Və milli 
qürur yalnız sözdə deyil, həm də işdə, 
əməldədir. 

Prezident İlham Əliyevin ölkəyə 
rəhbərlik etdiyi 2003-cü ildən ötən 
müddət Azərbaycan tarixinə hərtərəfli 
və sürətli inkişaf dövrü kimi daxil olub. 
Şübhəsiz, sosial-siyasi sabitliyin qo-
runmasının, mövcud iqtisadi inkişafın, 
hərtərəfli tərəqqinin təməlində ümummilli 
lider Heydər Əliyevin inkişaf strategiyası, 
onun müəyyənləşdirdiyi daxili və xarici 
siyasət xətti dayanır. O da həqiqətdir ki, 
ulu öndərin əsasını qoyduğu daxili və 
xarici siyasət kursunun uğurla davam 
etdirilməsi sayəsində Azərbaycan 
bugünkü yüksəlişə və inkişafa nail olub. 
Gənc dövlətin əsaslarının möhkəmliyi və 
həyata keçirilən strategiyanın səmərəliliyi 
məhz Prezident İlham Əliyevin liderlik 
keyfiyyətləri, zəkası, siyasi iradəsi və 
uzaqgörənliyi, ümumilikdə, rasional varis-
lik modeli sayəsində mümkün olub. 

Bu prinsiplərə sadiqliyini qoruyub 
saxlayan Prezident İlham Əliyev isə öz 
fəaliyyəti ilə Heydər Əliyev ideyalarının 
layiqli davamçısı olduğunu göstərməklə 
yanaşı, innovasiyalara tez uyğunlaşmaq 
bacarığı, dəyişən qlobal və regional real-
lıqlar şəraitində ölkənin stabil milli maraq-
larını qoruya bilmək qabiliyyəti ilə özünün 
əsl siyasi lider olduğunu isbatlayıb.

Ölkədə abadlaşan, “yeni rəmzlər”ini 
yaradan şəhərlər (xüsusilə Bakı!), 
kəndlər, çəkilən yollar, yaradılan təhsil 
müəssisələri, tətbiq edilən müasir 
idarəçilik texnologiyaları, dünya stan-
dartları ilə müqayisə olunan müxtəlif 
təsisatlar, idmanda, mədəniyyətdə 
indiyə qədər bu miqyasda görünməmiş 
beynəlxalq uğurlar Azərbaycan insanı-
nı ruhən yüksəldən, əgər belə demək 
mümkünsə, onun katarsisini təmin 
edən elə hadisələrdir ki, yalnız bu günlə 
məhdudlaşmayıb Azərbaycan insanının 
gələcək taleyini, xarakterini müəyyən 
edir. Və bu taleyüklü işlər, əməllər 
Azərbaycan xalqının tarixində həmişəlik 
olaraq İlham Əliyevin adı ilə qalacaqdır. 

İlham Əliyevin Azərbaycana 
rəhbərlik etdiyi son 15 ildə həm iqtisadi, 
həm siyasi, həm də mədəni sahələrdə 
beynəlxalq əlaqələrin, başqa sözlə, 
Azərbaycan– Dünya dialoqunun zəngin 
təcrübəsi qazanılmasıdır. Bu isə ilk 
növbədə, o deməkdir ki, Azərbaycan 
xalqının milli idealları, bir vaxtlar olduğu 
kimi, məhdud bir miqyasda qalmayıb, 
“özümüz deyib, özümüz eşidək” prinsipi 
ilə mövcud olmur, universallaşır, hüdud-
larını genişləndirir, ümumən insan və 
dünya təfəkkürü mövqeyindən görünüb 
etiraf olunur. 

Beynəlxalq “dialoq”lara ev sahib-
liyi edən Azərbaycan indiyə qədər 
görünməmiş bir miqyasda müxtəlif 
ideyaların, ideologiyaların həmsöhbət 
olmasına inamla münsiflik etdikcə 
azərbaycançılıq məfkurəsi də zənginləşir, 
beynəlxalq nüfuzunu gücləndirir, yüksək 
standartlı paradiqmalara yiyələnir. 
Azərbaycan xalqının intellektual 
səviyyəsinin daha da yüksəldilməsi, 

müasir texnologiyalara yiyələnməsinin 
sürətlənməsi, perspektivli özünüifadə 
və özünütəsdiq metodlarının, üsul-
larının və vərdişlərinin xüsusilə gənc 
nəsil tərəfindən mənimsənilməsi də 
İlham Əliyevin liderliyi altında uğurla 
gerçəkləşdirilmişdir.

Azərbaycanın regionda, ümumən, 
beynəlxalq aləmdə söz sahibi olma-

sı, onun mövqeyi ilə hesablaşılması, 
çoxstandartlılığı, xüsusilə cari kon-
yunkturluluğu ilə tanınan dünyanın 
“haqqhesab”ından kənarda qalıb təcrid 
olunmaması da İlham Əliyevin siyasi 
varislik missiyasının təntənəsini göstərən 
ciddi tarixi nailiyyətdir. Bu uğurun 
özünəməxsusluğu ondan ibarətdir ki, 
Azərbaycan xalqının milli düşüncəsi 
çevik, elastik, diplomatik resurslara 
yiyələnmiş, hər hansı “gözlənilməz” 
ideoloji hücumlara qarşı müqavimət, 
hətta əks- hücum “immunitetlər”i qa-
zanmışdır. Siyasi varisliyin bütün dün-
yada diqqətlə izlənilən İlham Əliyev 
nümunəsi özünəməxsus dinamizmi ilə 
zənginləşməkdə, milli ictimai şüurun 
əsaslarını müəyyənləşdirməkdə və 
Azərbaycan xalqının dünya birliyindəki 
mövqelərini inamla yüksəltməkdədir. 

Prezident İlham Əliyev indi-
ki və gələcək dövr üçün dövlətin və 
vətəndaşların vəzifələrindən danışarkən 
soydaşlarımızın doğma vətənləri ilə hər 
cür faydalı əlaqələrində hüquqi, mədəni, 
mənəvi əsasların möhkəmləndirilməsini 
həmişə zəruri istiqamət kimi vurğu-
layır. Prezident dövlətimizin inkişafı 
müqabilində maddi-mənəvi imkanlardan 
istifadə edərək dünya azərbaycanlılarının 
normal səviyyədə bəhrələnməsinə imkan 
yaratmağı, onların milli və vətəndaş 
hüquqlarının qorunması yolunda səyləri 
gücləndirməyi çağdaş dövr üçün vacib 
amillərdən sayır. 

Türk dünyasının İlham Əliyevindən 
və İlham Əliyevin türk dünyasından 
da bəhs etməmək mümkün deyil. 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
seçildikdən sonra dəfələrlə türk respub-
likalarına – Qazaxıstana, Özbəkistana, 
Qırğızıstana, Türkiyəyə səfərlərə gedən, 
Türkmənistanla əlaqələrdəki soyuqluğu 
aradan qaldıran, türk dövlətlərinin və 
xalqlarının birliyi üçün müasir mübarizə 
texnologiyaları nümayiş etdirən və yeni 
təcrübə verən İlham Əliyev artıq Bakının 
sovet dövründə unutdurulmuş türk dün-
yasının mərkəzi şöhrətini özünə qaytarıb.

Türk dünyasının unudulmaz lideri 
Heydər Əliyevin türkdilli dövlətlərin və 
toplumların qarşılıqlı əlaqələri, yüksəlişi 
strategiyasını Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyev respublikaya rəhbərlik etdiyi 
elə ilk aylardan uğurla davam və inki-
şaf etdirməkdədir. Onun Qazaxıstana, 
Özbəkistana, xüsusilə Türkiyəyə davamlı 
rəsmi səfərləri göstərdi ki, İlham Əliyev 
bütün sahələrdə olduğu kimi, bu sahədə 
də öz siyasi enerjisini əsirgəmir. O, türk 
dövlətləri arasındakı qarşılıqlı əlaqələrin 
genişlənməsi, türk dünyasının müasir 
dünyada özünəməxsus yerini tutması 
uğrunda müasir dövrün türk lideri olaraq 
böyük xidmət göstərir. 

Milli lider Heydər Əliyevin la-
yiqli varisi olan İlham Əliyev Prezi-
dent kimi Türkiyəyə ilk rəsmi səfəri 
ərəfəsində demişdi: “Biz öz siyasətimizi 
müstəqil şəkildə aparmalıyıq ki, xalq-
larımız, millətimiz daha da güclənsin, 
qüdrətlənsin, möhkəmlənsin. Bizim 
gücümüz də birlikdədir”. Hər iki ölkənin 
dövlət rəhbərlərinin çoxsaylı görüşlərində 
həm Azərbaycanın, həm də Türkiyənin 
xüsusi beynəlxalq problemlərinin həllində 
prinsipial mövqe nümayiş etdirməsi 
həmin “güc birliyi”nin siyasi reallıq oldu-
ğunu bütün dünyaya dəfələrlə nümayiş 
etdirmişdir.

Azərbaycan rəhbəri İlham Əliyev 
bu gün Qafqaz regionunun şəriksiz 
lideri sayılır, onun razılığı olmadan bu 
bölgədə heç bir ciddi layihəyə və addı-
ma start verilə bilməz. Prezident İlham 

Əliyev Azərbaycan dövlətinin başına 
təkcə ümummilli liderin varisi, davam-
çısı, onun məktəbinin ardıcılı kimi yox, 
həm də yenilikçi – yeni zamanın yeni 
lideri olaraq gəlmişdir. O, idarəçiliyin elə 
demokratik və optimal yolunu seçmiş-
dir ki, hər bir zəkalı ölkə vətəndaşının 
dövlətçiliyin inkişafında yeri var. Və 
dövlət quruculuğunda bu yer hər kəsin 

məhz vətənpərvərliyinə, biliyinə, sağ-
lam düşüncəsinə, qabiliyyətinə görə 
müəyyənləşmişdir.

Ümummilli liderin ən layiqli va-
risi olan İlham Əliyevin 2003-cü ildə 
prezidentlik fəaliyyətinə başlaması 
Azərbaycanın tərəqqi və inkişaf yolu 
ilə irəliləməsində yeni mərhələ olmuş-
dur. Həmin il müstəqilliyimizin daha da 
möhkəmləndirilməsi, ölkədə sabit siyasi 
sistemin, çoxukladlı iqtisadi strukturun 
intensiv formalaşması ili oldu. Məhz 
o vaxtdan başlayaraq respublikada 
demokratikləşmə prosesləri genişlənmiş, 
ölkəmizin dünya transformasiya 
proseslərinə inteqrasiyası daha intensiv 
xarakter kəsb etmiş, milli iqtisadiyyatın 
daha da inkişafı üçün mühüm sosial-si-
yasi baza yaranmışdır. Heydər Əliyevin 
siyasət məktəbinin layiqli yetirməsi 
olan İlham Əliyevin böyük siyasətdə 
atdığı inamlı addımlar nəticəsində 
Azərbaycanda təkcə sosial-iqtisadi 
sistemdə deyil, həm də siyasi və ictimai 
təsisatlarda əsaslı yeniləşmələr olmuş, 
səmərəli intensiv islahatlar aparılmışdır. 

Müstəqil Azərbaycan dövlətinin yeni 
lideri İlham Əliyevin əsaslı və zəruri isla-
hatları ölkənin real iqtisadi, sosial, siyasi 
vəziyyətini dəqiqliklə nəzərə almaqla ya-
naşı, cəsarətliliyi ilə də seçilir. Onun məhz 
yenilikçi idarəetmə texnologiyalarına 
ardıcıl, inamlı müraciətinin nəticəsidir ki, 
respublikanın iqtisadi inkişafı indiyə qədər 
görünməmiş bir sürət və miqyas almış, 
ölkədə sağlam sosial-siyasi, mənəvi- 
mədəni əhval-ruhiyyə yüksəlmişdir. Bu 
gün ən qərəzkar, ən aqressiv, hətta ən 
dağıdıcı bir müxalif qüvvə belə dövlət baş-
çısı İlham Əliyevin qazandığı çoxspektrli 
uğurları görməmək, yaxud inkar etmək 
gücündə deyil. 

