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Aleksandr 
LUKAŞENKO: 
ATƏT məkanında 
həllini gözləyən 
problemlər var – 
Dağlıq Qarabağ, 
Dnestryanı…  

Xorvatiya 
Azərbaycanı 
mühüm strateji 
tərəfdaş hesab edir

Azərbaycan 
torpaqlarında 
Ermənistan 
dövləti necə 
yaradıldı

Prezident İlham ƏLİYEV:  
Bizim üstünlüyümüz 
ondan ibarətdir ki, siyasi 
və iqtisadi islahatları 
paralel şəkildə aparırıq

Prezident İlham Əliyev Argentina Milli Konqresinin 
Deputatlar Palatasının sədrini qəbul edib

 � Azərbaycan Respublikasının 
 Prezidenti İlham Əliyev aprelin 29-da 
 Argentina Milli Konqresinin Deputatlar 
 Palatasının sədri Emilio Monzonu qəbul edib. 

Azərbaycan ilə Argen-
tinanın bir sıra sahələrdə 
əməkdaşlıq həyata 
keçirdiklərini deyən Prezident 
İlham Əliyev müxtəlif səviyyəli 
qarşılıqlı səfərlərin rolunu 
qeyd etdi. Dövlətimizin başçısı 
iqtisadi sahədə əməkdaşlığın 
genişləndirilməsinin vacibliyini 
vurğuladı. 

Qəbula görə 
minnətdarlığını bildirən 
Emilio Monzo Argentina 
Respublikasının Prezidenti 
Maurisio Makrinin salamla-
rını dövlətimizin başçısına 
çatdırdı. O, Prezident İlham 
Əliyevin Azərbaycanın 
hüdudlarından kənarda, 
o cümlədən Argentinada 

böyük nüfuza malik olduğunu 
dedi və dövlətimizin başçı-
sının siyasəti nəticəsində 
Azərbaycanın digər ölkələrlə 
yaxşı dostluq münasibətləri 
qurduğunu məmnunluqla 
qeyd etdi. Emilio Monzo 
ölkəsinin Azərbaycanla 
əlaqələrin hərtərəfli inkişaf 
etdirilməsində maraqlı oldu-
ğunu dedi. 

Görüşdə Azərbaycan 
ilə Argentina arasında 
siyasi əlaqələrin inkişa-
fından məmnunluq ifadə 

olundu, iqtisadi, ticarət, 
turizm, humanitar və digər 
sahələrdə əməkdaşlığın 
genişləndirilməsinin vacibliyi 
qeyd edildi. 

Dövlətimizin başçısı 
Argentina Respublikası-
nın Prezidenti Maurisio 
Makrinin salamlarına görə 
minnətdarlığını bildirdi, onun 
da salamlarını Argentina 
Prezidentinə çatdırmağı 
xahiş etdi.

AZƏRTAC

Prezident İlham Əliyev 
Xorvatiya Baş nazirinin müavininin 

rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib

 � Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev  aprelin 
29-da Xorvatiya Respublikası Baş nazirinin müavini, xarici işlər 
və Avropa məsələləri naziri xanım Mariya Buriçin rəhbərlik etdiyi 
nümayəndə heyətini qəbul edib.  

Dövlətimizin başçısı Xorvatiya-
ya səfərini məmnunluqla xatırlaya-
raq orada aparılan danışıqların və 
müzakirələrin səmərəli olduğunu 
qeyd etdi və bu səfərin ikitərəfli 
münasibətlərin inkişafına mühüm 
töhfə verdiyini bildirdi. Prezident İlham 
Əliyev ölkələrimizin müxtəlif sahələrdə 
əməkdaşlıq həyata keçirdiklərini vur-
ğulayaraq, əlaqələrimizin gələcəkdə 

də genişlənəcəyinə əminliyini ifadə 
etdi. Dövlətimizin başçısı Mariya 
Buriçin ölkəmizə səfərinin ikitərəfli 
münasibətlərin möhkəmlənməsi işinə 
töhfə verəcəyinə ümidvar olduğunu 
bildirdi. 

Xanım Mariya Buriç, ilk növbədə, 
Xorvatiyanın Baş naziri Andrey 
Plenkoviçin salamlarını dövlətimizin 
başçısına çatdırdı. Mariya Buriç 

Prezident İlham Əliyevin Xorvatiya-
ya səfərinin çox uğurlu keçdiyini və 
səfər zamanı əlaqələrimizin daha da 
möhkəmlənməsi baxımından məhsuldar 
müzakirələrin aparıldığını qeyd etdi. 
O, səfəri çərçivəsində Xorvatiyanın 
Azərbaycandakı səfirliyinin rəsmi açılı-
şında iştirak edəcəyini diqqətə çatdırdı.  

Prezident İlham Əliyev Xorvatiya 
Respublikasının Baş naziri Andrey Plen-
koviçin salamlarına görə minnətdarlığını 
bildirdi, onun da salamlarını Xorvatiya-
nın Baş nazirinə çatdırmağı xahiş etdi.

AZƏRTAC

Bakıda “Formula-1 SOCAR 
Azərbaycan Qran-prisi” başa çatıb 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və 
birinci xanım Mehriban Əliyeva yarışa baxıblar

“Formula-1” Azərbaycan 
Qran-prisinin paytaxtın Azadlıq 
meydanında keçirilən möhtəşəm 
açılış mərasimi maraqlı anları ilə 
yadda qaldı. 

Paradda və himn 
mərasimində pilotları azyaşlılar 
müşayiət etdilər. “ Formula-1” 
şirkətinin və Beynəlxalq 
Avtomobil Federasiyasının 
“Gələcəyin ulduzları” adlı birgə 
təşəbbüsü çərçivəsində qəbul 
etdiyi qərara əsasən, ötənilki 

mövsümdən etibarən həm parad, 
həm də himn mərasimlərində 
pilotlar azyaşlılar tərəfindən 
müşayiət olunurlar. 

Əvvəlcə builki yarış üçün 
xüsusi tərtib olunmuş kubok 
təqdim edildi.

Açılış mərasiminə 
Azərbaycan Respublikasının 
dövlət himninin ifası ilə start 
verildi.

Dövlət himni tanınmış 
bəstəkar Azad Vəliyevin yeni 

aranjimanında səsləndirildi. 
Himni Azərbaycanın Əməkdar 
artistləri Bəyimxanım Vəliyeva 
və Nurlan Növrəsli birlikdə, 
müvafiq olaraq, muğam və 
klassik üslublarda ifa etdilər. 
Onları Əməkdar artistlər - tarda 
Şəhriyar İmanov, nağarada 
Kamran Kərimov, violonçeldə 
Emin Qaliyev və bəm nağarada 
Hüsaməddin Əzizov müşayiət 
etdilər. 

Dövlət himninin ifa 
olunmasından sonra “Formu-
la-1” Azərbaycan Qran-prisinin 
51 dövrədən ibarət əsas yarışı 
başladı.

Final mərhələsində hər 
birində iki pilot olan on koman-
da mübarizə apardı. Ötən gün 
keçirilən sıralama yürüşünün 
nəticəsinə əsasən start xəttinə 
ən yaxın məsafədə “Mercedes” 
komandasının sürücüləri Luis 
Hamilton və Valtteri Bottas, 
“Ferrari” komandasının pilotu 

Sebastian Fettel dayandılar. 
Bakı trekinin uzunluğu 6 

kilometr, ümumu məsafəsi isə 306 
kilometrdir. Bakı treki ən sürətli 
yarışlar kateqoriyasına daxildir. 
Trekin ən geniş yerinin eni 13, ən 
dar hissəsinin eni isə İçərişəhər 
ətrafında, o cümlədən 7-ci və 8-ci 
döngələrdə 7,6 metr təşkil edir. 

Gərgin idman mübarizəsinin 
yekununda “Mercedes” koman-
dasının pilotu Valtteri Bottas 
“Formula-1 SOCAR Azərbaycan 
Qran-prisi”nin qalibi adını 
qazandı. O, 51 dövrəni hamıdan 
tez – 1 saat 31 dəqiqə 52,942 
saniyəyə başa vurdu. 

Ondan 1,524 saniyə geri 
qalan komanda yoldaşı, ötənilki 
Bakı Qran-prisinin qalibi Luis 
Hamilton ikinci oldu. İlk üçlüyü 
liderə 11,739 saniyəlik fərqlə 
uduzan “Ferrari” komandası-
nın sürücüsü Sebastian Fettel 
tamamladı.

(ardı 2-ci səhifədə)

Aprelin 28-də Bakıda “Formula-1” üzrə dünya 
çempionatının dördüncü mərhələsinin –  SOCAR 
Azərbaycan Qran-prisinin əsas yarışı keçiri-

lib. Əvvəlcə pilotların paradı və açılış mərasimi olub. 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  
İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva 
“Formula- 1” üzrə dünya çempionatının dördüncü 
mərhələsinin – SOCAR Azərbaycan Qran-prisinin əsas 
yarışına baxıblar.
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(əvvəli 1-ci səhifədə)

“Mercedes” komandası bu 
qələbə ilə “Formula-1” üzrə 
dünya çempionatları tarixində 
yeni rekorda imza atdı. Belə 
ki, ilk dəfə olaraq ardıcıl dörd 
Qran-Pridə bir komandanın 
hər iki pilotu yürüşləri ilk iki 
pillədə başa vurdu.

Sonra qaliblərin mükafat-
landırılması mərasimi keçirildi. 

Əvvəlcə qalib idmançının 
və komandanın şərəfinə mü-
vafiq olaraq Finlandiyanın və 
Almaniyanın dövlət himnləri 
səsləndirildi. 

Qran-prinin qalibi Valtteri 
Bottasa kuboku Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyev təqdim etdi.

Dövlətimizin başçısı 
Konstruktorlar kubokunu 
“Mercedes” komandasının 
nümayəndəsinə təqdim etdi.

İkinci yerin sahibi, 
“Mercedes”in sürücüsü 
Luis Hamiltona kuboku 
Azərbaycanın gənclər və idman 
naziri Azad Rəhimov, üçüncü 
yeri tutan “Ferrari” koman-
dasının sürücüsü Sebastian 

Fettelə isə kuboku Azərbaycan 
Avtomobil Federasiyasının pre-
zidenti Anar Ələkbərov təqdim 
etdilər.