Prezident İlham Əliyev ulu öndərin 
yaratdığı əsaslara söykənərək 
Azərbaycanda iqtisadi- sosial tərəqqini 
fenomenal bir gerçəyə çevirib. Bu illərdə 
milli iqtisadiyyatımız onun qətiyyəti 
və novator idarəçiliyi sayəsində 3 
dəfədən çox artıb. Bu, dünyada ən 
sürətli inkişaf göstəricisidir. Yoxsulluq 
onun müstəsna səyləri ilə 10 dəfəyə 
qədər azalaraq 5 faiz səviyyəsinə enib. 
İlham Əliyevin rəhbərliyi dövründə 
ölkəmizdə 2 milyonadək yeni iş yeri 
açılıb. Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyev ölkəyə rəhbərlik etdiyi 15 illik bir 
müddətdə xalqın böyük etimadını qaza-
naraq bir daha sübut etdi ki, Azərbaycanı 
həm daxili, həm də beynəlxalq miqyasda 
yalnız o təmsil edə bilər. 

İlk gündən hər bir azərbaycanlının 
prezidenti olacağını vəd edən, verdiyi 
sözü uğurla yerinə yetirən dövlət başçısı 
İlham Əliyev öz fəaliyyəti ilə ümummilli 
liderin başladığı işi davam etdirməyə 
qadir olduğunu sübut etməklə yanaşı, 
həm də özünü yeni zamanın yeni lideri 
kimi göstərdi. Ötən 15 ildə bir tərəfdən, 
mövcud ənənələr müdafiə olundu, digər 
tərəfdən isə dövlət idarəçiliyinə zəruri 
novatorluq gətirildi. 

Bu gün Prezident İlham Əliyevin 
rəhbərliyi ilə Azərbaycanın istər daxili, 
istərsə də xarici siyasətində əldə edilən 
hər bir uğur ulu öndər Heydər Əliyevin 
zəkasının təcəssümü, onun irsən 
qoyub getdiyi milli tərəqqi ideyalarının 
təzahürüdür. 

Nizami CƏFƏROV, 
Milli Məclisin deputatı, 
Azərbaycanda Atatürk 

Mərkəzinin rəhbəri, akademik, 
Əməkdar elm xadimi

 � Ümummilli lider Heydər Əliyevin timsalında 
Azərbaycan xalqı əsrlərın və minilliklərin qovuşub-

ayrıldığı nadir bir tarixi məqamda real istəklərindən əlavə, 
romantik ideallarını da gerçəkləşdirmiş əfsanəvi liderin 
ətrafında görünməmiş bir vüsət və coşqu ilə səfərbər 
olunmuş, mərkəzəqaçma impulsu ilə toparlanmışdı. Bu 
dünya şöhrətli siyasət və dövlət xadimi Heydər Əliyevin 
şəriksiz və misilsiz qələbəsi idi. Həmin qələbə isə XXI 
əsrin ilk illərində ölkə daxilində və beynəlxalq aləmdə 
ulu öndərin gerçək siyasi varisi kimi qəbul edilən İlham 
Əliyevin qarşısında yüksək fəaliyyət perspektivləri, yeni 

siyasi-iqtisadi, mənəvi-ideoloji üfüqlər açırdı. 

İnanıram ki, mənim axıra çatdıra bilmədiyim taleyüklü 
məsələləri, planları, işləri sizin köməyiniz və dəstəyinizlə  
İlham Əliyev başa çatdıra biləcək. Mən ona özüm qədər 
inanıram və gələcəyinə böyük ümidlər bəsləyirəm.

Heydər ƏLİYEV 
Ümummilli lider

İlham Əliyev və 
siyasi varisliyin

TƏNTƏNƏSİ
Azərbaycanı qüdrətli dövlətə çevirmək üçün ən başlıcası, ölkədə  

Heydər Əliyevin siyasəti davam etdirilməlidir. Bu gün yüksək kürsüdən 
çıxış edərkən mən Azərbaycan xalqına söz verirəm ki, bu siyasətə sadiq 
qalacağam, heç vaxt bu yoldan dönməyəcəyəm, Heydər Əliyevin siyasətini 
davam etdirəcəyəm.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti



925 dekabr 2018-ci il, çərşənbə axşamı

AZƏRBAYCAN  RESPUBLİKASI 
NAZİRLƏR  KABİNETİNİN  QƏRARI

№ 556        Bakı şəhəri, 21 dekabr 2018-ci il

“Mikro, kiçik, orta və iri sahibkarlıq 
subyektlərinin  bölgüsü meyarları”nın təsdiq 
edilməsi haqqında

“Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanununda 
dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Res-
publikasının 2017-ci il 29 dekabr tarixli 963-
VQD nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci 
il 5 fevral tarixli 1816 nömrəli Fərmanının 1.2-
ci bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 
QƏRARA ALIR:

1. “Mikro, kiçik, orta və iri sahibkarlıq 
subyektlərinin bölgüsü meyarları” təsdiq edilsin 
(əlavə olunur).

2. Azərbaycan Respublikasının Vergilər 
Nazirliyinə tapşırılsın ki, yeni yaradılan və ləğv 
olunan sahibkarlıq subyektlərinin, habelə il 
ərzində fəaliyyəti olan sahibkarlıq subyektlərinin 
illik gəlirləri barədə məlumatın hesabat ili başa 
çatdıqdan sonra növbəti il aprelin 20-dən gec 
olmayaraq, real vaxt rejimində Azərbaycan 
Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinə 
ötürülməsini təmin etsin.

3. Azərbaycan Respublikasının Əmək və 
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə tapşı-
rılsın ki, il ərzində fəaliyyəti olan sahibkarlıq 
subyektlərinin işçilərinin orta siyahı sayı barədə 

məlumatın hesabat ili başa çatdıqdan sonra 
növbəti il aprelin 20-dən gec olmayaraq, real 
vaxt rejimində Azərbaycan Respublikasının 
Dövlət Statistika Komitəsinə ötürülməsini təmin 
etsin.

4. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sta-
tistika Komitəsinə tapşırılsın ki, mikro, kiçik, orta 
və iri sahibkarlıq subyektlərinin bölgüsünün bu 
meyarlara uyğun olaraq təşkilini və bu siyahının 
hər növbəti il mayın 10-dan gec olmayaraq, real 
vaxt rejimində “Sahibkarlıq sahəsində aparı-
lan yoxlamaların vahid məlumat reyestri”nə 
ötürülməsini təmin etsin.

5. “İri, orta və kiçik sahibkar meyarları”nın 
təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respub-
likası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 5 iyun tarixli 
215 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikası-
nın Qanunvericilik Toplusu, 2015, № 6, maddə 
788; 2016, № 6, maddə 1228) ləğv edilsin.”.

6. Bu Qərarda dəyişikliklər Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 avqust 
tarixli 772 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş 
“İcra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi 
aktlarının hazırlanması və qəbul edilməsi qay-
dası haqqında Əsasnamə”nin 2.6-1-ci bəndinə 
uyğun edilə bilər.

Novruz MƏMMƏDOV 
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri 

AZƏRBAYCAN  RESPUBLİKASI 
NAZİRLƏR  KABİNETİNİN  QƏRARI

№ 557        Bakı şəhəri, 22 dekabr 2018-ci il

“İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq 
 Qoruğu İdarəsinin strukturunun təsdiq 
edilməsi və işçilərinin say həddinin 
müəyyən edilməsi barədə” Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci 
il 14 noyabr tarixli 490 nömrəli Qərarında 
dəyişikliklər edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 
119-cu maddəsinin səkkizinci abzasını rəhbər 
tutaraq Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabineti QƏRARA ALIR: 

“İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qo-
ruğu İdarəsinin strukturunun təsdiq edilməsi 
və işçilərinin say həddinin müəyyən edilməsi 
barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabi-
netinin 2017-ci il 14 noyabr tarixli 490 nömrəli 
Qərarında (Azərbaycan Respublikasının Qa-
nunvericilik Toplusu, 2017, № 11, maddə 2154; 
2018, № 3, maddə 619) aşağıdakı dəyişikliklər 
edilsin:

1. 2-ci hissədə “415” rəqəmləri “430” 
rəqəmləri ilə əvəz edilsin.

2. Həmin Qərarla təsdiq edilmiş “İçərişəhər” 
Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin struk-
turu” aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq 
Qoruğu İdarəsinin  

STRUKTURU
1. “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoru-

ğu İdarəsinin Aparatı (şöbələr və sektorlar).
2. “İçərişəhər” Muzey Mərkəzi.
3. Mənzil-kommunal və Təmir Xidməti.
4. Elmi-istehsalat bərpa emalatxanası.
5. Elmi-mədəni Mərkəz.
6. Marionet Teatrı.
7. Tahir Salahovun ev-muzeyi.
8. Maqsud İbrahimbəyov Yaradıcılıq 

Mərkəzi.
9. Ənənəvi İncəsənət Mərkəzi.”.

Novruz MƏMMƏDOV 
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

AZƏRBAYCAN  RESPUBLİKASI 
NAZİRLƏR  KABİNETİNİN  QƏRARI

№ 558        Bakı şəhəri, 22 dekabr 2018-ci il

“İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq 
Qoruğu İdarəsinin strukturunda “İçərişəhər” 
Muzey Mərkəzinin yaradılması haqqında

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 
119-cu maddəsinin səkkizinci abzasını rəhbər 
tutaraq Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabineti QƏRARA ALIR: 

1. “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq 
Qoruğu İdarəsinin fəaliyyətinin səmərəliliyinin 
artırılması məqsədi ilə “İçərişəhər” Dövlət Tarix-
Memarlıq Qoruğu İdarəsinin strukturuna daxil 
olan “Şirvanşahlar Sarayı Kompleksi” Dövlət 

Tarix-Memarlıq qoruq-muzeyinin, “İçərişəhər” 
tarix muzeyinin və “Qala” Dövlət Tarix-Etnoq-
rafiya Qoruğunun əsasında “İçərişəhər” Muzey 
Mərkəzi yaradılsın.

2. “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoru-
ğu İdarəsinə tapşırılsın ki, “İçərişəhər” Muzey 
Mərkəzinin saxlanılması xərclərini Azərbaycan 
Respublikasının dövlət büdcəsindən “İçərişəhər” 
Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinə ayrılan 
vəsait çərçivəsində təmin etsin. 

Novruz MƏMMƏDOV 
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

AZƏRBAYCAN  RESPUBLİKASI 
NAZİRLƏR  KABİNETİNİN  QƏRARI

№ 559        Bakı şəhəri, 22 dekabr 2018-ci il

“İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq 
Qoruğu İdarəsinin strukturunda “Ənənəvi 
İncəsənət Mərkəzi”nin yaradılması haqqında 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 
119-cu maddəsinin səkkizinci abzasını rəhbər 
tutaraq Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabineti QƏRARA ALIR: 

1. “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq 
Qoruğu İdarəsinin fəaliyyətinin səmərəliliyinin 
artırılması məqsədi ilə “İçərişəhər” Dövlət 

Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin strukturunda 
Ənənəvi İncəsənət Mərkəzi yaradılsın.

2. “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoru-
ğu İdarəsinə tapşırılsın ki, Ənənəvi İncəsənət 
Mərkəzinin saxlanılması xərclərini Azərbaycan 
Respublikasının dövlət büdcəsindən “İçərişəhər” 
Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinə ayrılan 
vəsait çərçivəsində təmin etsin. 

Novruz MƏMMƏDOV 
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

AZƏRBAYCAN  RESPUBLİKASI 
NAZİRLƏR  KABİNETİNİN  QƏRARI

№ 560        Bakı şəhəri, 22 dekabr 2018-ci il

“Açıq məkanda reklam fəaliyyətinin 
tənzimlənməsi ilə bağlı bir sıra məsələlər 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2017-ci il 26 dekabr tarixli 598 
nömrəli Qərarında dəyişiklik edilməsi barədə

“Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin fəaliyyətinin 
təmin edilməsi haqqında” Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin 2018-ci il 31 iyul tarixli 
223 nömrəli Fərmanının 4.2-ci bəndinin icrasını 
təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respubli-
kasının Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR: 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabi-
netinin 2017-ci il 26 dekabr tarixli 598 nömrəli 
Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qa-

nunvericilik Toplusu, 2017, № 12 (II kitab), 
maddə 2543) ilə təsdiq edilmiş 3 nömrəli əlavə 
- “Açıq məkanda reklam yerləşdirilməsinə 
dair icazə müqaviləsinin forması və bağlanma 
Qaydası”nın 2-ci hissəsində “isə “İçərişəhər” 
Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi” sözləri 
“İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu 
İdarəsi, Bakı şəhərində yerləşən Dənizkənarı 
Milli Parkın ərazisinə münasibətdə isə 
Dənizkənarı Bulvar İdarəsi” sözləri ilə əvəz 
edilsin. 