Beləliklə, “Formula-1” 
üzrə dünya çempionatının 
dördüncü mərhələsindən - 
Azərbaycan Qran-prisindən 
sonra pilotların mübarizəsinə 
87 xalla “Mercedes”in sürü-
cüsü Valtteri Bottas liderlik 
edir. Komanda yoldaşı Luis 
Hamilton ondan 1 xal geri 
qalır. “Ferrari” komandasının 
almaniyalı pilotu Sebastian 
Fettel 52 xalla üçüncü, “Red 
Bull Racing Honda”nın hollan-
diyalı pilotu Maks Ferstappen 
51 xalla dördüncü, “Ferrari”nin 
Monakodan olan sürücüsü 
Şarl Lekler isə 47 xalla beşinci 
pillədə qərarlaşıblar. 

Konstruktorların yarışında 
isə “Mercedes” komandası 173 
xalla birinci sıradadır. İkinci 
yerdə qərarlaşan “Ferrari” 
komandasının 99, üçüncü 
pillədəki “Red Bull Racing 
Honda”nın 64 xalı var.

Builki Bakı yarışı 
“ Formula-1” idmanı tarixində 
sayca 1001-ci Qran-

pridir. Çində təşkil olunan 
“ Formula-1” üzrə 1000-ci 
Qran-pridə qələbə qazanan 
Luis Hamilton iki yubiley 
Qran-prisinin qalibi olan ilk 
pilot kimi tarixə düşüb. Belə 
ki, o, 2014-cü ildə Bəhreyndə 

təşkil olunan 900-cü Qran-
pridə də qələbə qazanıb.

Bakıda “Formula-1” 
Azərbaycan Qran-prisinə apre-
lin 26-da start verilib. Yarışın 
birinci günündə pilotlar Bakı 
trekində iki sərbəst yürüşdə 

güclərini sınayıblar. Ötən gün 
keçirilmiş sıralama yürüşündən 
sonra isə Qran-pridə pilotla-
rın düzülüşü müəyyənləşib. 
“ Formula-1” Azərbaycan 
Qran-prisi çərçivəsində  Bakıda 
“ Formula-2” yarışları da 

 keçirilib.
Xatırladaq ki, “Formula-1” 

yarışı Azərbaycanda dördün-
cü ildir təşkil olunur. 2016-cı 
ildə keçirilən birinci yarışda 
– “Formula-1” Avropa Qran-
prisində “Mercedes” koman-

dasının almaniyalı pilotu Niko 
Rosberq qalib gəlib. 2017-ci 
ildə təşkil olunan “Formula-1” 
Azərbaycan Qran-prisi “Red 
Bull Racing Honda” komanda-
sının avstraliyalı pilotu Daniel 
Rikkardonun qələbəsi ilə başa 

çatıb. Ötənilki Qran-pridə isə 
“Mercedes” komandasının bri-
taniyalı sürücüsü Luis Hamil-
ton qələbə qazanıb.

AZƏRTAC

Bakıda “Formula-1 SOCAR Azərbaycan Qran-prisi” başa çatıb 
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 “Azərbaycan Respublikasında qida təhlükəsizliyinin 

təmin edilməsinə dair 2019–2025-ci illər üçün 
Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası Konstitusi-
yasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini 
rəhbər tutaraq, ölkə əhalisinin təhlükəsiz 
və keyfiyyətli qida məhsulları ilə təmin 
edilməsi, qida təhlükəsizliyi sisteminin 
səmərəliliyinin və şəffaflığının artırılma-
sı, onun beynəlxalq tələblərə uyğunlaş-
dırılması məqsədilə qərara alıram: 

1. “Azərbaycan Respublikasında 
qida təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə 
dair 2019–2025-ci illər üçün Dövlət 
Proqramı” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Azərbaycan Respublikasının Qida 
Təhlükəsizliyi Agentliyi:

2.1. bu Sərəncamın 1-ci hissəsi 
ilə təsdiq edilən Dövlət Proqramında 
nəzərdə tutulmuş tədbirlərin icrasını 
əlaqələndirsin;

2.2. həmin Dövlət Proqramında qeyd 

olunan tədbirlərin, beynəlxalq təcrübə 
nəzərə alınmaqla, əsas icra indikatorla-
rını üç ay müddətində müəyyən etsin;

2.3. Dövlət Proqramında nəzərdə 
tutulmuş tədbirlərin icrasının gedişi 
barədə ildə bir dəfə Azərbaycan Res-
publikasının Prezidentinə məlumat 
versin.

3. Bu Sərəncamın 1-ci hissəsi 
ilə təsdiq edilmiş Dövlət Proqra-
mında nəzərdə tutulan tədbirlərin 
maliyyələşdirilməsi məqsədilə 
Azərbaycan Respublikasının Maliyyə 
Nazirliyi və Azərbaycan Respublika-
sının İqtisadiyyat Nazirliyi hər il dövlət 
büdcəsinin və dövlət investisiya proq-
ramlarının tərtibi prosesində maliyyə 
vəsaitinin nəzərdə tutulması üçün zəruri 
tədbirlər görsünlər.

4. Dövlət Proqramında nəzərdə 
tutulmuş tədbirlərin icrasının monitorin-
qini və qiymətləndirilməsini Azərbaycan 
Respublikası Qida Təhlükəsizliyi Agent-
liyinin sifarişi əsasında İqtisadi İslahat-
ların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi 
həyata keçirsin.

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

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti

Bakı şəhəri, 29 aprel 2019-cu il

 “Nə? Harada? Nə zaman?” Televiziya Klubu Komandası 
üzvlərinin “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilməsi haqqında 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konsti-

tusiyasının 109-cu maddəsinin 23-cü 
bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:

Azərbaycan gəncliyini beynəlxalq 
intellektual oyunlarda layiqincə təmsil 

etdiklərinə  görə “Nə? Harada? Nə za-
man?” Televiziya Klubu Komandasının 
aşağıdakı üzvləri “Tərəqqi” medalı ilə 
təltif edilsinlər:

Qasımov Balakişi Ələkbər oğlu

Talıbov Elman Eldar oğlu

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti
Bakı şəhəri, 29 aprel 2019-cu il

 “Daşınar əmlakın yüklülüyünün dövlət reyestrinin aparılması 
Qaydaları”nın və “Daşınar əmlakın yüklülüyünün dövlət reyestrindən 

istifadə haqqının məbləği”nin təsdiq edilməsi haqqında”  
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 29 mart tarixli  

1901 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikası Konstitusi-
yasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini 
rəhbər tutaraq, “Daşınar əmlakın yüklü-
lüyü haqqında” Azərbaycan Respubli-
kasının Qanununda dəyişiklik edilməsi 
barədə” Azərbaycan Respublikasının 
2018-ci il 28 dekabr tarixli 1429-VQD 
nömrəli Qanununun icrası ilə əlaqədar 
qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 2018-ci il 29 mart tarixli 1901 
nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respubli-
kasının Qanunvericilik Toplusu, 2018, № 
3, maddə 451; 2019, № 1, maddə 82) 
ilə təsdiq edilmiş “Daşınar əmlakın yük-
lülüyünün dövlət reyestrinin aparılması 
Qaydaları”nda aşağıdakı dəyişikliklər 
edilsin:

1.1. 5.1.1-ci və 5.1.3-cü (ikinci halda) 
yarımbəndlərdə “və ya” sözləri “və oldu-

ğu halda” sözləri ilə əvəz edilsin;
1.2. 5.1.8-ci yarımbəndə “həcmi” 

sözündən sonra “(yuxarı həddi)” sözləri 
əlavə edilsin.

2. Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti:

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

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

2.3. mərkəzi icra hakimiyyəti orqan-
larının normativ hüquqi aktlarının bu 

Fərmana uyğunlaşdırılmasını nəzarətdə 
saxlasın və bunun icrası barədə beş ay 
müddətində Azərbaycan Respublikası-
nın Prezidentinə məlumat versin;

2.4. bu Fərmandan irəli gələn digər 
məsələləri həll etsin.

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

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti

Bakı şəhəri, 29 aprel 2019-cu il

“Müflisləşmə və iflas haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda 
dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il  

23 aprel tarixli 1569-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “Müflisləşmə və iflas 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1997-ci il 23 iyun tarixli  
604 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusi-

yasının 109-cu maddəsinin 19-cu və 32-ci 
bəndlərini rəhbər tutaraq, “Müflisləşmə və 
iflas haqqında” Azərbaycan Respublikası-
nın Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” 
Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il 23 
aprel tarixli 1569-VQD nömrəli Qanunu-
nun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin 
Qanunun tətbiqini təmin etmək məqsədilə 
qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti:

1.1. Azərbaycan Respublikası qa-
nunlarının və Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin aktlarının “Müflisləşmə və 
iflas haqqında” Azərbaycan Respublikası-
nın Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə”  
Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il 23 
aprel tarixli 1569-VQD nömrəli Qanununa 
uyğunlaşdırılması ilə bağlı təkliflərini üç 
ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan 
Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;

1.2. Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin normativ hüquqi akt-

larının həmin Qanuna uyğunlaşdırılmasını 
üç ay müddətində təmin edib Azərbaycan 
Respublikasının Prezidentinə məlumat 
versin;

1.3. mərkəzi icra hakimiyyəti orqan-
larının normativ hüquqi aktlarının həmin 
Qanuna uyğunlaşdırılmasını nəzarətdə 
saxlasın və bunun icrası barədə üç ay 
müddətində Azərbaycan Respublikasının 
Prezidentinə məlumat versin;

1.4. həmin Qanundan irəli gələn digər 
məsələləri həll etsin.

2. “Müflisləşmə və iflas haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Qanununun 
tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 1997-ci il 
23 iyun tarixli 604 nömrəli Fərmanının 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunve-
ricilik Toplusu, 1997, № 6, maddə 461; 
2001, № 10, maddə 640; 2006, № 7, 
maddə 590; 2010,      № 7, maddə 610; 
2018, № 9, maddə 1823) 2-ci hissəsinin 
üçüncü abzasının sonunda nöqtə işarəsi 
nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz olunsun və 

aşağıdakı məzmunda dördüncü abzas 
əlavə edilsin: “həmin Qanunun 10-1-ci 
maddəsində nəzərdə tutulmuş müvafiq 
icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini 
Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat 
Nazirliyi həyata keçirir.”.

3. Azərbaycan Respublikasının 
Ədliyyə Nazirliyi mərkəzi icra hakimiyyəti 
orqanlarının normativ hüquqi aktlarının və 
normativ xarakterli aktların “Müflisləşmə 
və iflas haqqında” Azərbaycan Respub-
likasının Qanununda dəyişiklik edilməsi 
barədə” Azərbaycan Respublikasının 
Qanununa uyğunlaşdırılmasını təmin edib 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabinetinə məlumat versin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti

Bakı şəhəri, 29 aprel 2019-cu il

 “Standartlaşdırma haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq 
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1996-cı il  

8 oktyabr tarixli 503 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

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

“Standartlaşdırma haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Qanununun 
tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 1996-cı il 8 
oktyabr tarixli 503 nömrəli Fərmanının 
(Azərbaycan Respublikasının Qanun-
vericilik Toplusu, 1997, № 2, maddə 93; 
2003, № 10, maddə 571; 2009, № 4, 
maddə 226) 3-cü hissəsində aşağıdakı 
dəyişikliklər edilsin:

1. Aşağıdakı məzmunda ikinci abzas 

əlavə edilsin: 
“Standartlaşdırma haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Qanununun 
6-cı maddəsinin 5-ci hissəsinin ikinci 
abzasında nəzərdə tutulmuş müvafiq 
icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
həyata keçirir;”.

2. Dördüncü abzasdan “6-cı 
maddəsinin 5-ci hissəsinin 2-ci abzasın-
da,” sözləri çıxarılsın və həmin abzasın 
sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül 
işarəsi ilə əvəz edilsin.

3. Aşağıdakı məzmunda beşinci abzas 

əlavə edilsin:
“Standartlaşdırma haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Qanununun 6-cı 
maddəsinin 5-ci hissəsinin ikinci abzasın-
da “orqan (qurum)” dedikdə “Azərbaycan 
Akkreditasiya Mərkəzi” publik hüquqi şəxs 
nəzərdə tutulur.”.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti

Bakı şəhəri, 29 aprel 2019-cu il

Prezident İlham ƏLİYEV:  
Bizim üstünlüyümüz ondan ibarətdir ki, siyasi 
və iqtisadi islahatları paralel şəkildə aparırıq

Bizim üstünlüyümüz 
ondan ibarətdir ki, siyasi və 
iqtisadi islahatları paralel 
şəkildə aparırıq. Bu da hesab 
edirəm ki, çox düzgün və 
düşünülmüş siyasətdir. Əgər 
demokratiya baxımından 
inkişaf etmiş ölkələrə nəzər 
salsaq görərik ki, onların 
mütləq əksəriyyəti iqtisadi 
cəhətdən də inkişaf etmiş 
ölkələrdir. Yəni, maddi rifah, 
iqtisadi inkişaf, sosial inkişaf 
demokratik inkişaf üçün əsas 
şərtdir.

AZƏRTAC xəbər verir 
ki, “İlham Əliyev. İnkişaf - 
məqsədimizdir” çoxcildliyinin 
yenicə çapdan çıxmış 81-ci 
kitabında yer alan bu fikirləri 
dövlətimizin başçısı Milli 
Mətbuat Günü münasibətilə 
jurnalistlər üçün tikilmiş 
növbəti binada mənzillərin 
paylanması mərasimində 
söylədiyi nitqində səsləndirib.

Azərbaycan Respublikası 
Prezidenti Administrasiyası-
nın rəhbəri, akademik Ramiz 
Mehdiyevin buraxılışına 
məsul olduğu çoxcildliyin bu 
kitabındakı materiallar 2017-
ci ilin iyun-avqust aylarını 
əhatə edir.

Kitabda dövlətimizin baş-
çısının Polşa və Latviyaya 

rəsmi, Türkiyə və Rusiyaya 
işgüzar səfərləri zamanı, 
həmçinin Türkmənistan 
Prezidentinin Azərbaycana 
səfəri zamanı bu ölkələrin 
rəhbərləri ilə danışıqlarına, 
imzalanan sənədlərə, təhsil, 
mədəniyyət sahəsində anlaş-
ma və hərtərəfli əməkdaşlıq 
məsələlərinin müzakirəsinə 
dair materiallar toplanıb. 

Azərbaycan Prezidenti 
bütün görüş və danışıqlarda 
diqqəti Ermənistanın işğalçı-
lıq siyasətinə yönəldib, dünya 
ictimaiyyətini Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin beynəlxalq 
hüququn norma və prinsipləri 
çərçivəsində həllinə dəstək 
verməyə çağırıb.

Oxucu çoxcildliyin 81-ci 
kitabında Prezident İlham 
Əliyevin Avstriya, ABŞ, 
Türkmənistan, Özbəkistan 
və digər dövlətlərin ölkəmizə 
səfər etmiş yüksəkvəzifəli 
şəxslərini qəbul etməsinə 
dair materiallarla da tanış ola 
bilər. 

Kitabda dövlətimizin baş-
çısının Nazirlər Kabinetinin 
2017-ci ilin birinci yarısının 
sosial-iqtisadi inkişafının 
yekunlarına və qarşıda duran 
vəzifələrə həsr olunmuş icla-
sında, həmçinin Qaxda bara-

ma, tütün və fındıq istehsalı-
nın inkişafı məsələlərinə dair 
respublika müşavirəsində 
nitqlərinin mətnləri, Balakən, 
Zaqatala, Göygöl, Samux, 
Gədəbəy və Şəmkir rayonla-
rına səfərləri zamanı rayon 
ictimaiyyətinin nümayəndələri 
ilə görüşlərinə, bölgələrdə 
və paytaxtda iqtisadi, 
nəqliyyat, sosial infrastruk-
tur layihələrinin açılışında 
iştirakına və çıxışlarına dair 
materiallar daxil edilib. 

Nəşrdə Prezident İlham 
Əliyevin 2017-ci ilin iyun-

avqust aylarında müxtəlif 
ölkələrin dövlət başçılarına 
məktublarının mətnləri də yer 
alıb. 

Kitabda “Qeydlər”, 
“Şəxsi adlar”, “Coğrafi adlar” 
göstəriciləri verilib.

“Azərnəşr” tərəfindən bu-
raxılan 81-ci kitabın hazırlan-
masında Azərbaycan Dövlət 
İnformasiya Agentliyinin 
(AZƏRTAC) materiallarından 
istifadə olunub.

Mən tam əminəm ki, hər bir ölkənin inkişafı üçün 
demokratiya xüsusi rol oynayır. Ölkə iqtisadi 
cəhətdən, o cümlədən təbii resurslarla zəngin ola 
bilər, lakin cəmiyyətdə gözəl ab-hava, azadlıqlar 
yoxdursa, bu inkişaf yarımçıq ola bilər və ya 
dayanıqlı olmaya bilər.

Xorvatiya iş adamları Azərbaycandakı əlverişli biznes və 
investisiya mühitindən yararlanmağa dəvət edilib 

Bakıda Azərbaycan-Xorvatiya biznes forumu keçirilib

AZƏRTAC xəbər verir 
ki, iqtisadiyyat nazirinin 
müavini Rüfət Məmmədov 
Azərbaycan-Xorvatiya 
iqtisadi-ticarət əlaqələrinin 

inkişaf etdiyini vurğula-
yıb. Diqqətə çatdırıb ki, 
indiyədək Azərbaycanla 
Xorvatiya arasında müxtəlif 
sahələrdə 22 sənəd imzala-

nıb. Azərbaycanda Xorvatiya 
şirkətləri uğurla fəaliyyət 
göstərir. Ötən il iki ölkə 
arasında ticarət dövriyyəsi 
əvvəlki illə müqayisədə 16 
faiz artaraq 250 milyon dollar 
təşkil edib.  

Azərbaycan iqtisadiyya-
tı, həyata keçirilən sistemli 
və ardıcıl iqtisadi islahat-
lar barədə məlumat verən 
R.Məmmədov beynəlxalq 
qurumların hesabatlarında 
ölkəmizin mövqeyinin da-
vamlı olaraq yaxşılaşdığını, 
"Doing Business 2019" hesa-
batında Azərbaycanın 32 pillə 
irəliləyərək 190 ölkə arasında 
25-ci yerdə qərarlaşdığını və 
10 ən islahatçı ölkə sırası-
na daxil edildiyini diqqətə 
çatdırıb.

Nazir müavini keçirilən 
biznes forumun işgü-
zar dairələr arasında 
müzakirələrin aparıl-
ması, əməkdaşlığın 
perspektiv sahələrinin 
müəyyənləşdirilməsi baxı-
mından əlverişli platforma 
olduğunu qeyd edib. O, 

Xorvatiya iş adamlarını 
Azərbaycanda yaradılmış 
əlverişli biznes və investisiya 
mühitindən yararlanmağa, 
azərbaycanlı həmkarları ilə 
fəal əməkdaşlığa dəvət edib.

Xorvatiya Baş nazirinin 
müavini, xarici işlər və Avro-
pa məsələləri naziri xanım 
Mariya Buriç Azərbaycana 
səfərindən məmnunluğunu 
bildirib, biznes forumda iş 
adamlarının fəal iştirakının 
qarşılıqlı əlaqələrin inki-
şafına marağın göstəricisi 
olduğunu, eyni zaman-
da, tədbirin əməkdaşlığın 
genişləndirilməsinə, yeni 
əlaqələrin qurulmasına töhfə 
verəcəyini qeyd edib. M.Buriç 
regionun önəmli ölkəsi olan 
Azərbaycanda Xorvati-
ya səfirliyinin açılmasının 
siyasi-iqtisadi əməkdaşlığın 
genişlənməsində 
əhəmiyyətini vurğulayıb.