Novruz MƏMMƏDOV 
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Qeyd: Qərara edilmiş əlavələrin tam mətni ilə www.cabmin.gov.az və 
www.xalqqazeti.com saytlarında tanış ola bilərsiniz.

Bakıda “Möhtəşəm quruculuq. Dünən,  
bu gün, sabah” mövzusunda konfrans keçirilib

 � Dekabrın 
24-də Bakıda Yeni 
Azərbaycan Partiyasının 
(YAP) təşkilatçılığı ilə 
“Möhtəşəm quruculuq. 
Dünən, bu gün, sabah” 
mövzusunda konfrans 
keçirilib.

Konfransda dövlət və 
hökumət rəsmiləri, Milli 
Məclisin deputatları, Yeni 
Azərbaycan Partiyası-
nın üzvləri, ictimaiyyət 
nümayəndələri iştirak ediblər.

Baş nazirin müavini, Yeni 
Azərbaycan Partiyasının 
sədr müavini-icra katibi Əli 
Əhmədov konfransda çıxış 
edərək ölkəmizin inkişafının 
ulu öndər Heydər Əliyevin 
müəyyənləşdirdiyi siyasi kur-
sun Prezident İlham Əliyev 
tərəfindən uğurla davam 
etdirilməsi ilə bağlı olduğunu 
qeyd edib. Vurğulayıb ki, 
Bakı şəhərinin əsaslı surətdə 

yenilənməsi buna bariz 
nümunədir. Lakin bu inkişaf 
təkcə Bakı ilə məhdudlaşmır, 
bütün bölgələrimizi əhatə 
edir. Bu əhəmiyyətli 
dəyişikliklərin müəllifi olan 
Prezident İlham Əliyevin 
rəhbərliyi ilə bütün sahələrdə 
quruculuq işləri aparılır. Son 
15 il Azərbaycanın xüsusi 
qürur doğuran səhifəsini 
təşkil edir. Bu illər ərzində 
Azərbaycanda bütün sahələr 
yenilənib, müasirləşib. Ən 
başlıcası, insanlarımızın 
həyat səviyyəsi dəyişib, 
əhalinin güzəranı daha da 
yaxşılaşıb. 

Əli Əhmədov qeyd 
edib ki, ölkədə son 15 ildə 
baş verən möhtəşəm in-
kişaf bütün sahələri əhatə 
edib. Qürur hissi ilə qeyd 
ediləcək məqamlardan biri də 
həyatımızın bütün sahələrinin 
yeni, modern əsaslarla 
qurulmasıdır. Bu gün biz 
Azərbaycanın ən parlaq döv-
rünü yaşayırıq.

Baş nazirin müavini 
bildirib ki, son 15 il ərzində 
aparılan quruculuq işlərinin 
nəticəsi olaraq, Azərbaycanın 
hər bir guşəsi tanınmaz 
dərəcədə dəyişib. Bakının 
müasir siması, infrastrukturu-

nun tamamilə yenilənməsi bu 
nailiyyətlərin mühüm tərkib 
hissəsidir. Azərbaycanın 
bütün bölgələrində möhtəşəm 
quruculuq işləri bu gün də 
davam etdirilir. 

İqtisadiyyat naziri Şahin 
Mustafayev çıxışında deyib 
ki, yaradılmasının 26-cı ildö-
nümünü şərəflə qeyd edən 
Yeni Azərbaycan Partiyası 
ideyalarını uğurla yaşatdığı 
ümummilli liderimizin siyasi 
və ideoloji irsinin, Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti, 
Yeni Azərbaycan Partiyasının 
sədri İlham Əliyevin düşü-
nülmüş, praqmatik və çevik 
siyasətinin harmoniyasıdır. 

2003-cü ildə Azərbaycanı 
qüdrətli dövlətə çevirəcəyini 
bəyan edən Prezident İlham 
Əliyevin apardığı siyasət 
nəticəsində respublikamız 
regionun siyasi-iqtisadi və 
mədəni mərkəzi, qlobal enerji 
və nəqliyyat layihələrinin 
təşəbbüskarı və fəal iştirakçı-
sı, dünya miqyasında mühüm 
enerji təminatçılarından biri, 
mötəbər beynəlxalq tədbirlərə 
uğurla ev sahibliyi edən 
ölkə kimi tanınıb, kosmos 
dövlətləri ailəsinə qoşulub, 
2011-ci ildə 155 ölkənin 

dəstəyini qazanaraq BMT-nin 
Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-
daimi üzvü seçilib.

Azərbaycanın yüksək 
inkişaf tempi və möhkəm 
dayanıqlılıq nümayış et-
dirdiyini vurğulayan Şahin 
Mustafayev bildirib ki, 2004-
2017-ci illərdə ÜDM real 
ifadədə 3,2 dəfə, o cümlədən 
qeyri-neft sektoru 2,8 dəfə, 
sənaye istehsalı 2,6 dəfə, 
qeyri-neft sənayesi 2,2 dəfə, 
əsas kapitala yönəldilmiş 
vəsaitlər 3 dəfə, dövlət 
büdcəsinin gəlirləri 13,5 dəfə 
artıb. Ölkənin strateji valyuta 
ehtiyatları 28 dəfə artaraq 45 
milyard ABŞ dollarını ötüb. 
Həyata keçirilən sistemli 
tədbirlər nəticəsində ötən 
il kənd təsərrüfatı və emalı 
məhsullarının ixracı 28,6 faiz, 
bu ilin 11 ayında isə 11,8 faiz 
artıb. Son 15 ildə 2 milyon-
dan çox iş yeri yaradılıb ki, 
bunun da 75 faizi regionların 
payına düşür. 

Bakı Şəhər İcra 
Hakimiyyətinin başçısı Eldar 
Əzizov son 15 il ərzində 
Bakıda aparılan genişmiq-
yaslı quruculuq işləri barədə 
danışıb. Qeyd edib ki, pay-
taxtımız simasını tamamilə 

dəyişərək, dünyanın ən gözəl 
şəhərlərindən birinə çevrilib. 
Prezident İlham Əliyevin 
təşəbbüskarı olduğu layihələr 
nəticəsində Bakı, həmçinin 
investorlar üçün cəlbedici 
məkan kimi tanınır. Son bir 
ildə paytaxtımıza 12 milyard 
manat investisiya qoyulub. 
2005-ci ildən indiyədək 
Bakıda sənaye istehsalı 4 
dəfə artıb. Bakı 5 ulduzlu 
otellərin sayına görə postso-
vet məkanında ilk yerlərdə 
qərarlaşıb. Təkcə bu il Bakıya 
2 milyondan çox turist gəlib.  

İcra hakimiyyətinin baş-
çısı xatırladıb ki, beynəlxalq 
agentliklərin reytinqinə 
görə, Bakı turistlər üçün 
memarlıq abidələri ilə 
yadda qalan 5 şəhərdən 
biri hesab edilir. Dünyanın 
mədəniyyət mərkəzlərindən 
birinə çevrilən paytaxtımız 
öz tarixinin misilsiz inkişaf 
dövrünü yaşayır. Bütün bun-
ların əsasında İlham Əliyev 
fenomeni dayanır. 

Tədbir bədii hissə ilə 
davam edib.

AZƏRTAC

“Qarabağ: Əcdadlarımızın mirası” 
sənədli filminin təqdimatı olub

 � Dekabrın 24-də “Qarabağ: 
Əcdadlarımızın mirası” sənədli filminin və 
Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi ilə 
hazırlanmış 3D formatında “Cəbrayıl – virtual 
səyahət” qrafik filminin təqdimatı keçirilib.

Sənədli ekran əsəri 
Gənclər və İdman Nazirliyi, 
AMEA-nın A.A.Bakıxanov 
adına Tarix İnstitutu və 
“Virtual Qarabağ” İnformasi-
ya–Kommunikasiya Texno-
logiyaları Gənclər İctimai 
Birliyinin birgə səyləri ilə 
ərsəyə gətirilib.

Tədbirdə “Virtual Qa-
rabağ” İnformasiya–Kom-
munikasiya Texnologiyaları 
Gənclər İctimai Birliyinin 
sədri, Gənclər və İdman 
Nazirliyi yanında Gənclərlə 

İş üzrə İctimai Şuranın 
sədri Nurəddin Mehdiyev 3 
dildə - Azərbaycan, ingilis, 
rus dillərində istehsal edilən 
“Qarabağ: Əcdadlarımızın 
mirası” sənədli filminin 
Azərbaycanın ayrılmaz tərkib 
hissəsi olan, doğma Qarabağ 
torpaqlarının, onun mədəni 
irsinin ölkəmizə, xalqımıza 
məxsus olması və bu gerçək 
həqiqət haqqında erməni 
yalanlarının ifşa olunması, 
əzəli torpaqlarımız olan 
Qarabağa Ermənistanın 

ərazi iddiaları haqqında 
olduğunu bildirib. Qeyd edib 
ki, bu məlumatların dün-
ya ictimaiyyətinə obyektiv 
şəkildə çatdırmaq sənədli 
filmin əsas məqsədidir.

Filmdə Qarabağın 
yerləşdiyi coğrafi ərazi, onun 
təbiəti, əhalisi, mədəni irsi, 
alban və İslam abidələri, 
burada mövcud olmuş qədim 
mədəniyyətlər, həmçinin orta 
əsrlərdə, xanlıq dövründə, 
XIX əsrdə, XX əsrin 
əvvəllərində, Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyəti və sovet 
hakimiyyəti zamanı Qara-
bağın vəziyyəti haqqında, 
Ermənistan–Azərbaycan, 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 

nəticəsində ölkəmizə dəymiş 
ziyanlar, işğaldan azad 
olunan ərazilərdə quruculuq 
işləri barədə fakta söykənən 
görüntülü məlumatlar verilir. 
“Nə üçün Qarabağ bizə bu 
qədər doğmadır?” sualına fil-
min sonunda “çünki Qarabağ 
sonuncu qaladır, çünki Qara-
bağ əcdadlarımızın mirası-
dır”, – deyə cavab verilir. 

Sənədli film 
Azərbaycanda Qarabağın bü-
tün tarixi dövrlərini və müasir 
işğal dövrünü orijinal çəkiliş 
materialları, arxiv sənədləri 
və muzey materialları ilə əks 
etdirən modern formatda ha-
zırlanmış ilk ümumi filmdir.

Filmin ideya müəllifi və 

direktoru Nurəddin Mehdiyev, 
baş məsləhətçisi Tarix İnsti-
tutunun direktoru, akademik 
Yaqub Mahmudov, ssenari 
müəllifi tarix üzrə fəlsəfə dok-
toru Nazim Mustafa, tarixçi 
Ramin Əlizadə, quruluşçu 
rejissoru Teymur Nəcəfzadə, 
ingilis versiyasının redaktoru 
Birləşmiş Krallıqdan jurnalist 
İan Peartdir.

Filmi ingilis dilində 
ABŞ–dan Jill Goldman, 
Azərbaycan dilində Vüsal Xa-
liqoğlu, rus dilində Konstantin 
Qayçuk səsləndirib.

3D formatında “Cəbrayıl 
– virtual səyahət” qrafik filmi 
də gənclərin işğal altında 
olan torpağımız barədə vizual 
maariflənməsinə xidmət edir. 

Filmdə işğal altındakı 
Cəbrayıl rayonunda olan 
Divlər sarayı, Sirik qalası, 11 
tağlı və 15 tağlı Xudafərin 
körpüsü, Şıxbaba türbəsi, 
Hacı Qaraman ziyarətgahı, 
şahmat məktəbi, Cocuq 
Mərcanlı məscidi kimi arxe-
oloji, tarixi, dini və müasir 
abidələr qrafik təsvirlərlə 
bərpa olunaraq nümayiş 
etdirilir.