Tədbirdə Azərbaycan ilə 
Xorvatiyanın biznes mühiti və 
investisiya imkanlarına dair 
təqdimatlar keçirilib.

İqtisadiyyat Nazirliyinin dəstəyi, Azərbaycanda 
İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Fondunun 
(AZPROMO) təşkilatçılığı ilə aprelin 29-da Bakıda 
Azərbaycan-Xorvatiya biznes forumu keçirilib. 
Tədbirdə rəsmi şəxslərlə yanaşı, hər iki tərəfdən 
iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində fəaliyyət 
göstərən 80-dən çox sahibkar iştirak edib.

Azərbaycan ilə Xorvatiya arasında qarşılıqlı faydalı 
əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub

Xarici İşlər Nazirliyi-
nin mətbuat xidmətindən 
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, xor-
vatiyalı nazir Azərbaycan Pre-
zidenti İlham Əliyev tərəfindən 
qəbul olunduğunu və çox 
faydalı fikir mübadiləsinin apa-
rıldığını qeyd edib. 

Nazirlər ölkələrimiz ara-
sında bir çox sahələr üzrə 
mövcud olan qarşılıqlı fay-
dalı əməkdaşlıq məsələlərini 
müzakirə ediblər və 
əlaqələrin cari vəziyyətindən 
məmnunluqlarını bildiriblər.   

Elmar Məmmədyarov  
2013-cü il martın 11-də Pre-
zident İlham Əliyevin Xorva-
tiyaya rəsmi səfəri zamanı 
Zaqrebdə imzalanmış strateji 
tərəfdaşlıq haqqında Birgə 
Bəyannamənin əhəmiyyətini 
qeyd edib. Eyni zamanda, 
ölkələrimiz arasında ticarət 
dövriyyəsinin həcminin strateji 

əməkdaşlığımızın potensialına 
uyğun gəlmədiyini söyləyən 
nazir bu xüsusda tərəflərin 
birgə addımları nəzərdən 
keçirməli olduğunu deyib. 
Səfər çərçivəsində təşkil olu-
nan Azərbaycan-Xorvatiya biz-
nes forumunun bu baxımdan 
mühüm rol oynadığı bildirilib.

Nazir, həmçinin Xor-
vatiyadan olan həmkarına 
Azərbaycanın təşəbbüsü və 
iştirakı ilə həyata keçirilən 
mühüm infrastruktur, enerji və 
nəqliyyat layihələri haqqında 
məlumat verib və Xorvatiya 
şirkətlərini həmin layihələrdən 
yararlanmağa dəvət edib.

Azərbaycan Preziden-
ti İlham Əliyevin ötən ilin 
sentyabrında Xorvatiyaya 
rəsmi səfərini məmnunluqla 
xatırlayan nazir Mariya Buriç 
ölkələrimiz arasında möv-
cud olan strateji tərəfdaşlıq 

münasibətlərinin əhəmiyyətini 
vurğulayıb. İkitərəfli 
iqtisadi-ticarət əlaqələrinin 
inkişaf perspektivlərinin 
dəyərləndirilməsi baxımından 
Bakıda keçirilmiş biznes foru-
mun önəmini vurğulayan xa-
nım nazir növbəti belə tədbirin 
yaxın gələcəkdə Zaqrebdə 
təşkil ediləcəyini bildirib.

ATƏT-in Minsk qrupunun 
həmsədrlərinin vasitəçiliyi ilə 
Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinin həlli 
istiqamətində aparılan danı-
şıqlar prosesi barədə danışan 
nazir Elmar Məmmədyarov 
münaqişənin beynəlxalq 
hüququn prinsipləri və BMT 

Təhlükəsizlik Şurasının 
qətnamələri əsasında həllinin 
zəruriliyini bildirib. Bu xüsusda, 
Xorvatiyanın Azərbaycanın 
beynəlxalq səviyyədə tanınmış 
sərhədləri çərçivəsində ərazi 
bütövlüyünə davamlı dəstək 
mövqeyi məmnuniyyətlə qeyd 
edilib.

Tərəflər, həmçinin 
Azərbaycan-Avropa İttifaqı 
əlaqələri, Şərq Tərəfdaşlığının 
yubiley tədbirləri, eləcə də 
qarşılıqlı maraq doğuran digər 
məsələlərlə bağlı geniş fikir 
mübadiləsi aparıblar. 

Görüşdən sonra nazirlər 
birgə mətbuat konfransı 
keçiriblər.

Azərbaycan Respublikasının xarici işlər 
naziri Elmar Məmmədyarov aprelin 29-da 
ölkəmizdə rəsmi səfərdə olan Xorvatiya 
Respublikası Baş nazirinin müavini, xarici 
işlər və Avropa məsələləri naziri xanım 
Mariya Buriçlə görüşüb.



Mariya BURIÇ: Xorvatiya Azərbaycanın 
Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminindəki 

strateji rolunu yüksək qiymətləndirir

AZƏRTAC xəbər ve-
rir ki, Baş nazir Novruz 
Məmmədov Azərbaycan 
ilə Xorvatiya arasın-
da bütün istiqamətləri 
əhatə edən çox yaxşı 
münasibətlərin olduğu-
nu bildirib, bu əlaqələrin 
siyasi, iqtisadi və digər 
sahələrdə yüksələn xətlə 

inkişaf etdiyini söyləyib. 
“Azərbaycan ilə Xorvatiya 
arasındakı münasibətlər 
strateji tərəfdaşlıq xarak-
teri daşıyır. Hesab edirəm 
ki, əlaqələrimizin bu 
səviyyəyə yüksəlməsində 
dövlətlərimizin başçıla-
rının qarşılıqlı səfərləri 
mühüm rol oynayıb. 

Əminəm ki, sizin də 
Azərbaycana səfəriniz, 
apardığınız səmərəli danı-
şıqlar əlaqələrimizin daha 
da genişləndirilməsinə öz 
töhfəsini verəcək”, - deyə 
Novruz Məmmədov vurğu-
layıb.

Azərbaycan-Xorvatiya 
əlaqələrinin inkişafı baxı-
mından hökumətlərarası 
komissiyanın fəaliyyətinin 
önəmini vurğulayan 
Baş nazir ölkələrimizin 
beynəlxalq təşkilatlar 
çərçivəsində də uğurla 
əməkdaşlıq etdiklərini 
diqqətə çatdırıb. Novruz 

Məmmədov bildirib ki, 
Xorvatiyanın Azərbaycanda 
səfirliyinin açılması 
ikitərəfli münasibətlərin 
inkişafı baxımından 
əhəmiyyətli olacaq. 

Azərbaycan ilə Xor-
vatiya arasında iqtisadi 
sahədə əməkdaşlığın 
genişləndirilməsi üçün 
böyük potensialın oldu-
ğunu qeyd edən Baş nazir 
deyib ki, xanım Mariya 
Buriçin ölkəmizə səfəri 
çərçivəsində növbəti 
Azərbaycan-Xorvatiya biz-
nes forumunun keçirilməsi 
də bu sahədə əlaqələrin 
inkişafına xidmət edəcək.  

Azərbaycanın Avropa-
nın enerji təhlükəsizliyinin 
təminindəki stra-
teji rolunun ölkəsi 
tərəfindən yüksək 
qiymətləndirildiyini 
bildirən xanım Mariya 
Buriç Xorvatiyanın Cənub 
Qaz Dəhlizi layihəsində 
iştirak etməkdə maraqlı 
olduğunu vurğulayıb.

Görüşdə informasi-
ya texnologiyaları, kənd 
təsərrüfatı, əczaçılıq, 
idman, gəmiqayırma 
sahələrində əməkdaşlığın 
genişləndirilməsi və qarşı-
lıqlı maraq doğuran digər 
məsələlər ətrafında fikir 
mübadiləsi aparılıb. 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Novruz 
Məmmədov aprelin 29-da Xorvatiya Respublikasının 
Baş nazirinin müavini, xarici işlər və Avropa 
məsələləri naziri xanım Mariya Buriçin rəhbərlik etdiyi 
nümayəndə heyəti ilə görüşüb.

Energetika naziri Şirvanda vətəndaşları qəbul edib

Energetika Nazirliyindən 
AZƏRTAC-a bildirilib ki, nazirli-
yin aidiyyəti struktur bölmələrinin 
rəhbərlərinin iştirakı ilə keçirilmiş 
qəbulda Şirvan, Hacıqabul, Salyan 
və Neftçala rayon sakinləri iştirak 
edib. Vətəndaşların müraciətləri elekt-
rik enerjisinə görə yaranan borcun 

silinməsi, elektrik sayğacının quraşdı-
rılması, qaz sayğacının sındırılması ilə 
əlaqədar yazılmış cərimənin silinməsi, 
təbii qazın illik istehlak limitinin artırıl-
ması, elektrik qurğu və avadanlıqlarının 
istismar vəziyyəti, işlə təminat və digər 
məsələlərlə bağlı olub.

Energetika naziri hər bir vətəndaşın 

müraciətini dinləyib, qaldırılan 
məsələlərin araşdırılması və qanunve-
riciliyin tələblərinə uyğun həll edilməsi 
üçün nazirliyin struktur bölmələrinə 
müvafiq tapşırıqlar verib.

Qaldırılan məsələlərin bir qismi 
yerindəcə həllini tapıb, digər müraciətlər 
isə araşdırılması üçün nəzarətə götü-
rülüb. Nazirliyin fəaliyyət dairəsinə aid 
olmayan müraciətlər müvafiq qurumlara 
çatdırılmaq üçün qeydiyyata alınıb.

Qəbula gələn digər şəhər və rayon-
lardan olan vətəndaşların müraciətləri 
də dinlənilib, operativ həlli üçün lazımi 
tədbirlər görülüb. Ümumilikdə qəbulda 
30-dan çox vətəndaşın müraciətinə baxı-
lıb. Qəbula gələn vətəndaşlar bölgələrdə 
vətəndaşların qəbulunun təşkilinə, 
göstərilən hərtərəfli diqqət və qayğı-
ya, yaradılan şəraitə görə Azərbaycan 
Respublikasının Prezidentinə 
minnətdarlıqlarını bildiriblər.

Qeyd edək ki, Şirvanda təşkil olun-
muş qəbul barədə vətəndaşların ətraflı 
məlumatlandırılması üçün KİV-lərdə, 
Energetika Nazirliyinin rəsmi internet 
saytında (http://www.minenergy.gov.
az) və "Facebook" səhifəsində elanlar 
verilib, nazirliyin saytında vətəndaşların 
qəbulu üçün elektron müraciətlərin 
onlayn qeydiyyata alınması məqsədilə 
imkanlar yaradılıb.

Energetika naziri Pərviz Şahbazov aprelin 29-da Şirvan 
şəhərində Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyinin  
Şirvan filialının inzibati binasında vətəndaşları qəbul edib.

Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri 
Qazax şəhərində vətəndaşları qəbul edib

Dövlət Gömrük Komitənin (DGK) 
mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr 
idarəsindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, 
aprelin 29-da DGK-nın sədri, gömrük 
xidməti general-leytenantı Səfər Meh-
diyev Qazax şəhərində vətəndaşları 
qəbul edib. Komitə sədri qəbuldan 
öncə ulu öndər Heydər Əliyevin Qa-
zax şəhərinin mərkəzində ucaldılmış 
abidəsini ziyarət edərək önünə gül 
dəstəsi qoyub.

Qəbulda Qazax, Tovuz və Ağstafa 
rayonlarının sakinlərinin, eləcə də 

bu bölgədə məskunlaşan məcburi 
köçkünlərin yalnız gömrük məsələləri 
ilə bağlı müraciətləri dinlənilib. 
Vətəndaşların müraciətləri əsasən 
malların idxal və ixracı, bununla 
əlaqədar sənədləşmə qaydaları, göm-
rük orqanlarında işə qəbul və digər 

gömrük məsələləri ilə bağlı olub.
Qəbul zamanı DGK-nın sədri 

S.Mehdiyev hər bir vətəndaşın 
müraciətini diqqətlə dinləyib və qaldırı-
lan məsələlərin qanunvericiliyə uyğun 
həlli barədə müvafiq strukturların 
rəhbərlərinə tapşırıqlarını verib.

Prezident Ilham Əliyevin 
tapşırığına uyğun olaraq, 
mərkəzi icra hakimiyyəti 
orqanlarının rəhbərləri 
bölgələrdə vətəndaşların 
qəbulunu keçirir, onların 
müxtəlif məsələlərlə bağlı 
müraciətlərinin, ərizə və 
şikayətlərinin müsbət 
həlli üçün müvafiq tədbir 
görürlər.

Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri “Qırmızı Körpü” 
gömrük postunda mövcud vəziyyətlə tanış olub

DGK-nın mətbuat və 
ictimaiyyətlə əlaqələr 
idarəsindən AZƏRTAC-a 
bildirilib ki, S.Mehdiyev 
öncə "Qırmızı Körpü" 
gömrük-sərhəd keçid 
məntəqəsinin yaxınlığın-

da inşa edilən Ticarətin 
Asanlaşdırılması Mərkəzinə 
baxış keçirib.

Xatırladaq ki, bu mərkəz 
Avropa İttifaqının maliyyə 
dəstəyi, BMT-nin İnkişaf 
Proqramı və Azərbaycan 

Respublikası Dövlət Gömrük 
Komitəsinin təşkilatçılığı ilə 
həyata keçirilən "Azərbaycan 
və Gürcüstan arasında 
“Qırmızı Körpü” sərhəd-keçid 
məntəqəsinin inkişafına 
dəstək" layihəsi çərçivəsində 
yaradılıb.

Komitə sədrinə məlumat 
verilib ki, Ticarətin Asan-
laşdırılması Mərkəzinin 
ümumi sahəsi 12 hektardır. 
Mərkəzin inzibati binasının 
ümumi sahəsi 1590 kvad-
ratmetr təşkil edir. Bina-

nın birinci mərtəbəsində 
müvafiq dövlət qurumları 
"bir pəncərə" prinsipi 
əsasında xidmət göstərir. 
İkinci mərtəbədə isə inzi-
bati otaqlar və yeməkxana 
yerləşir. Mərkəzin 
ərazisində, həmçinin yük 
avtomobillərinin yoxlanıl-
ması üçün "X-ray" qurğu-
su yerləşdirilib, nəqliyyat 
vasitələrinin yüklənməsi və 
boşaldılması üçün xüsusi yer 
və yataqxana da var.

Sonra Dövlət Göm-
rük Komitəsinin sədri 
Azərbaycanın Gürcüs-
tanla dövlət sərhədində 
yerləşən "Qırmızı Körpü" 
gömrük postunda göm-
rük rəsmiləşdirilməsinin 
sadələşdirilməsi barədə 
müvafiq tapşırıqların icra 
vəziyyətini öyrənib. Bu 
istiqamətdə görülmüş 
tədbirlərin səmərəliyi barədə 
DGK-nın sədrinə məlumat 
verilib.

Komitə sədri dövlət 
sərhədindən keçən şəxslərin 
və nəqliyyat vasitələrinin 
daha asan və sürətli keçi-
dinin təmin edilməsi, eləcə 
də sərhədkeçmə prosesinin 
sürətli, şəffaf  və maneəsiz 
şəkildə həyata keçirilməsinə 
dair tapşırıq və tövsiyələrini 
verib.

Aprelin 29-da Dövlət Gömrük Komitəsinin 
(DGK) sədri, gömrük xidməti general-
leytenantı Səfər Mehdiyev Qərb Ərazi Baş 
Gömrük Idarəsinin "Qırmızı Körpü" gömrük 
postunda mövcud vəziyyətlə tanış olub.

Ermənistan silahlı qüvvələrinin 
bölmələri cəbhənin müxtəlif 
istiqamətlərində sutka ərzində atəşkəs 
rejimini 22 dəfə pozub.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat 
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, 
Ermənistanın İcevan rayonunun Ber-

kaber kəndində yerləşən mövqelərdən 
Qazax rayonunun Cəfərli kəndində, Berd 
rayonunun Çinari kəndində yerləşən 
mövqelərdən Tovuz rayonunun Ağbulaq 
kəndində yerləşən mövqelərimiz atəşə 
tutulub.

Tərtər rayonunun işğal altında olan 

Çiləbürt, Füzuli rayonunun Qərvənd, 
Qaraxanbəyli, Horadiz kəndləri yaxınlığın-
da, həmçinin Goranboy və Tərtər rayonları 
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən 
mövqelərdən də ordumuzun mövqeləri 
atəşə məruz qalıb.

Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri sutka ərzində atəşkəs rejimini 22 dəfə pozub

Akademik Arif Paşayev Beynəlxalq Mühəndislik  
Akademiyasının “ALMAZ” nişanı ilə təltif olunub

AZƏRTAC xəbər verir ki, 
Beynəlxalq Mühəndislik Akademiyası-
nın prezidenti akademik Boris Qusev 
15 ölkədən BMA-nın üzvü olan 266 
alimin iştirak etdiyi yığıncaqda hesa-
bat məruzəsi ilə çıxış edib.

Azərbaycan Mühəndislik Akade-
miyasının (AMA) vitse-prezidenti, 
akademik Əhəd Canəhmədov Ümu-
mi Yığıncağın iştirakçılarının yekdil 
qərarı ilə Mandat Komissiyasının sədri 
seçilib. Akademik Əhəd Canəhmədov 
AMA-nın 2018-ci ildəki fəaliyyəti 
barədə ətraflı məlumat verib.

Yığıncaq ərəfəsində Moskvada 
nəşr olunan “Инженерная Газета”nın 
aprel nömrəsində Azərbaycan 
Mühəndislik Akademiyasının prezi-
denti, Beynəlxalq Mühəndislik Akade-
miyasının vitse-prezidenti akademik 
Arif Paşayevin “Vəzifələri kosmik 
yüksəkliyə qaldırarkən” (“Поднимая 
задачи до космических высот”) 
sərlövhəli geniş məqaləsi dərc olunub.

Qəzetin həmin nömrəsi yığın-
caq iştirakçılarına paylanılıb. Müəllif 

məqalədə ölkəmizin iqtisadiyyatının 
şaxələndirilməsi çərçivəsində qeyri-
neft sektorunun inkişaf etdirilməsi, 
həmçinin sənayenin və aqrar 
sahələrin dirçəldilməsi istiqamətində 
və digər transregional layihələrin ic-
rası məsələlərindən ətraflı bəhs edib. 
Akademik Arif Paşayevin məqaləsi 
tədbir iştirakçılarının böyük marağına 
səbəb olub.

Ümumi Yığıncaqda BMA-nın 
Prezidentlər Şurasının İdarə Heyətinin 
qərarı ilə akademik Arif Paşayevin 
Beynəlxalq Mühəndislik Akademiyası-

nın “ALMAZ” nişanı ilə təltif olunduğu 
elan edilib. Bildirilib ki, görkəmli alim 
bu mükafata elm və təhsildəki uğurla-
rına, mühəndislik elminin, Azərbaycan 
Mühəndislik Akademiyasının inkişafın-
dakı, materialların dağılmadan nəzarət 
metodunun sənayedə tətbiqindəki, bö-
yük beynəlxalq layihələrin işlənilməsi 
və həyata keçirilməsindəki xüsusi 
xidmətlərinə görə layiq görülüb.

Yığıncaqda, həmçinin 
Azərbaycandan BMA-ya 1 həqiqi və 2 
müxbir üzv də seçilib.

Aprelin 26-da Moskva 
şəhərində Beynəlxalq 
Mühəndislik Akademiyasının 
(BMA) 2018-ci ildəki 
fəaliyyətinə dair ümumi 
yığıncaq keçirilib.

Müqəddəs Ramazan ayı mayın 6-da başlayır

AZƏRTAC xəbər verir ki, bununla 
əlaqədar keçirilən tədbirdə əvvəlcə 
müqəddəs “Qurani-Kərim”dən ayələr 
oxunub. 