Gənclər və idman naziri 
Azad Rəhimov, Diasporla İş 
üzrə Dövlət Komitəsinin sədri 
Fuad Muradov, Milli Məclisin 
deputatı Ülvi Quliyev, AMEA-
nın Tarix İnstitutunun direktor 
müavini Cəbi Bəhramov və 
digər çıxış edənlər filmlərin 
əhəmiyyətindən danışıblar. 

AZƏRTAC

Müdafiə Nazirliyi ilə Respublika Hərbi 
Prokurorluğu birgə tədbirlər planı imzalayıb

 � Gələn il Azərbaycan Ordusunda hüquq qaydalarının və hərbi intizamın 
möhkəmləndirilməsi, cinayət hadisələrinin qarşısının alınması məqsədilə Müdafiə 
Nazirliyi ilə Respublika Hərbi Prokurorluğu arasında birgə tədbirlər planı imzalanıb.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən 
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, plana əsasən nəzərdə 
tutulan tədbirlərin icra vaxtı, keçirilmə yeri və məsul 

şəxslər müəyyən edilib.
İl ərzində birlik, birləşmə, hərbi hissə və xüsusi 

təyinatlı hərbi təhsil müəssisələrində müxtəlif 

kateqoriyalardan olan hərbi qulluqçularla nəzərdə 
tutulan görüşlərdə şəxsi heyətin hüquqi biliklərinin 
artırılması, nizam-intizamın və hüquq qaydalarının 
möhkəmləndirilməsi, mövcud problemlərin ara-
dan qaldırılması istiqamətində müəyyən olunmuş 
tədbirlər və digər fəaliyyətlər həyata keçiriləcək.
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 � Ekspertlərin fikrincə, 2019-cu il dövlət 
büdcəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 
Qanunu dövlətimizin bütün maraqlarına cavab 
verir və iqtisadi islahatların davamlılığına, sosial-
iqtisadi siyasətin daha səmərəli şəkildə həyata 
keçirilməsinə real şərait yaradır. 

Yeri gəlmişkən, 
Azərbaycanın 2019-cu il üzrə 
dövlət büdcəsinin gəlirləri ilkin 
proqnoza nisbətən 251 milyon 
manat artırılaraq 23 milyard 
168 milyon manata, xərcləri 
isə ilkin proqnoza nisbətən 
410 milyon manat artırılaraq 
25 milyard 190 milyon manata 
çatdırılıb. 

Azərbaycan Respub-
likasının 2019-cu il dövlət 
büdcəsində mərkəzləşdirilmiş 
gəlirlər 22 milyard 429 mil-
yon manat, mərkəzləşdirilmiş 
xərclər isə 24 milyard 347 mil-
yon manat məbləğində təsdiq 
edilib. 

Gələn ilin dövlət 
büdcəsinin gəlirləri üzrə proq-
nozun 7 milyard 316 milyon 
manatı Vergilər Nazirliyinin 
xətti ilə daxilolmaların, 11 
milyard 364 milyon manatı 
ARDNF-dan transfertlərin 
payına düşür.

Qeyd edək ki, 2019-cu 
ilin dövlət büdcəsinin neft 
gəlirlərinin hesablanmasında 
orta ixrac qiyməti 60 ABŞ dol-
ları nəzərdə tutulub.

Ünvanlı dövlət sosial yardı-
mının təyin edilməsi məqsədilə 
gələn il üçün ehtiyac meyarının 
həddi 143 manat, yaşayış mi-

nimumu isə 180 manat olacaq. 
Həmçinin əmək qabiliyyətli 
əhali üçün 191 manat, pensi-
yaçılar üçün 149 manat, uşaq-
lar üçün 160 manat müəyyən 
edilməsi nəzərdə tutulub.

İqtisadçı ekspert Vüqar 
Bayramovun bildirdiyinə görə, 
2019-cu ilin dövlət büdcəsi 
Azərbaycanda növbəti illər 
üçün proqnozlaşdırılan iqtisadi 
artım tempinə uyğun olaraq 
tərtib olunub. İqtisadi artım 
növbəti ildə büdcə gəlirlərinin 
formalaşmasına və artmasına 
müsbət təsir göstərəcək.

Ekspert, həmçinin vur-
ğulayıb ki, gələn ilin dövlət 
büdcəsinin gəlirlərində 3,5 
faiz artım nəzərdə tutulub. Bu, 
dövlət büdcəsinin gəlirlərinin 
22,9 milyard manatadək 
yüksəlməsi deməkdir. Halbuki 
2018-ci il üçün bu rəqəm 22,1 
milyard manat idi. Xərclərdə 
artım 7,3 faiz olacaq. Bu da 
məhz xərclərin 24,7 milyard 
manata çatdırılması ilə bağ-
lıdır. 

Göründüyü kimi, büdcə 
gəlir və xərclərində artım 
əvvəlki illə müqayisədə daha 
çoxdur. 2019-cu il həm də 
Azərbaycan iqtisadiyyatında 
daha yüksək artımın proqnoz-

laşdırılması ilə bağlıdır.
Büdcənin ÜDM-də payının 

28 faiz olacağını proqnozlaşdı-
ran V.Bayramov, eyni zaman-
da, qeyd edib ki, gələn ilin 
büdcə gəlirlərinin formalaşması 
istiqamətlərinə baxsaq, vergi 
sistemində həyata keçiriləcək 
islahatların büdcə gəlirlərinin 
formalaşmasına birbaşa təsir 
göstərəcəyini görə bilərik. 

Gələn ilin büdcə gəlirlərinin 
9,2 milyard manatı qeyri-neft 
sektorunun payına düşür. 
Qeyri-neft sektorundan dövlət 
büdcəsinə daxilolmaların 
payı 400,4 milyon manat 
artacaq ki, bu da 2018-ci illə 
müqayisədə 4,7 faiz çoxdur. 
Dövlət büdcəsində diqqət 
çəkən əsas məqamlardan biri 
də xərclərdir. Bu sahədə bütün 
istiqamətlərdə artımlar qeydə 
alınıb. Elm xərclərində 4,2 faiz 
artım gözlənilir. Bu xərclər son 
dövrlər ən çox müzakirə edilən 
istiqamətlərdən biridir. Gələn 
il elm sahəsinə 133,5 milyon 
manat vəsait ayrılacaq. Təhsil 
xərcləri 2 milyard 274 milyon 
manat proqnozlaşdırılıb ki, bu 
da əvvəlki ilə müqayisədə 11,3 
faiz çoxdur. Səhiyyə sahəsində 
artım daha yüksək olacaq. Bu 
istiqamətə 1 milyard 48 milyon 
manat yönəldiləcək. Sosial 

təminat xərclərində 9 faiz artım 
proqnozlaşdırılır. Aqrar sektora 
834 milyon manat vəsait ay-
rılacaq. Əksər istiqamətlərdə 
artımların olacağını müşahidə 
edirik.

2019-cu ildə sosialyö-
nümlü xərclərin payı 7 milyard 
900,9 milyon manat olacaq 
ki, bu da cari illə müqayisədə 
11,2 faiz çoxdur. Sosial 
ipoteka və mənzil təminatının 
genişləndirilməsi istiqamətində 
162 milyon manat vəsait ayrıl-
ması nəzərdə tutulur. Həmçinin 
ehtiyac meyarı 143 manat 
müəyyənləşdirilib.

Bütövlükdə, növbəti illərdə 
sosial layihələr və proqramların 
dəstəklənməsi prioritet olacaq. 
Bu ondan xəbər verir ki, so-
sial, təhsil, elm, səhiyyə üzrə 
ayırmalar prioritetliyini qoruyub 
saxlayacaq. Gələn ilin dövlət 
büdcəsi Azərbaycanda növbəti 
illər üçün proqnozlaşdırılan 
iqtisadi artım tempinə uyğun 
olaraq tərtib olunub. İqtisadi 
artım növbəti 2019-cu ildə 
büdcə gəlirlərimizin formalaş-
masına və artmasına müsbət 
təsir göstərəcək. 

Vaqif BAYRAMOV, 
“Xalq qəzeti”

Şəhid ailələri və Qarabağ müharibəsi 
əlillərinə daha 200 mənzil verilib
 � Azərbaycan Prezidenti İlham 

Əliyevin tapşırığına əsasən, Əmək və 
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 
(ƏƏSMN) tərəfindən şəhid ailələrinin 
və Qarabağ müharibəsi əlillərinin yeni 
mənzillərlə təminatı davam etdirilir. 
Dünən nazirlik tərəfindən Bakının 
Qaradağ rayonunda daha 200 mənzil 
bu kateqoriyalardan olan vətəndaşlara 
təqdim olunub. 

Mənzillərin təqdimolunma 
mərasimində əmək və 
əhalinin sosial müdafiəsi 
naziri Sahil Babayev vur-
ğulayıb ki, Prezident İlham 
Əliyev tərəfindən uğurla 
davam etdirilən siyasət bütün 
istiqamətlərdə Azərbaycana 

mühüm tarixi nailiyyətlər 
qazandırıb, respublikamızın 
sürətli sosial-iqtisadi inkişafı-
na səbəb olub. Dövlətimizin 
başçısının siyasətinin 
mərkəzində insan amilinin 
dayanması Azərbaycanın so-
sial dövlət statusunun, ölkədə 

dinamik inkişaf şəraitində 
aparılan siyasətin ildən-ilə 
güclənməsinə, bunun bir 
göstəricisi olaraq, respubli-
kada etibarlı sosial müdafiə 
sisteminin formalaşmasına 
imkan verib. 

Qeyd edilib ki, dövlət 
başçısının bu sahəyə xüsusi 
qayğısının növbəti göstəricisi 
olaraq, cari ildə nəzərdə tu-
tulduğundan əlavə olaraq mi-
nimum 300 mənzilin alınması 
üçün müvafiq vəsait ayrılıb 
və beləliklə, 2018-ci ildə Qa-
rabağ müharibəsi əlilləri və 
şəhid ailələrinə nəzərdə tutul-
duğundan 3 dəfədən çox ol-
maqla, 626 mənzilin verilməsi 
təmin edilib. 2019-cu ildə isə 
azı 800 şəhid ailəsinin və Qa-
rabağ müharibəsi əlilinin evlə 

təminatı həyata keçiriləcək. 
S.Babayev Azərbaycan 

Prezidentinin doğum 
günündə şəhid ailələrinə 
və Qarabağ müharibəsi 
əlillərinə 200 mənzilin 
təqdim edilməsinin də dövlət 
rəhbərinin həmin insan-
lara daha bir qayğısı və 
hədiyyəsi olduğunu vurğu-
layıb. 

Yeni mənzillə təmin 
olunan şəhid ailələri və 
Qarabağ müharibəsi əlilləri 
Prezident İlham Əliyevə 
dərin təşəkkürlərini bildirərək 
doğum günü münasibəti ilə 
təbriklərini və xoş arzularını 
ifadə ediblər.

Zərifə BƏŞİRQIZI,  
“Xalq qəzeti” 

İnkişaf və sabitlik büdcəsi 

Rusiyanın aparıcı “Rossiya-24” telekanalı Azərbaycan  
haqqında “Merci Baku” adlı xüsusi reportaj yayımlayıb

 � Dekabrın 24-də Rusiyanın aparıcı xəbərlər kanalı olan “Rossiya-24”də 
Azərbaycan haqqında “Merci Baku” adlı xüsusi reportaj yayımlanıb. AZƏRTAC 
həmin reportajı təqdim edir. 

 Aparıcı: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 
57 yaşını qeyd edir. Əlamətdar gün münasibətilə 
onu Prezident Vladimir Putin təbrik edib və qeyd 
edib ki, Prezident ƏLİYEV təcrübəli və uzaqgörən 
siyasətçidir. 

Öz növbəsində Azərbaycan dövlətinin 
başçısı bizim telekanala müsahibəsində bildirib 
ki, rusiyalılar respublikada turistlərin sayına görə 
birinci yeri tutur və özlərini burada evlərindəki 
kimi hiss edirlər. 

Azərbaycan paytaxtının mənim həmkarım 
Mariya Qladkixi nə ilə heyrətləndirdiyinə isə onun 
“Merci Baku” adlı xüsusi reportajında baxın.

Mariya Qladkix: Mən turistlərin Azərbaycana 
nə üçün gəlməli olduqları barədə çox danışa 
bilərəm. Düşünürəm ki, rusiyalılar məni 
eşidəcəklər. Biz Bakıdayıq. Öz tarixi, ənənələri 
ilə zəngin, bununla belə bütün yeniliklərin – 
innovasiyaların, bütün texniki ixtiraların olduğu 
qədim şəhərdəyik. Azərbaycanda artıq yuxarıya 
– kosmosa əl atıblar.

Köhnə şəhərdən biz gələcəyin şəhərini 
görməyə yola düşdük. Hamısı “Made in 
Azerbaijan”dır. Bu, çoxlarının fikirləşdiyi kimi, 
pomidor deyil. Burada səni casus filmlərindəki 
kimi göstərən tibbi eynəklər var.

Siz yaşıl həlqələrin hara yönəlməsini 
görürsünüz? – Bəli, onu hətta yerə də 
yönəltmək olar. Orada başın əksi görsənəcək. 
Bəli, başın əksi görsəndi. Sizin məqsədiniz bu 
marker olmadan bu başı real obyektin üzərinə 
qoymaqdır. Bu eynəklərin vasitəsilə adi gözlə 
görə bilmədiyimiz strukturları görmək olur.

Yenə də sehrli eynəklər. Bu dəfə isə 
təyyarəçilər üçün simulyator. Onların köməyi ilə 
çətin uçuş həyata keçirmək olar. Mənə elə gəlir 
ki, mən kənardan ağılsız kimi görsənirəm. Amma 
bu, olduqca çox gözəl görsənir. Hətta buludlar da 
sanki, təbiidir. Bax, bura da təbiidir.

Qarşıya adi məqsədlər qoyulmayıb. 
“Azərkosmos” - Qafqazda ilk peyk operatoru. 

“Azərkosmos”un əməkdaşı Tərlan 
Məmmədzadə: Sentyabrın 25-də geostasionar 
orbitə 45 dərəcəli Şərq uzunluğu mövqeyinə 3-cü 
peyk – “Azerspace 2” buraxılıb. Peyk Avropa, 
Mərkəzi və Cənub-Qərbi Asiya, Yaxın Şərq və 
Tropik Afrika ölkələrinə xidmətlər göstərəcək.

Müxbir: Yeni texnologiyalar sərgisində biz 
Prezident İlham Əliyevlə görüşürük. Hərçənd 

ki, dövlət başçısı rus dilində sərbəst danışır, 
müsahibəni onun doğma dilində başlayırıq.

Bu videoyazını sonra axşam bütün 
Azərbaycan telekanalları göstərirdi. Belə ki, 
müəyyən mənada “Rusiya-24” kanalı bir növ bu 
sərginin əsas kəşfi oldu. 

Prezident İlham Əliyev: Bizim uğurla həyata 
keçirdiyimiz əsas vəzifəmiz qeyri-neft sektorunun 
inkişafıdır ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı sabit 
tərəqqi etsin. 

Müxbir: Axı, siz turizmi inkişaf etdirmək 
niyyətindəsiniz. Belə başa düşürəm ki, ən çox 
turist Rusiyadandır. 

Prezident İlham Əliyev: Bəli, birinci yerdə 
Rusiyadır. İl ərzində 800 mindən çox rusiyalı 
gəlib. Onlar özlərini evdəki kimi hiss edirlər, 
burada dil maneəsi yoxdur, onlara münasibət 
çox yaxşıdır. Bizim ortaq tariximiz də mühüm rol 
oynayır.

Müxbir: Ləziz təamlarınız...
Prezident İlham Əliyev: Bəli, tamamilə 

doğrudur.
Müxbir: Bu gün Azərbaycan nadir təbiət, 

meyvələr, tarixi abidələr deməkdir. Bütün bunlar 
min bir işığa bürünüb. Bakı bütün günü lap Las-
Veqas kimi işığa qərq olur. Azərbaycanı yanan 
neft və qaza görə “Odlar ölkəsi” adlandırıblar. 
Qədim zamanlarda Hindistandan buraya 
atəşpərəstlər ziyarətə gəlirdilər. Azərbaycanda 
planetdə mövcud olan 11 iqlim tipindən 9-u var. 
Bir neçə saat ərzində yolüstü çöl, subtropik və sıx 
meşələrdən keçərək qar yağan yerlərə düşmək 
olar. Bakıya gələrək isə Venesiyaya düşmək olar. 
Baxın, əsl yerli Venesiyadır. Qayıqla gəzəcəyik. 
Müxtəlif ölkələri görmək üçün başqa yerə getmək 
lazım deyil. Sadəcə, Bakıya gəlmək kifayətdir. 
Burada, həqiqətən, nə desən var! Burada 
gəzintiyə çıxa bilərsən, burada Venesiyadakı kimi 
improvizə olunmuş kanallar, qayıqçılar var. Ümid 
edirəm ki, qayıqçı oxuyacaq. Çünki İtaliyada 
onlar oxuyurlar.

Müxbir: Deyir ki, oxumayacaq. 
Qayıqçı: Mən isə bu mahnını sevirəm. 
Müxbir: İndi qətiyyən müəyyənləşdirmək 

olmur, biz Azərbaycandayıq, yoxsa İtaliyada.
Qayıqçı: Bilirsiniz, təəccüblüsü nədir? 

Bu kanal artıq 50 ildir - hələ sovet dövründən 
mövcuddur. 

Müxbir: Məşhur Bakı Bulvarı 15 kilometrədək 

uzanıb. Hələ də tikilməkdə davam edir. Ümumi 
uzunluğu 26 kilometr olacaq. Uzağa getmək 
doğrudan da lazım deyil. Burada qala da 
Torontodakı kimidir, həm Sidney, həm də Dubayın 
bir hissəsi var. Yerli sakinlər bunu Yaxın Şərqin 
Parisi adlandırırlar. Hava soyuyur. Bir qədər 
qalın geyinmək lazım oldu. Biz artıq İçərişəhərə 
gəlmişik. Burada artıq əsl milli kolorit nəzərə 
çarpır. Məsələn, düz küçənin ortasında nərd 
oynayırlar. 

Müxbir: Salam. Qoşulmaq olar? 
Nərd oynayan: Bəli.
Müxbir: Bu, sizin milli əyləncənizdir eləmi?
Nərd oynayan: Bəli. İş olmayanda nərd 

oynayırıq. İndi alver getmir. 
Müxbir: İndi alver zəifdir? İndi turistlər 

yoxdur?
Nərd oynayan: Var, amma almırlar. 
Müxbir: Turistlər var, alver etmirlər, sadəcə, 

gəzirlər. İlham Əliyev dedi ki, bütün turistləri 
Azərbaycana çağırır. Ona görə də, Allah qoysa,  
burada  çoxlu turist olacaq və sizin də nərd 
oynamağa vaxtınız olmayacaq. İndi Bakıda 
turizm mövsümi deyil. Bayırda soyuqdur. Bakı 
sözünün mənası farsca “badi-kubə” - Küləklər 
şəhəri deməkdir. Burada deyildiyi kimi: “Əgər 
soyuqdursa rəqs elə”. Hamımızın yallını 
sevməyimiz Rusiya ilə Azərbaycanı birləşdirir. Bu, 
Azərbaycan yallısıdır. Bu yallı xüsusidir. Bu yallı 
insanı vəcdə gətirir. Özüm də oynamaq istədim. 
Yallı, bax belədir – oyun elementləri də var. Rəqs 
edənlər arasında aparıcı da var. Azərbaycan 
yallısının yüzlərlə növü var. Deyəsən, məni də 
yallıya qəbul edəcəklər.

Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Mixail 
Boçarnikov: Bizim ölkələrimizi təkcə yallı 
deyil, daha çox amil bağlayır. “KamAZ”, QAZ 
avtomobillərinin sənaye üsulu ilə yığımı aparılır. 
Bakıda mədəni həyat qaynayır. Dramteatr, 
Musiqili Komediya, Opera və Balet teatrları 
fəaliyyət göstərir. Onlar ən müasir tamaşalara 
quruluş verir. 

Müxbir: Yəni, incəsənəti görmək üçün 
Bakıya gəlmək olar? 

Mixail Boçarnikov: Hesab edirəm ki, bəli, 
olar. 

Müxbir: Azərbaycanın ümummilli lideri 
Heydər Əliyevin adını daşıyan Mərkəzdə 
incəsənətin vəhdəti müşahidə olunur. Futurist, 
memarlıq şedevri olan Mərkəzin binası əfsanəvi 
Zaha Hadidin əsəridir. Bax, bunu mən qətiyyən 
Heydər Əliyev Mərkəzində görməyi gözləmirdim. 
Hiperrealist heykəllər. Belə bir sərgi burada 

keçirilir. O dərəcədə realist əsərdir ki, burada 
hətta xırda xalları, çilləri, damarları, boyunda 
qırışları görə bilərsən. Məsələn, dırnaqlarına 
baxın. Əsl insan dırnaqlarıdır. Bağışlayın, 
baxmaq olar? 

Mərkəzin əməkdaşı: Artıq vaxtınız keçib.
Müxbir: Burada nə var? 18 və daha çox. 
Mərkəzin əməkdaşı: Sizin 18 yaşınız var? 
Müxbir: Var. 
Mərkəzin əməkdaşı: Onda gedək.
Müxbir: Sadəcə, söz ola bilməz. İnanılmaz 

sərgidir. O, artıq dünyanın bir çox ölkəsində 
keçirilib. Bu isə artıq bizim Heydər Əliyev 
Mərkəzində gözlədiyimiz görüntülərdir. Onun 
şəxsi əşyaları, fotoları. Məsələn, bax, bu, 
onun DTK-da işlədiyi vaxt geyindiyi paltardır. 
Bu isə artıq onun andiçmə mərasimində 
geyindiyi kostyumdur. Sonra isə Azərbaycan 
Respublikasının üçüncü Prezidentinin çalışdığı 
məhz həmin iş masasıdır. Burada onun ordenləri, 
medalları və Azərbaycan xalqına onların sevimli 
liderini xatırladan hər şey var.

Mənim daha bir şəxsi mədəni heyrətim “cin”lə 
görüş oldu. Şüşədəki yox, həqiqi “cin”lə. Mikrofon 
qarşısında “cin” ləqəbli Ceyhun Zeynalovdur. Onu 
Azərbaycanın Bob Marlisi adlandırırlar. Ceyhun 
Zeynalov. Azərbaycanın məşhur müğənnisi, özü 
də ən maraqlısı və mənim üçün anlaşılmaz olan 
– reqqi. Azərbaycanda reqqi var? Mən bunu bu 
gün bildim. 

Ceyhun Zeynalov: Bunun Azərbaycanda 
banisi mən olmuşam. Kim ki, musiqini inkişaf 
etdirir, normal musiqi dinləyir onlar təbii ki, reqqini 
dinləyirlər.

Müxbir: Azərbaycan çoxmusiqili ölkədir. 
Opera. İlk operanı Bakıda hələ 1908-ci ildə 
dinləyiblər. Bəstəkar Üzeyir Hacıbəyli məşhur 
Leyli və Məcnunun sevgi əhvalatını tamaşaya 
qoyub. Bu, Şərqdə ilk operadır.

Ceyhun Zeynalov: Azərbaycan musiqisinin 
təməli muğamdır. Muğam UNESCO-nun 
Ümumdünya İrs Siyahısına salınıb. Muğam 
məqamdır. Hər məqam müəyyən emosiyanı 
ifadə edir. Reqqidən başqa meyxana da var. 
Bu, Azərbaycan repidir. Ən məşhuru “Davay, 
dosvidaniya”dır. 

Müxbir: Azərbaycanı anlamaq üçün onun 
təamlarını dadmaq lazımdır. Bakının ən yaxşı 
restoranlarından birində məni direktor müavini 
Elşad Nuriyev qarşılayır. 

Elşad Nuriyev: Bizim restoranımızın sahəsi 
5 min kvadratmetrdir. Bu, Cənubi Qafqazda, hətta 
deyərdim ki, Avropada ən böyük restorandır. 

Burada ət 28 gün saxlanılır, sonra doğranılıb 
bişirilərək qonaqlara verilir. Ən yaxşı şərablar 
bizim yerli şərablardır.