Tədbirdə çıxış edən QMİ-nin sədri 
şeyxülislam Allahşükür Paşazadə deyib 
ki, dini və milli zəmində ekstremizm, 
ksenofobiya, islamofobiya, radikalizm, 
terrorizm təzahürlərinin tüğyan etdi-
yi, miqrant böhranının yaşandığı bir 
dövrdə Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyev xalqımızın ənənəvi milli, tarixi 
irsinə söykənərək qlobal miqyasda 
ümumbəşəri ideyaların himayədarı kimi 
çıxış edir. Yeni Zelandiyada baş verən 
terror hadisəsi islamafobiyanın bariz 
nümunəsidir. Lakin Azərbaycanda belə 
hallar yaşanmır.    

O deyib: “Azərbaycanda 2016-
cı ilin “Multikulturalizm ili”, 2017-ci 
ilin isə “İslam Həmrəyliyi ili” elan 

edilməsi təqdirəlayiq haldır. Bu 
qərarlar Azərbaycanda dini tole-
rantlığın dövlət siyasəti olmasını bir 
daha təsdiq etdi. Müqəddəs dinimizin 
sülhsevər mahiyyətinin dünya miqya-
sında təbliği istiqamətində əməli səylər 
göstərən dövlətimizin başçısının “İslam 
Həmrəyliyi ili” ideyası yalnız İslam dün-
yası daxilində deyil, İslam dini ilə digər 
dinlər arasında həmrəyliyin harmoniya-
sını ehtiva edir”. 

Sonra Qafqaz Müsəlmanları 
İdarəsinin Qazılar Şurasının Ramazan 
ayının başlanması ilə əlaqədar fətvası 
oxunub.

Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət 
Komitəsinin (DQİDK) sədri Mübariz 
Qurbanlı Ramazan ayının fəzilətlərindən 
danışıb. Ölkəmizdə dini radikalizmlə 
mübarizə məsələsinə toxunan 
M.Qurbanlı bu sahədə xeyli irəliləyişə 
nail olunduğunu bildirib. Lakin bu 
sahədə hələ də bəzi çatışmazlıqların 
mövcud olduğunu deyən komitə sədri 
həmin problemlərin aradan qaldırılması 
yollarından danışıb. 

Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının 
direktoru Namiq Cəlilov ölkəmizdə elmin 
bu sahəsi üzrə görülən işlərdən danışıb, 
qazanılan nailiyyətlərə toxunub. 

Aprelin 29-da Qafqaz 
Müsəlmanları Idarəsinin (QMI) 
Qazılar Şurası mübarək Ramazan 
ayının başlanması ilə əlaqədar 
fətva verib. Müqəddəs Ramazan ayı 
mayın 6-da başlayır.  

30 aprel 2019-cu il, çərşənbə axşamı4



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
Administrasiyasında 2019-cu ilin  

may ayında vətəndaşların qəbulu cədvəli
 Qəbulu olan şəxs Qəbul 

günləri
Prezidentin Aqrar siyasət məsələləri üzrə köməkçisi-şöbə müdiri  
ƏMİRASLANOV Azər Kamal oğlu

21

Prezidentin Ərazi-təşkilat məsələləri üzrə köməkçisi-şöbə müdiri  
NAĞDƏLİYEV Zeynal Səfər oğlu

13

Prezidentin Hüquq-mühafizə orqanları ilə iş və  
hərbi məsələlər üzrə köməkçisi-şöbə müdiri  
ƏLƏSGƏROV Fuad Murtuz oğlu

1

Prezidentin İctimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi-şöbə müdiri  
HƏSƏNOV Əli Məhəmmədəli oğlu

14

Prezidentin İqtisadi məsələlər üzrə köməkçisi-şöbə müdiri   
ƏSƏDOV Əli Hidayət oğlu

6

Prezidentin İqtisadi siyasət və sənaye məsələləri üzrə köməkçisi-şöbə müdiri 
ƏMİROV Natiq Ərziman oğlu

 8

Prezidentin Katibliyinin rəisi-Prezidentin köməkçisi  
SEYİDZADƏ Dilarə Bağır qızı

7

Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidentinin Katibliyinin rəisi  
HƏSƏNOV Altay Tofiq oğlu

3,10,29

Prezidentin mətbuat katibi   
QASIMOV Azər Məhəmməd oğlu

 2

Dövlət qulluğu və kadr məsələləri şöbəsinin müdiri  
MƏCİDOV Tələt Tahir oğlu

 24

Dövlət nəzarəti şöbəsinin müdiri  
NURİYEV Eldar Qasım oğlu

 22

Gənclər siyasəti və idman məsələləri şöbəsinin müdiri  
MƏMMƏDƏLİYEV Yusuf  Ülfət oğlu

 20

Humanitar siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri  
ƏLİYEVA Fərəh Şirməmməd qızı

15

Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri  
HACIYEV Hikmət Fərhad oğlu

27

İnnovativ inkişaf və elektron hökumət məsələləri şöbəsinin müdiri  
NƏCƏF Rövşən Çingiz oğlu

30

Qanunvericilik və hüquq ekspertizası məsələləri şöbəsinin müdiri  
ƏLİYEV Şahin Məhərrəm oğlu

23

Millətlərarası münasibətlər, multikulturalizm və dini məsələlər şöbəsinin müdiri    
NƏCƏFOV Etibar Əli oğlu

17

Sənədlərlə və vətəndaşların müraciətləri ilə iş şöbəsinin müdiri  
İSMAYILOV Süleyman Abbas oğlu

3

Strateji araşdırma və planlaşdırma şöbəsinin müdiri  
YUSİFOVA Səadət Vidadi qızı

31

Hüquq mühafizə orqanları ilə iş və hərbi məsələlər şöbəsinin  
əfv məsələləri sektoru

           
16

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər idarəsi  
Prezidentin İşlər müdiri  
ŞAHBAZOV Oqtay Qəşəm oğlu

29

Qeyd: Vətəndaşlar Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının  
Qəbul otağında qəbul olunurlar.

Qəbula yazılma vaxtı: saat 9:00-dan 13:00-dək. Qəbul saat 14:00-dan başlayır
Telefonlar: 492-22-30, 492-15-01, 492-44-97.

Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları,  
digər qurumlar

Qəbul 
günü

Qəbulun keçirildiyi  
və əhatə etdiyi şəhər, 
rayonlar

Vüqar Əhmədov  
“Azərişıq” ASC-nin sədrinin  
vəzifəsini icra edən

02 Mingəçevir, Ağdaş 

Ramil Yusifov  
“Azərişıq” ASC-nin sədrinin müavini

02 Yevlax, Ucar

Ramin Quluzadə  
Nəqliyyat, rabitə və  
yüksək texnologiyalar naziri

03 Şamaxı, Qobustan

Əli Abdullayev  
Nəqliyyat, rabitə və yüksək texnologiyalar 
nazirinin birinci müavini

03 Ağsu, İsmayıllı

Rüstəm Usubov  
Baş prokurorun birinci müavini

11 Mİngəçevir, Yevlax, 
Bərdə

Kəmaləddin Heydərov 
Fövqəladə hallar naziri

14 Göyçay

Rəfail Mirzəyev  
Fövqəladə hallar nazirinin birinci müavini

14 Kürdəmir

Etibar Mirzəyev 
Fövqəladə hallar nazirinin müavini

14 Ucar

Fikrət Məmmədov  
Ədliyyə naziri

16 Lənkəran

Vilayət Zahirov  
Ədliyyə nazirinin müavini

16 Astara

Toğrul Musayev 
Ədliyyə nazirinin müavini

16 Lerik

Arzu Rəhimov  
Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə 
Dövlət Xidmətinin rəisi

16 Quba, Qusar

Mayıl Şahverdiyev  
Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə 
Dövlət Xidməti rəisinin müavini

16 Xaçmaz, Şabran

Yusif Mirzəyev  
Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə 
Dövlət Xidməti rəisinin müavini

16 Siyəzən, Xızı

Əkbər Hacıyev  
ARDNŞ-nin “Azəriqaz” İB-in baş direktoru

16 Gəncə, Kəlbəcər

Ramil İsgəndərov  
ARDNŞ-nin “Azəriqaz” İB-in baş direktoru-
nun müavini

16 Goranboy, Xocalı

Ruslan Əliyev  
ARDNŞ-nin “Azəriqaz” İB-in 
baş direktorunun müavini

16 Samux, Göygöl 

Ramiz Rzayev  
Ali Məhkəmənin sədri

17 Gəncə

Hikmət Mirzəyev  
Ali Məhkəmənin İnzibati-İqtisadi  
kollegiyasının sədri

17 Göygöl

Şahin Yusifov  
Ali Məhkəmənin Cinayət  
kollegiyasının sədri

17 Samux

Namiq Əsgərov  
Baş prokurorun müavini

17 Lənkəran, Masallı 

Sahil Babayev  
Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri

17 Astara

Anar Kərimov  
Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi  
nazirinin müavini

17 Masallı

Mətin Kərimli 
Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi  
nazirinin müavini

17 Lənkəran

Azad Rəhimov  
Gənclər və idman naziri

17 Masallı, Yardımlı

İntiqam Babayev  
Gənclər və idman nazirinin müavini

17 Lənkəran, Astara

İsmayıl İsmayılov  
Gənclər və idman nazirinin müavini

17 Lerik

Şahin Mustafayev
İqtisadiyyat naziri

17 Tovuz, Şəmkir

Niyazi Səfərov
İqtisadiyyat nazirinin müavini 

17 Ağstafa, Qazax

Sahib Məmmədov
İqtisadiyyat nazirinin müavini

17 Gədəbəy

Oqtay Şirəliyev
Səhiyyə naziri

17 İsmayıllı, Qəbələ

Elsevər Ağayev
Səhiyyə nazirinin müavini

17 Şamaxı, Qobustan

Rahim Əliyev
Səhiyyə nazirinin müavini

17 Göyçay

Qorxmaz Hüseynov
“Azərsu” ASC-nin sədri

17 Beyləqan, Xocavənd

Teyyub Cabbarov
“Azərsu” ASC-nin sədrinin birinci müavini

17 İmişli

Etibar Məmmədov
“Azərsu” ASC-nin sədrinin müavini

17 Füzuli

Vilayət Eyvazov
Daxili işlər nazirinin birinci müavini

18 Şəki, Qax, Zaqatala, 
Balakən, Oğuz, Qəbələ

Məleykə Abbaszadə 
Dövlət İmtahan Mərkəzinin Direktorlar 
Şurasının sədri 

20 Lənkəran, Lerik

Namiq Babayev 
Dövlət İmtahan Mərkəzinin Direktorlar 
Şurası sədrinin müavini

20 Masallı, Astara

Mübariz Qurbanlı 
Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin 
sədri

21 Tovuz, Şəmkir

Səyyad Salahlı 
Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi 
sədrinin birinci müavini