Müxbir: Azərbaycan şərabları? 
Elşad Nuriyev: Əlbəttə, Azərbaycan 

şərabları. 
Müxbir: Yaxşısı budur, bıçaqların haradan 

götürüldüyünü deyin. Bu, nə nömrələrdir belə? 
Elşad Nuriyev: Bu, qonaqların nömrəsidir. 
Müxbir: Qonaq gəlir və onun şəxsi bıçağı 

var. Özündən və məndən başqa heç kim ona 
toxuna bilməz. 

Elşad Nuriyev: Bizdə həmişə çox adam olur. 
Müxbir: Bura ümumilikdə nə qədər qonaq 

tutur? 
Elşad Nuriyev: 1500.
Müxbir: Türk qəhvəsi. O, qum üzərində 

hazırlanır. Streployn, tinderloyn, ribay, lokum. 
Qurmanların ürəyi nə istəyirsə, hamısı var. 
Kömək edəcəksiniz? Məni mətbəxdə çək. Bütün 
insanlar istirahət edir, mən isə yenə də mətbəxə 
gedirəm. 

Restoranın əməkdaşı: Əvvəlcə, biz əti 
doğrayacağıq. Mən indi, sadəcə, Nüsrətəm. 
Baxın görün nə edirəm. Dadmaq lazımdır. Bax, 
xidmət budur. Mənə, sadəcə, əti qızartmaq 
etibar olunub. Bunu bacarıram. İndi o, son ştrixi 
vuracaq. Sonuncu ştrix nədir? Əhsən.

Müxbir: Ən maraqlısı indidir. Dadmaq 
lazımdır.

Azərbaycan xörəklərinin 30-dan çox növü var. 
Düz deyirlər ki, Bakıda bütün mədəniyyətlərin 
mətbəxini dadmaq olar. Budur, indi türk paxlavası 
Azərbaycan süfrəsinə veriləcək. Ona mütləq qoz, 
sarıkök, badam, əncir əlavə edirlər. Bizdə isə 
desertdə həmişəki kimi konsertdir. Baxın, tarda 
“Kalinka”nı ifa edirlər. Bu, yeganə alətdir ki, nə 
desən ifa etmək olar.

Azərbaycanın 60-dək musiqi aləti var. Ən 
sevimlisi Azərbaycan balalaykası tardır. Məlum 
oldu ki, “Kalinka” üçün tam münasibdir.

Azərbaycan - çox yaxın və özünəməxsus 
diyar. Biz onu tamamilə başqa cür gördük. 
Heyrətamiz torpaqdır. Ənənələrinə sadiq görünsə 
də, həm də yenilikləri ilə heyrətə gətirir. Burada 
innovasiyalara sərmayə qoyulur, bununla belə 
ənənəvi xəzinəni həssaslıqla qoruyurlar. Yola 
düşməzdən əvvəl, bir daha dənizkənarı bulvara 
getdik. Axı, Bakının qışı əslində Rusiyanın  
payızıdır. Xəzərdən külək əsir, yelkənli qayıqlar 
dənizə çıxır. Burada lap yaxında neft çıxarırlar. 
Amma inanın ki, Azərbaycanın ən əsas sərvəti 
bu, deyil. Merci Baku.
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Zərdab Suvarma Sistemləri İdarəsi 2019-cu il üçün  
AÇIQ  TENDER  ELAN  EDİR

Tender 3 lot üzrə keçirilir.
Lot – 1. Cari təmir işlərinin görülməsi 

üçün mal-material, mexaniki və elektrik 
avadanlıqlarının satınalınması.

Lot – 2. Maşın-mexanizmlərin və 
nəqliyyat vasitələrinin ehtiyat hissələrinin 
satınalınması.

Lot – 3. Əsaslı təmir işlərinin görülməsi 
üçün mal-material, nasos və elektrik ava-
danlıqlarının satınalınması.

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

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağı-
dakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir:

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

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender 
iştirakçıları lazımi texniki və maliyyə imkan-
larına 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 Zərdab Suvarma 
Sistemləri İdarəsindən (Zərdab rayonu, 
Ucar - Zərdab şosesi 41), əlaqələndirici 
şəxs- Hüseynov Mayıl Ərziman oğlundan, 

telefon: (0135) 6-52-07 ala bilərlər.

Təşkilat: Zərdab SSİ YXO
H/h- 32051019444600201146
VÖEN- 5300060531
Bank- “Kapital Bank”ın Zərdab filialı
Kod- 200468
 VÖEN- 9900003611
M/h- 4628010000
S.W.İ.F.T.BİK 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 ən azı 30 bank günü qüvvədə 
olmalıdır);

– tender təklifinin dəyərinin 1 faizi 
həcmində bank təminatı (zərflərin açıldığı 
tarixdən ən azı 60 bank günü qüvvədə 
olmalıdır);

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

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

– iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

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

– müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğun-
luq sertifikatları.

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

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender 
təklifi və bank zəmanəti istisna olmaq-
la) 17 yanvar 2019-cu il saat 18.00-a 
qədər, tender təklifi və bank zəmanətini 
isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 25 yanvar 
2019-cu il saat 18.00-a qədər, Zərdab 
Suvarma Sistemləri İdarəsinə təqdim 
etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 28 yanvar 2019-cu 
il saat 11.00-da yuxarıda göstərilən ünvan-
da açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

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

Lot-1. Tikinti işləri üçün materialların 
satınalınması.

Lot-2. Maşın və mexanizmlərə ehtiyat 
hissələrinin satınalınması.

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

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

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün ten-
der iştirakçıları lazımi texniki və maliyyə 
imkanlarına 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 Balakən şəhəri, 
28 May küçəsi 5 nömrəli ünvandan 
(əlaqələndirici şəxs- E.Bodurovdan , tele-
fon: (02429) 5-54-25) ala bilərlər.

Təşkilat- Balakən SSİ
H/h- AZ 83 AİİB 

32051019446900001169
VÖEN- 3800063541

Bank- “Kapital Bank”ın Balakən filialı

Kod- 200695
VÖEN- 9900003611
M/h- AZ 37 NABZ 

01350100000000001944
S.W.İ.F.T.BİK -AIIBAZ2x
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 ən azı 30 bank günü qüvvədə 
olmalıdır);

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

- Azərbaycan Respublikasında 
vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair 
yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin 
olmaması haqqında müvafiq vergi orqa-
nından 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 uy-
ğunluq sertifikatları.

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

Tender proseduru “Dövlət 
satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun 
keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender 
təklifi və bank zəmanəti istisna olmaq-
la) 17 yanvar 2019-cu il saat 18.00-a 
qədər, tender təklifi və bank zəmanətini 
isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 25 yanvar 
2019-cu il saat 18.00-a qədər Balakən 
şəhəri, 28 May küçəsi, 5 nömrəli ünvana 
təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 28 yanvar 2019-
cu il saat 11.00-da yuxarıda göstərilən 
ünvanda açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Şəki Subartezian Quyularının İstismarı İdarəsi 
2019-cu ildə istismar tədbirləri üçün mal-materialların satınalınması məqsədilə

AÇIQ  TENDER  ELAN  EDİR
Tender 3 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Əsaslı və cari təmir işləri üçün 

mal-materialların satınalınması.
Lot-2. Mexanizmlər və nəqliyyat 

vasitələri üçün ehtiyat hissələrinin 
satınalınması.

Lot-3. Elektrik avadanlıqlarının 
satınalınması.

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

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağı-
dakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir.

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender 
iştirakçıları lazımi texniki və maliyyə imkan-
larına 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 Şəkinin, Qoxmuq kəndində 
yerləşən Şəki Subartezian Quyularının 
İstismarı İdarəsindən (əlaqələndirici şəxs- 
S.Məmmədovdan, telefon- 02424-5-92-65) 
ala bilərlər.

Təşkilat: Şəki YXO
Şəki SQİİ
H\h- AZ 03 AİİB 

32051019447000201170

VÖEN- 3000104011 (Şəki SQİİ 
3000184841)

Bank- “Kapital Bank”ın Şəki filialı
Kod-200703
 VÖEN- 9900003611
 M\h- AZ37 NABZ 

01350100000000001944
 S.W.İ.F.T.BİK AİİBAZ2x
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 təklifinin 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 orqanlarından 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;

- müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğun-
luq sertifikatları.

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

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi 
və bank zəmanəti istisna olmaqla 30 yanvar 
2019-cu il saat 18.00-a qədər, tender təklifi 
və bank zəmanətini isə möhürlənmiş ikiqat 
zərfdə 7 fevral 2019-cu il saat 18.00-a qədər 
Şəki Subartezian Quyularının İstismarı 
İdarəsinə təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 8 fevral 2019-cu il 
saat 11.00-da yuxarıda göstərilən ünvanda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

DƏNİZKƏNARI  BULVAR  İDARƏSİ 
AÇIQ  TENDER  ELAN  EDİR

Lot-1. 2 ədəd monitorun satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur 

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

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

Tenderdə iştirak etmək istəyən 
şəxslər tenderdə iştirak haqqını aşağıda 
göstərilən hesaba köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas 
şərtlər toplusunu Bakı şəhəri, Səbail rayo-
nu, Neftçilər prospekti 2A nömrəli ünvanda 
(əlaqələndirici şəxs – Elvin İbrahimovdan, 
tel.:(012) 404 95 96) ala bilərlər.

İştirak haqqı 500 (beş yüz) manatdır.
TƏŞKİLAT- DƏNİZKƏNARI BULVAR 

İDARƏSİ 

H/H-AZ88AIIB 
38060019443603022118

VÖEN - 1700865471
Bank - “Kapital Bank” ASC-nin 

Gənclik filialı
Kod - 200189
VÖEN - 9900003611
M/H - AZ37NABZ 

01350100000000001944
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 (şərtlər təklif zərflərinin 

açıldığı tarixdən sonra ən azı 30 bank 

günü qüvvədə olmalıdır);
- tender təklifi dəyərinin 1%-i 

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 haq-
qında 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 satınalma-

ları haqqında” Azərbaycan Respublikası-
nın Qanununa uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender 
təklifi və bank təminatı istisna olmaqla) 
18 yanvar 2019-cu il saat 17.00-dək, 
tender təklifi və bank təminatını isə 
möhürlənmiş ikiqat zərflərdə 25 yanvar 
2019-cu il saat 17.00-dək Bakı şəhəri, 
Səbail rayonu, Neftçilər prospekti 2A 
nömrəli ünvanda tender komissiyasına 
təqdim etməlidirlər.

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

İddiaçıların təklifləri 28 yanvar 2019-
cu il saat 12.00-da Bakı şəhəri, Səbail 
rayonu, Neftçilər prospekti 2A nömrəli 
ünvanda açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri zərflərin açılışında iştirak 
edə bilərlər.

Tender komissiyası

Biləsuvar Suvarma Sistemləri İdarəsi 2019-cu ildə istismar tədbirləri 
üçün ehtiyat hissələri, mal və materialların satınalınması ilə əlaqədar 

AÇIQ  TENDER  ELAN  EDİR
Tender 5 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Mexaniki avadanlıqlar üçün ehtiyat 

hissələrinin satınalınması.
Lot-2. Mexanizmlər üçün ehtiyat 

hissələrinin satınalınması.
Lot-3. Tikinti materiallarının satınalınması.
Lot-4. Əsaslı təmir işləri üçün ehtiyat 

hissələrinin satınalınması.
Lot-5. Avtonəqliyyat vasitələri üçün ehti-

yat hissələrinin satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, 

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

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağı-
dakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir: -aşağı 
qiymət, yüksək keyfiyyət, müqavilənin vaxtın-
da yerinə yetirilməsi, analoji işlərdə təcrübəsi, 
maliyyə vəziyyəti.

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

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər hər bir 
lot üçün 50 manat məbləğdə iştirak haqqı-
nı göstərilən hesaba köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər 
toplusunu Biləsuvar şəhəri, Babək küçəsi 5, 
Biləsuvar Suvarma Sistemləri İdarəsindən 
(əlaqələndirici şəxs-T.Eyvazovdan, telefon: 
5-00-34) ala bilərlər.

Təşkilat- Biləsuvar SSİ
H/h- AZ95CTRE 00000000000002352601
VÖEN- 4100023151
Adı- Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Kod- 210005
VÖEN- 1401555071
M/h- AZ 41 NABZ 

01360100000000003944
S.W.İ.F.T.BİK: CTREAZ22
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 tarixdən ən azı 
60 bank günü qüvvədə olmalıdır);

- Azərbaycan Respublikasında vergilərə 
və digər icbari ödənişlərə dair yerinə 
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olma-
ması 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 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi 
və bank zəmanəti istisna olmaqla) 17 yanvar 
2019-cu il saat 18.00-a qədər, tender təklifi 
və bank zəmanətini isə möhürlənmiş ikiqat 
zərfdə 25 yanvar 2019-cu il saat 18.00-a 
qədər Biləsuvar Suvarma Sistemləri İdarəsinə 
təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 28 yanvar 2019-cu 
il saat 11.00-da yuxarıda göstərilən ünvanda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Ucar Meliorasiya İdarəsi 2019-cu ildə istismar tədbirlərinə 
mal-material, maşın-mexanizmlərə və nəqliyyat vasitələrinə 

ehtiyat hissələrinin satınalınması məqsədilə
AÇIQ  TENDER  ELAN  EDİR

Tender 2 (iki) lot üzrə keçirilir.
Lot – 1. Hidrotexniki qurğuların, əsaslı və 

cari təmir işlərində lazım olan mal və material-
ların satınalınması.

Lot – 2. Maşın-mexanizmlər və nəqliyyat 
vasitələri üçün ehtiyat hissələrinin satınalınması.

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

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıda-
kı meyarlara üstünlük veriləcəkdir: 

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

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

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər hər 
bir lot üçün 50 (əlli) manat məbləğdə iştirak 
haqqını göstərilən hesaba köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər 
toplusunu Ucar Meliorasiya İdarəsindən 
(əlaqələndirici şəxs- Q.Həşimovdan, telefon: 
020-21-3-01-63) ala bilərlər.

Ucar YXO
Ucar Mİ
H/h- AZ 25 AIIB 32051019447700201177
VÖEN- 7400009951
Ucar Mİ-VÖEN- 7400067121

Bank- “Kapital Bank”ın Ucar filialı
Kod- 200770
VÖEN- 9900003611
M/h- AZ 37 NABZ 01350100000000001944
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 tarixdən 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;

– iddiaçının analoji sahədə iş təcrübəsi 
və potensial imkanları haqqında məlumatlar.

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

Tender prosedurunda iştirak üçün “Dövlət 
satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun olaraq 
müvafiq sahədə peşəkarlığı, təcrübəsi, texniki 
və maliyyə imkanları, işçi qüvvəsi, idarəetmə 
səriştəsi, etibarlılığı və s. barədə müvafiq 
sənədlər təqdim edilməlidir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifı 
və bank zəmanəti istisna olmaqla) 17 yanvar 
2019-cu il saat 18.00-a qədər, tender təklifi 
və bank zəmanətini isə möhürlənmiş ikiqat 
zərfdə 25 yanvar 2019-cu il saat 18.00-a 
qədər Ucar Meliorasiya İdarəsinə təqdim 
etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 28 yanvar 2019-cu 
il saat 11.00-da yuxarıda göstərilən ünvanda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Ucar Suvarma Sistemləri İdarəsi 
2019-cu ildə istismar tədbirlərinin satınalınması ilə əlaqədar

AÇIQ  TENDER  ELAN  EDİR
Tender 2 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Əsaslı və cari təmir işlərinin yerinə 

yetirilməsi üçün mal-materialların satınalın-
ması.

Lot-2. Maşın və mexanizmlərə ehtiyat 
hissələrinin satınalınması.

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

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

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

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər iştirak 
haqqını göstərilən hesaba köçürdükdən 
sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş 
əsas şərtlər toplusunu Ucar rayonu, Qa-
rabörk kəndində yerləşən Ucar Suvarma 
Sistemləri İdarəsindən (əlaqələndirici şəxs- N. 
Məmmədovdan, telefon- 02021-3-01-37, 
02021-3-17-87) ala bilərlər.

İştirak haqqı hər bir lot üçün 60 manatdır.
Təşkilat- Ucar SSİ
VÖEN- 7400065951
H/h-AZ 25 AIIB 32051019447700201177

Ucar YXO

VÖEN- 7400009951
Bank- “Kapital Bank”ın Ucar filialı
Kod- 200770
VÖEN- 9900003611
M/h- AZ 37 NABZ 

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

 qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 

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

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

- Azərbaycan Respublikasında vergilərə 
və digər icbari ödənişlərə dair yerinə 
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olma-
ması 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 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi 
və bank zəmanəti istisna olmaqla) 17 yanvar 
2019-cu il saat 18.00-a qədər, tender təklifi 
və bank zəmanətini isə möhürlənmiş ikiqat 
zərfdə 25 yanvar 2019-cu il saat 18.00-a 
qədər Ucar rayonu, Qarabörk kəndində 
yerləşən Ucar Suvarma Sistemləri İdarəsinə 
təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 26 yanvar 2019-cu 
il saat 11.00-da yuxarıda göstərilən ünvanda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

“Azərsu” ASC üzərində “Azərsu” loqosu olan 
hədiyyəlik dəstlərin satınalınması məqsədilə

KOTİROVKA  SORĞUSU  ELAN  EDİR
Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak etmək istəyənlər aşağıdakı ünva-

na – Bakı şəhəri, Moskva prospekti 67, “Azərsu” ASC-nin satınalmaların təşkili 
şöbəsinə (əlaqələndirici şəxs - mühəndis Hikmət Qasımova hikmat.qasimov@
azersu.az +994124314767 (2249) müraciət edə bilərlər.

Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak etmək istəyənlər imzalanmış və 
möhürlənmiş təkliflərini 27 dekabr 2018-ci il saat 15.00-dan gec olmamaq şərtilə 
təqdim etməlidirlər. Göstərilən müddətdən gec təqdim olunan kotirovka təklifləri 
baxılmadan geri qaytarılacaqdır.

Kotirovka təklifləri “Azərsu” ASC-nin Bakı şəhəri, Moskva prospekti 67 
nömrəli ünvanda yerləşən inzibati binasında 28 dekabr 2018-ci il saat 15.00-
da açılacaqdır. İddiaçılar və onların səlahiyyətli nümayəndələri zərflərin açılış 
prosedurunda iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

B İ L D İ R İ Ş
“Xalq qəzeti”nin 21 oktyabr və 2 noyabr 2018-ci il tarixli nömrələrində 

“Şahdağ Turizm Mərkəzi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin yaşıllaşdırma 
xidmətinin satınalınması ilə bağlı dərc edilən açıq tenderinə təklif vermiş 
 iddiaçıların sayı üçdən az olduğundan tenderin davamından imtina edilir.



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

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

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

BAŞ  REDAKTOR

HƏSƏN 
HƏSƏNOV

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

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

Şəhadətnamə 022273 

Çapa imzalanmışdır 00:00

İNDEKS

TİRAJ

SİFARİŞ

QİYMƏTİ

0282
7283

3901

40 qəpik

Rusiya 

Yeni aerodrom istifadəyə verilib

Noyabrda Rusiya-
nın Krımda tikintisi 
tamamlanan aviabazası 
fəaliyyətə başlayıb. Se-
vastopol şəhərində salı-
nan Belbek aerodromun-
da ilk uçuşlar həyata 
keçirilib. Aviabazaya ilk 
olaraq “Su-30m2” tipli 

iki mühərrikli qırıcı enib. 
Xəbəri “İnterfaks” verib.

ABŞ

Qırmızı bibər xərçəngdən qoruyur

Qırmızı bibər or-
qanizmi xərçəngdən 
qoruyur. Bu, ABŞ-ın 
Harvard Universitetinin 
alimlərinin araşdırması 
nəticəsində bəlli olub. 
Alimlər bildiriblər ki, 
acı qırmızı Çili bibərinin 
tərkibinə ağrıkəsici li-
kopen maddəsi vardır. 
Tədqiqatçılar qeyd ediblər ki, qırmızı bibər antioksidant baxı-
mından da olduqca zəngindir.

Məlumatı “Nature” yayıb.

Kanada 

Lotereyada 44 milyon dollar udulub

Kanadanın “Lotto 
Max” milli lote-
reyasının “Milad” 
cek-potunda 44,2 
milyon ABŞ dolla-
rı udulub. Biletin 
Ontario əyalətində 
satıldığı bildirilir. Bu 
barədə lotereyanın 
təşkilatçısı OLG 

şirkətinin nümayəndələri bildiriblər.
Məlumatı “Bloomberg” yayıb.

Çili

Birgə layihə

Çili Avropa 
Cənub Rəsədxanası 
(ESO) ilə birgə kos-
mosun tədqiqi üzrə 
yeni layihə həyata 
keçirəcək.  Birgə 
layihə əsasında 
Atakama səhrasında 
“Cherenkov Te-
lescope Array 
Sur” adlı teleskop 
yerləşdiriləcək. Teleskop qamma-şüalarını, “qara dəliklər”i 
və ən uzaq ulduzların olduğu qalaktikaları izləməyə imkan 
verəcək. 

Xəbəri “Belta” verib.

Almaniya 

“Bavariya” Sıqankovla maraqlanır 

Almaniyanın 
“Bavariya” futbol 
klubu Ukraynanın 
“Dinamo Kiyev” 
komandasının 
yarımmüdafiəçisi 
Viktor Sıqanko-
vu transfer etmək 
istəyir. Bundesliqa 
klubu futbolçunun 
transferi üçün  qarşı 
tərəfə təklif edib.  

Qeyd edək ki, Kiyev təmsilçisi təklifi qəbul edərsə, qış trans-
fer dövründə Sıqankov “Bavariya”ya  keçə bilər. 

Xəbəri “Sport.ua” verib.

Hazırladı: 
Elçin ABBASOV, 

“Xalq qəzeti”

 Â Dekabrın 25-də 
Bakıda və Abşeron yarımadasında dəyişkən 
buludlu olacağı,arabir tutulacağı, əsasən yağmur-
suz keçəcəyi gözlənilir. Şimal-qərb küləyi əsəcək, 
gündüz cənub-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq, arabir 
güclənəcək. Gecə 5-7, gündüz 9-11, Bakıda gecə 
5-7, gündüz 9-11 dərəcə isti olacaq. Atmosfer 
təzyiqi 766 mm civə sütunundan 761 mm civə sütu-
nuna enəcək, nisbi rütubət 765-75 faiz olacaq.

 Â Naxçıvan Muxtar Respublikasında əsasən 
yağmursuz keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə duman 
olacaq. Qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. 
Gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyədək isti, dağlıq 
ərazilərdə 5-7 dərəcə şaxta, gündüz 7-12 dərəcə 
isti olacaq.

 Â Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa, Xo-
calı, Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, Laçın, 
Kəlbəcər, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy 
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. Bəzi 
yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, 
ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 2 
dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyədək isti , gündüz 4-7 
dərəcə isti olacaq. 

 Â Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Ağdam, 
Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında əsasən yağmur-
suz keçəcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman 
olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir 
güclənəcək. Gecə 0-5, gündüz 8-13 dərəcə isti 
olacaq.

 Â Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, 
İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, 
Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında əsasən yağ-
mursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb 
küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. 
Gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyədək isti, 
gündüz 7-12 dərəcə isti , dağlarda gecə 3-7 dərəcə 
şaxta , gündüz 0-3 dərəcə isti olacaq. 

 Â Mərkəzi Aran: Mingəçevir, Yevlax, Göyçay, Ağ-
daş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabira-
bad, Biləsuvar, Saatlı, Şirvan, Hacıqabul, Salyan, 
Neftçala rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. 
Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb 
küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. 
Gecə 2-6, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq.

 Â Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara ra-
yonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin bəzi 
yerlərdə yağıntılı olacağı ehtimalı var. Dağlarda du-
man olacaq. Şərq küləyi əsəcək, dağlıq ərazilərdə 
arabir güclənəcək. Gecə 2-5, gündüz 8-13 , dağlar-
da gecə 1-3, gündüz 6-8 dərəcə isti olacaq.

25 dekabr 2018-ci il, çərşənbə axşamı12

Suraxanıdan İlqar Abbasov Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Baş 
Cinayət Axtarış İdarəsinin rəisi Arzu Daşdəmirova anası

SEVİL XANIMIN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir. 