21 Ağstafa, Qazax

Gündüz İsmayılov  
Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi 
sədrinin müavini

21 Gədəbəy

Əhməd Əhmədzadə  
Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı 
ASC-nin sədri

22 Kürdəmir, Ucar

Rafiq Aslanov  
Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı 
ASC-nin sədrinin müavini

22 Göyçay

Zakir Quliyev  
Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı 
ASC-nin sədrinin müavini

22 Ağdaş

Zakir Qaralov  
Baş prokuror 

24 Gəncə, Samux, Göygöl

İnam Kərimov 
Kənd təsərrüfatı naziri

24 Lənkəran, Astara

İlham Quliyev 
Kənd təsərrüfatı nazirinin müavini

24 Masallı, Yardımlı 

Seyfəddin Talıbov 
Kənd təsərrüfatı nazirinin müavini

24 Cəlilabad

Əbülfəs Qarayev 
Mədəniyyət naziri

24 Şamaxı, Qobustan

Vaqif Əliyev 
Mədəniyyət nazirinin birinci müavini

24 İsmayıllı, Qəbələ

Rafiq Bayramov 
Mədəniyyət nazirinin müavini

24 Ağsu

Ceyhun Bayramov 
Təhsil naziri

24 Ağstafa, Qazax

Firidun Qurbanov 
Təhsil nazirinin müavini

24 Şəmkir, Gədəbəy

Mikayıl Cabbarov 
Vergilər naziri

24 Göyçay, Kürdəmir, Ağ-
daş, Ucar, Zərdab

Sahib Ələkbərov 
Vergilər nazirinin müavini

24 Qusar, Quba, Xaçmaz, 
Şabran

Hicran Hüseynova 
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə 
Dövlət Komitəsinin sədri

24 Cəlilabad, Masallı

Sədaqət Qəhrəmanova 
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə 
Dövlət Komitəsi sədrinin müavini

24 Biləsuvar, Cəbrayıl

Rövşən Rzayev 
Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri 
üzrə Dövlət Komitəsinin sədri

24 Zaqatala, Balakən

Sabir Əhmədov  
Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri 
üzrə Dövlət Komitəsi sədrinin müavini

24 Şəki, Qax

Fuad Hüseynov 
Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri 
üzrə Dövlət Komitəsi sədrinin müavini

24 Oğuz, Qəbələ

Saleh Məmmədov 
Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agent-
liyinin İdarə Heyətinin sədri

24 Tərtər, Bərdə

Əvəz Qocayev  
Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agent-
liyinin İdarə Heyəti sədrinin müavini

24 Goranboy

Ramil Usubov 
Daxili işlər naziri

25 Bərdə, Ağdam, Tərtər, 
Ağcabədi, Laçın, Şuşa, 
Goranboy, Xocalı, Naf-
talan, Füzuli, Beyləqan, 
Xocavənd

Oruc Zalov 
Daxili işlər nazirinin müavini

25 Sumqayıt, Abşeron, 
Qobustan, Qubadlı, 
Zəngilan

Səfər Mehdiyev  
Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri

25 Balakən

İsmayıl Hüseynov  
Dövlət Gömrük Komitəsi sədrinin 
birinci müavini

25 Zaqatala

Əsgər Abdullayev  
Dövlət Gömrük Komitəsi sədrinin müavini

25 Qax

Pərviz Şahbazov 
Energetika naziri

27 Astara, Lənkəran

Samir Vəliyev  
Energetika nazirinin müavini

27 Masallı, Yardımlı

Elnur Soltanov  
Energetika nazirinin müavini

27 Lerik

Muxtar Babayev 
Ekologiya və təbii sərvətlər naziri

31 İsmayıllı, Qəbələ

Firdovsi Əliyev 
Ekologiya və təbii sərvətlər nazirinin müa-
vini

31 Oğuz

Rauf Hacıyev 
Ekologiya və təbii sərvətlər nazirinin müa-
vini

31 Şəki

Kərəm Həsənov 
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin sədri

31 Şəki

Rafiq Cəlilov 
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi  
sədrinin müavini

31 Qax

Rüstəm Şahbazov  
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi  
sədrinin müavini

31 Zaqatala

Qeyd: Vətəndaşların qaldırdıqları məsələlər qəbulu keçirən 
təşkilatların səlahiyyətlərinə aid olmalıdır.

Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının, digər qurumların rəhbərlərinin və onların 
müavinlərinin 2019-cu ilin may ayında şəhər və rayonlarda vətəndaşların qəbulu cədvəli

 Azərbaycan-Argentina əlaqələri inkişaf edir

AZƏRTAC xəbər verir ki, Oqtay 
Əsədov son vaxtlar Azərbaycan-Argentina 
münasibətlərinin inkişaf etdiyini söyləyib. 
Bildirib ki, Azərbaycan ilə Argentina arasında 
siyasi əlaqələr yaxşı səviyyədədir. Bu günə 
kimi ölkələrimiz arasında 25 sənəd imzalanıb, 
9 sənəd isə imzalanma ərəfəsindədir. 

Sədr qeyd edib ki, ölkələrimiz arasında 
iqtisadi əməkdaşlıq da inkişaf edir. Lakin bu 
sahədə əlaqələr daha da genişləndirilməlidir. 
O, Azərbaycan–Argentina biznes-forumunu 
xatırladaraq bu cür tədbirlərin sayının artırıl-
masının zəruriliyini qeyd edib. 

Görüşdə turizm sahəsində əlaqələrin 
inkişafının zəruriliyi də vurğulanıb. 

Oqtay Əsədov deyib ki, Azərbaycan-
Argentina parlamentlərarası əlaqələri yaxşı 
səviyyədədir. Hər iki parlamentdə dostluq 
qrupları fəaliyyət göstərir, qarşılıqlı səfərlər 
həyata keçirilir. O, Argentina Milli Konqre-
sinin Deputatlar Palatasının sədrinin bu 
səfərinin ikitərəfli əlaqələrin inkişafında mü-
hüm rol oynayacağına ümid etdiyini bildirib.

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qara-

bağ münaqişəsindən söz açan sədr Argen-
tinanın Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü 
dəstəklədiyi üçün minnətdarlığını bildirib. 

Argentina Milli Konqresinin Deputatlar 
Palatasının sədri Emilio Monzo göstərilən 
qonaqpərvərliyə görə minnətdarlığını 
ifadə edib. O deyib ki, əlaqələrimizin 
genişləndirilməsi üçün sahələrimiz çoxdur. 
Parlamentlərarası əlaqələrlə yanaşı, icra 
hakimiyyətləri səviyyəsində də əməkdaşlığı 
inkişaf etdirə bilərik. 

Görüşdə tərəfləri maraqlandıran 
məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

Aprelin 29-da Milli Məclisin sədri 
Oqtay Əsədov ölkəmizdə səfərdə 
olan Argentina Milli Konqresinin 
Deputatlar Palatasının sədri 
Emilio Monzo ilə görüşüb.

Azərbaycan və Xorvatiya strateji tərəfdaşlardır  

AZƏRTAC xəbər verir ki, 
Oqtay Əsədov Xorvatiyanın 
Azərbaycanın müstəqilliyini 
tanıyan ilk ölkələrdən 
olduğunu deyib. Bildirib 
ki, gələn il Azərbaycan-
Xorvatiya diplomatik 
əlaqələrinin qurulmasının 

25 illiyi qeyd olunacaq. Bu 
illər ərzində əlaqələrimiz 
yüksək səviyyəyə gəlib 
çıxıb. Ölkələrimiz arasında 
münasibətlərin inkişafında 
dövlətlərimizin başçılarının 
böyük rolu var. 2013-cü ildə 
Azərbaycan və Xorvatiya 

prezidentləri ölkələrimiz ara-
sında strateji tərəfdaşlıq və 
dostluq münasibətləri haq-
qında Zaqreb Bəyannaməsi 
imzalayıblar. Bu Bəyannamə 
münasibətlərimizin yüksək 
səviyyədə olmasının bariz 
nümunəsidir. 

Oqtay Əsədov, həmçinin 
qeyd edib ki, Azərbaycanla 
Xorvatiya arasında iqti-
sadi əlaqələr də yüksək 
səviyyədədir. Keçən il 
ölkələrimiz arasında ticarət 
dövriyyəsinin həcmi 250 

milyon dollara yaxın olub. 
Milli Məclisin sədri 

bildirib ki, parlamentlərarası 
əlaqələr də yüksək 
səviyyədədir. Qarşılıqlı 
səfərlər həyata keçirilir. 
Biz beynəlxalq parlament 
təşkilatlarında çox vaxt bir 
mövqedən çıxış edirik.

Xanım Mariya Buriç 
deyib ki, Xorvatiya ilə 
Azərbaycan arasında 
əlaqələrin yüksək səviyyəyə 
çatması üçün ölkəsi 
bütün tədbirləri görüb. 

Yüksəksəviyyəli qarşılıqlı 
səfərlərin münasibətlərimizin 
inkişafına böyük töhfə ver-
diyini deyən Mariya Buriç bil-
dirib ki, ölkələrimiz arasında 
Zaqreb Bəyannaməsinin im-
zalanmasından sonra siyasi, 
iqtisadi sahələrdə əlaqələr 
genişlənib. O, Azərbaycanda 
Xorvatiyanın səfirliyinin 
açılmasının əlaqələrimizin 
inkişafına töhfə verəcəyinə 
inandığını deyib.

Görüşdə tərəfləri maraq-
landıran məsələlər ətrafında 
fikir mübadiləsi aparılıb.