Allah rəhmət eləsin

BILDIRIŞ
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan 

Mərkəzi Publik Hüquqi Şəxs “Xalq qəzeti”nin 21 oktyabr 
və 3 noyabr 2018-ci il tarixli nömrələrində Azərbaycan 

Respublikası Dövlət İmtahan Mərkəzi Publik Hüquqi 

Şəxsin əsas vəsaitlərin avtomatik eyniləşdirilməsi üçün 
istifadə olunan radiodalğalı avadanlığın satınalınması ilə 
əlaqədar dərc edilmiş açıq tender müsabiqəsində “GE-
OTEK BS” MMC qalib şirkət elan olunmuş və həmin 
MMC ilə müvafiq satınalma müqaviləsi bağlanılmışdır.

Tender komissiyası

BILDIRIŞ
Azərbaycan Respublikasının Hesabla-

ma Palatası tərəfindən “Audit Fəaliyyətinin 
İdarəolunması Sistemi”nin qurulmasının sa-
tınalınması ilə əlaqədar 2018-ci il dekabrın 

18-də təkliflər sorğusu üsulu ilə keçirilmiş 
müsabiqədə Bakı şəhəri, Şamil Əzizbəyov 
küçəsi 88a/66 nömrəli ünvanda yerləşən 
“Prosys” MMC 64 959.00 (altmış dörd min 
doqquz yüz əlli doqquz manat 00 qəpik)  
qiymət təklifi ilə qalib gəlmişdir.

 9“BAYERMAN” MMC adını dəyişərək “AZƏRAQROTƏMİRMAŞ” MMC adlandığını bildirir.

 � Rusiya iri ticarət 
müqavilələrində dollardan 
istifadə etməyəcək. Bu bəyanatla 
ölkənin sənaye və ticarət naziri 
Denis Manturov çıxış edib. 
Məlumatı “RBK.ru” yayıb.

“Məsələn, “S-400” 
zenit-raket kompleksinin 
satışı ya rublla, ya da 
alıcı ölkənin milli valyuta-
larında ödənilir”, – deyə 
D.Manturov Hindis-
tan, Türkiyə və Çinə 
sözügedən komplekslərin 
satışının hansı valyutada 
aparılmasına dair suala 
cavab verərkən deyib.

Nazir qeyd edib ki, 
Çinlə barter sistemindən 

hələ 1990-cı illərdə istifadə olunub. 
Ancaq nazirin sözlərinə görə, indi bu 
metoddan istifadə olunmur.

Mahmud QƏRIBOV, “Xalq qəzeti”

OPEK+ bazarda balans üçün 
neft hasilatını daha çox azalda bilər

 � OPEK+ 
ölkələri daha əvvəl 
səsləndirilən yeni neft 
hasilatı üzrə qərarı 
diqqətlə nəzərdən 
keçiriblər, lakin zəruri 
olduqda alyans 
sazişin fəaliyyət 
müddətini uzada bilər 
və ya neft hasilatını 
daha çox azalda 
bilərlər.

Trend-in məlumatına 
görə, bu sözləri OPEK-in pre-
zidenti, BƏƏ-nin energetika 
naziri Suheyl əl-Mazrui deyib.

S.əl-Mazrui bildirib: 
"Əgər qərarın daha 6 ay 
müddətinə uzadılması lazım 
olarsa, biz bunu edəcəyik, 

əgər daha çox azaltmaq 
lazım olarsa – biz həmişə 
müzakirə edirik və düşünül-
müş qərara gəlirik".

 � Prezident 
Rəcəb Tayyib 
Ərdoğan Türkiyə 
Xarici Iqtisadi 
Əlaqələr Şurasının 
iclasında çıxış 
edərək növbəti ilin də 
ölkəsi üçün uğurlu  
olacağına əminliyini 
ifadə edib. Bu barədə 
“Anadolu” agentliyi 
məlumat yayıb. 

Dövlət başçısı qeyd edib 
ki, indi ölkə vətəndaşları 
üçün əsas amil odur ki, onlar 
heç bir pessimizmə qapılma-
yaraq ruhdan düşməsinlər. 
Belə ki, heç bir qüvvə 
Türkiyənin tərəqqisinə mane 
ola bilməz.

R.T.Ərdoğan vurğula-
yıb ki, Ankaranın dünyada 
nüfuzunun yüksəlməsi təkcə 
diplomatiya və beynəlxalq 
humanitar sahələrdə uğurlu 
fəaliyyətindən deyil, həm də 

ölkənin fəal iqtisadi inkişafın-
dan asılıdır. 

Türkiyə lideri xatırladıb ki, 
əgər 2002-ci ildə Türkiyənin 
ixracı 36 milyard dollar təşkil 
edirdisə, 2018-ci ilin sonuna 
qədər bu göstərici 170 mil-
yard dollara çatıb.

Bu gün Türkiyənin iri 
tikinti şirkətləri dünyanın 
onlarca ölkəsində böyük 
uğurla inşaat işləri həyata 
keçirir. R.T. Ərdoğan bununla 
əlaqədar deyib: “Məsələn, 

Seneqalı ziyarət edən 
hər bir qonaq türk 
şirkətlərinin paytaxt 
Dakarda inşa etdiyi 
beynəlxalq aeroportun 
Afrikadakı ən böyük 
və ən modern hava 
limanı olduğunun 
şahidi olur. Türk tikinti 
şirkətlərinin dünyanın 
başqa nöqtələrində, o 

cümlədən Rusiya, Qambiya 
və İndoneziyada inşa etdiyi 
obyektlər də yüksək qiymətə 
layiqdir”.

Prezident bildirib ki, son 
illər milli qanunvericiliyə 
edilən dəyişikliyə əsasən, 
hazırda Türkiyənin 8582 sa-
kini dünyanın əksər ölkələrini 
vizasız ziyarət etmək imkanı 
əldə edib. 

M.HACIXANLI, 
“Xalq qəzeti” 

ABŞ Prezidenti Suriya ilə bağlı 
qərarını dəyişməyəcək 

 � ABŞ Prezidenti Donald Tramp müdafiə naziri Ceyms Mettis və 
ölkənin İŞİD-lə mübarizə üzrə koalisiyadakı xüsusi nümayəndəsi Brett 
Makqerkin istefasından sonra da qoşunların Suriyadan çıxarılması 
barədə qərarını dəyişməyəcək. Bu barədə Ağ ev rəsmisi Mik Malvani 
bəyan edib. Məlumatı “İnterfaks” verib. 

Malvani bildirib ki, dövlət başçısı Mettisin 
istefasına təəccüblənməyib, eyni zamanda, 
Trampın naziri öz postunda saxlamağa çalış-
ması barədə heç nə bilmir: “Mettis və o, heç 
vaxt razılığa gələ bilməyiblər. Prezident hələ 
seçki kampaniyası dövründə deyirdi ki, Su-
riyadan çıxmaq lazımdır. Onun bu məqsədə 
sadiq olan müdafiə naziri ilə işləməyə haqqı 
var. Tramp Müdafiə Nazirliyi ilə mübarizə 
etməli olsa da, öz qərarını yerinə yetirəcək. 
Bu, bir çoxlarını narahat edir, amma 
prezidentə səs vermiş adamlara xoş gəlir”. 

ABŞ Prezidenti Suriya ilə bağlı türkiyəli 
həmkarı Rəcəb Tayyib Ərdoğanla yenidən 

fikir mübadiləsi aparıb. Əsasən 
 amerikalı hərbçilərin Suriyadan 
çıxarıl ması zamanı neqativ 
nəticələrdən qaçmaq məsələsi 
müzakirə edilib.  “Anadolu”nun 
verdiyi məlumata görə, liderlər 
ABŞ qoşunlarının tərk etdiyi ra-
yonlarda “hakimiyyət vakumu”na 
yol verməmək üçün hərbçilər 
və diplomatlar arasında əlaqə 
yaradılması barədə razılaşıblar. 
Türkiyə Prezidenti ABŞ qoşun-
larının çıxarılması prosesinə 
dəstək verməyə hazır olduğunu 
bildirib. 

Dünən ABŞ qoşunlarının Suriyadan çı-
xarılması haqqında əmr də imzalanıb. Əmrə 
müdafiə naziri postunu tərk edən Ceyms 
Mettis imza atıb. Nazirlikdən CNN-ə verilən 
məlumata görə, qoşunların çıxarılması 
prosesinə yaxın həftələr ərzində başlanacağı 
gözlənilir. 

Bundan əlavə, 1 yanvar 2019-cu ildən 
ABŞ müdafiə nazirinin səlahiyyətlərini Patrik 
Şanaxan icra edəcək. Bunu Prezident Tramp 
elan edib. Şanaxan hazırda müdafiə nazirinin 
müavinidir. 

Paşa ƏMIRCANOV, “Xalq qəzeti”

“Dmitri Şostakoviç – Qara Qarayev. 
Tarixin səhifələri” 

 � Vyana Musiqi və 
Təsviri İncəsənət Universitetində 
Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin 
görkəmli nümayəndəsi, dünya 
şöhrətli bəstəkar Qara Qarayevin 100 
illiyinə həsr olunmuş tədbir keçirilib. 
Bu barədə Mədəniyyət Nazirliyinin 
rəsmi saytı məlumat yayıb.
Məlumatda deyilir ki, “Culture Meeting 

Point” mədəniyyət ocağının təşkil etdiyi 
tədbirdə qurumun rəhbəri, incəsənət üzrə 
fəlsəfə doktoru, musiqişünas alim Fərəh 
Tahirovanın “Dmitri Şostakoviç-Qara 
Qarayev. Tarixin səhifələri” mövzusunda  
məruzəsi dinlənilib.

“Dmitri Şostakoviç və Azərbaycan 
musiqi mədəniyyəti Şərqlə Qərbin 
mədəni dixotomiyasının inikası kimi” 
layihəsi çərçivəsində reallaşan tədbirdə 

F.Tahirova XX əsr dünya musiqisinin iki 
görkəmli nümayəndəsi Qara Qarayev və 
Dmitri Şostakoviç arasındakı yaradıcılıq  
əlaqələrini tarixi faktların dili ilə təqdim 
edib. Məruzəçi çıxışında özünün müəllifi 
olduğu “Dmitri Şostakoviç və Azərbaycan 
musiqi mədəniyyəti” adlı kitabdan da 
istinadlar edib.

Vyanada musiqisevərlərə ilk dəfə 

təqdim olunan tarixi faktlar, arxiv 
sənədləri və fotolar əsasında Dmitri 
 Şostakoviçin Azərbaycanla əlaqələrinin 
ümumi mənzərəsi canlandırılıb, də onun 
azərbaycanlı tələbələri Qara Qarayev  və  
Cövdət Hacıyevlə münasibətlərindən bəhs 
edilib.

Tədbir iştirakçılarına, həmçinin Dmitri 
Şostakoviçin Azərbaycan radiosundakı 
çıxışı səsləndirilib və onun Azərbaycan 
musiqi mədəniyyətində Üzeyir Hacıbəyli, 
Qara Qarayev, Cövdət Hacıyev, Bülbül, 
Fikrət Əmirov, Niyazi və digərlərinin oyna-
dığı rol barədə fikirləri təqdim olunub.

Tədbirdə dahi bəstəkar Qara Qaraye-
vin qızı, bəstəkar Züleyxa Qarayevanın 
atası haqqında xatirələrinin yer aldığı 
videofilm  nümayiş etdirilib.

F.Tahirova bildirib ki, növbəti layihə 
Dmitri Şostakoviçin Türkiyə ilə əlaqələrinə 
və Mustafa Kamal Atatürkün dəvəti 
ilə onun qardaş ölkəyə səfərinə həsr 
 olunacaq.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, 
 “Xalq qəzeti”

R.T.ƏRDOĞAN: 
2019-cu il Türkiyə üçün 
növbəti inkişaf ili olacaq

Dollardan imtina edilir 

Çinin qərbində Tibet muxtar rayonunda 5,7 bal gücündə 
zəlzələ olub. Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzinin 
( EMSC) məlumatına görə, zəlzələnin epimərkəzi Şihadze 
şəhərindən 170 kilometr şimal-qərbdə, 10 kilometr dərinlikdə 
qeydə alınıb.

TASS-ın məlumatına görə, dağıntı və tələfat haqqında 
məlumat verilmir. Sunami təhlükəsi də elan edilməyib.

 Qəzənfər QASIMOV, 
“Xalq qəzeti”

Çində 
zəlzələ