Aprelin 29-da Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədov 
ölkəmizdə səfərdə olan Xorvatiyanın Baş nazirinin 
müavini, xarici işlər və Avropa məsələləri naziri 
xanım Mariya Buriçin rəhbərlik etdiyi nümayəndə 
heyəti ilə görüşüb.
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Ölkəmizdə dördüncü dəfə keçi-
rilmiş “F1” Azərbaycan Qran-prisinin 
ilk üçlüyünün qalibləri öz yarış 
təəssüratlarından da bəlli olduğu kimi, 
“Formula-1” üzrə dünya çempionatının 
dördüncü mərhələsi gərgin və maraqlı 
mübarizə ilə yadda qaldı.

 Atıcılığı və üzgüçülüyü 
sevən Bottas

“Mercedes”in pilotu Valtteri Bot-
tas açıqlamasında bildirib ki, liderlər 
qrupunda o qədər də çox hadisə baş 
verməsə də, yürüş mürəkkəb idi və 
Luis ona pressinq göstərirdi: “Mən 
səhv edə bilməzdim və vəziyyəti daim 
nəzarət altında saxladım. Şadam ki, 
dama-dama bayrağı gördüm və finişə 
birinci çatdım. Bu uğur bizim üçün çox 
əhəmiyyətlidir. Komanda əla nəticələr 
əldə edir. Mən həmişə komanda yol-
daşlarıma deyirəm: fəxr edirəm ki, bu 
komandada çıxış edirəm. Biz hamımız 
əla işləyirik. Mənim beşinci dəfə qələbə 
qazanmağım əladır. Hər şey möhtəşəm 
şəkildə davam edir”. O, keçən il Bakıda 
keçirilmiş Qran-pridə qalibiyyətə yaxın 
olmuşdu, amma yalnız bu il bəxti üzünə 
güldü. 

Rusiyanın idman saytlarının birinin 
dili ilə desək, (https://www.sport-
express.ru/) Bottas Bakını fəth etdi. 
1989-cu ildə Finlandiyanın Nastole 
şəhərində dünyaya göz açmış Bottas 
GP3 (2011) seriyalı yarışın çempionu, 
“F3 Masters”in (2009-10) ikiqat qalibi 
kimi “F1” tarixinə düşmüş tanınmış 
pilotlardandır. Pilot üzgüçü Emiliya 
Pikkaraynenlə evlidir. 

Altı yaşından kartinqlə maraqlanma-
ğa başlayıb. Pilot Mikki Xakkinenin çıxı-
şından həvəsə gələn uşaq bir gün onun 
kimi “Formula-1”i fəth etməyi arzulayıb. 
Odur ki, öz arzusunun dalınca getməyə 
qərar verib. İdman karyerasına 2000-
ci illərdən başlayan Bottas əvvəlcə öz 
gücünü kartinq maşınlarında sınayıb. 
Təcrübə qazandıqca yarışlara qatılıb və 
öz ölkəsində “Formula-A” və “İnterconti-
nental A” yarışlarında uğur qazanıb. 

2007-ci ildə Bottas ilk dəfə ola-
raq, “Formula” tipli yürüşlərdə özü-
nü “Formula-Reno”nun bolidlərində 
sınamağa başlayıb. Elə ilk yarışlardan 
göstərdiyi nəticələr diqqəti cəlb edib. 
Böyük Britaniya seriyasında keçirilmiş 
qış çempionatında 4 start yarışından 
üçünün qalibi olub. Şimali Avropa 
kubokunda üçüncü yerə layiq görülüb. 
Bu qalibiyyət ona trası daha yaxşı 
öyrənmək və təcrübəsini artırmaq baxı-
mından böyük kömək oldu və növbəti il 
də gənc pilot Şimali Avropa kubokunda 

çempion adını qazan-
dı. Sonrakı illərdə “F3” 
yarışlarına qatılan Bottas 
əvvəlki uğurlarını daha 
da artırmağa başladı. Bir 
vaxtlar heyranı olduğu 
Mikki Xakkinen 2008-ci 

ildən onun meneceri oldu və bu, onun 
karyerasında dönüş yaratdı. 

Bottas sürət yarışı ilə yanaşı, 
uşaqlıqda xokkeyə də maraq göstərib. 
Hətta, on il bu idmanla məşğul olan 
gəncin bu sahədə peşəkar oyunçu 
olacağına ümidlər böyük idi. Lakin 
o, bolidləri seçərək sürət yarışında 
mübarizə aparmağı üstünlük verdi. 
Xokkey isə Bottas üçün sadəcə hobbi 
olaraq qaldı. “F1” yarışları Bottasın kar-
yerasının əsasını təşkil etsə də, onun 
hobbiləri çoxdur. Onlar arasında buzlu 
göldə üzmək və stend atıcılığı xüsusilə 
seçilir. Yeri gəlmişkən, Bottasın həyat 
yoldaşı Emiliya Finlandiyanın tanınmış 
üzgüçülərindəndir. 

 Atasının dəstəklədiyi 
inadkar Luisin uğuru 

 Azərbaycan Qran-prisində ikin-
ci yeri tutmuş Luis Hamilton 1985-ci 
il yanvarın 7-də Böyük Britaniyanın 
Stivenic şəhərində dünyaya gəlib. Onun 
iki yaşı olarkən valideynləri boşanıblar. 
Əvvəl anası ilə qalan balacanın “F1” 
maşınlarına marağı atasının ona bu cür 
oyuncaq hədiyyə etməsi ilə yaranıb. 
Sürət maşınlarına marağını nəzərə 
alan atası Luisə Milad bayramında 
kartinq maşını hədiyyə edib. Uşaqlıq-
dan qarşısına məqsəd qoyan Luis “F1” 
yarışlarında iştirak etmək üçün çalışır. 
Hətta bu arzu onda o qədər böyük olur 
ki, 10 yaşında “McLaren” komandasının 
əsas təmsilçisi Ron Denisdən avtoq-
raf da alır. Həmin uşağın “Mən sizin 
komanda üçün yarışacağam”—deməsi 
üç il sonra həqiqətə çevrilir. Luis yeni 
başlayan pilotlara dəstək məqsədilə 

“McLaren” komandası ilə müqavilə 
imzalayır və tezliklə “F1” yarışlarında 
rəsmi olaraq iştirak edir. Öz inadkarlığı 
və nailiyyətləri ilə seçilən Luis Hamilton 
“Formula-1”in ən gənc pilotu titulunu 
alır. Luisin atası da oğlunu dəstəkləyir 
və hətta onun meneceri olur.

“Rye House Kart 
Circuit” trasında səkkiz 
yaşında ikən ilk olaraq 
debütünü edən gənc pi-
lot elə ilk qələbələrini bu 
dövrdən başlayır. 2000-ci 
ildə isə maksimum 
xal toplayaraq Avropa 
çempionu adını qazanır. 
Yarışlardan başqa, Luis 
musiqi ilə maraqlanır 
və boş zamanlarında 
ona da vaxt ayırır. Pilot 
səyahəti də çox sevir. 
Malayziyadakı Kinabalu 
dağını fəth edən pilotun 
digər arzusu Everest 
zirvəsinə qalxmaqdır. 
Luis Hamilton Böyük 
Brtaniya Kraliçası II 
Yelizavetanın qəbulunda 
da olub. Lakin bu görüş 
onun bütün etiket qayda-

larını pozması ilə yadda qalıb. Pilotun 
digər bir hobbisi də var; tanınmış F1” 
iştirakçısı saat kolleksiyası toplamaqla 
məşğuldur. 

 Azərbaycan Qran-prisinin 
üçüncüsü-- Fettelin uğur tilsimi

Azərbaycan Qran-prisində fəxri kür-
sünün üçüncü pilləsinə qalxmış tanınmış 
pilot Sebastian Fettel 1987-ci il iyulun 
3-ü Almaniyanın Xeppenxaym şəhərində 
dünyaya gəlib. On səkkiz yaşında “F3” 
Avropa çempionatının iştirakçısı olan 
alman pilot üçün debüt sezon uğur-
lu olur və o, 64 xalla turnirdə beşinci 
yer tutur. Onun peşəkar yarışlarında 
ilk bolidi isə “Williams” komandasının 
maşını olur və bir il sonra “Formula-

Renault” dünya yarışının mərhələsində 
çempionat mükafatçısı olur. 2006-cı 
ildə Belçikada keçirilmiş Qran-pridə ağır 
qəzaya düşmüş pilotun uzun müddət 
yarışlara çıxacağına heç kəsdə inam yox 
idi. Lakin o, həmin mövsümün növbəti 
mərhələsində yarışlarda iştirak edir və 
altıncı yeri tutur. Sebastianın atası da 
vaxtilə kartinq seriyalı yarışlarda iştirakçı 
olub. Odur ki, alman pilotun bu idmana 
marağı təsadüfi deyil. Xarici medianın 
yazdığına görə, Fettel uşaq ikən atasının 
kartinq əşyalarını internet-auksionlarında 
sataraq cib xərcliyi edirmiş. Uşaq ikən 
özündən dörd yaş böyük bacısı Stefani 
kartinqə maraq göstərsə də, sonra-
dan fikrindən əl çəkməli olub. Belə ki, 
gələcəyin məşhur pilotu bacısına sükan 
arxasına keçməyə imkan vermirdi. 

 Gənc Fettel həmyerlisi dünya 
şöhrətli “F1” pilotu Mixail Şumaxeri 
özünə kumir hesab edir. Fettel Almani-
yadan İsveçrəyə gedərkən sürət həddini 
aşmaya görə dəfələrlə cərimələnməyi 
ilə də yadda qalıb. 

Uğurlarından söhbət düşərkən, 
Fettel atasının ona bağışladığı qəpiyin 
tarixçəsini yada salır. Kartinqdə keçirdiyi 
ağır qəzadan sonra atasının ona bağış-
ladığı qəpikdən sonra növbəti yarışda 

Fettel qələbə qazanır. İndiyə kimi, o 
qəpiyi xatirə olaraq saxlayan alman 
pilot onun uğur gətirdiyinə inanır. Fettel 
yarışa çıxarkən cibində ikinci uğurlu 
tilsimi--başqa bir qəpik də gəzdirir. 
2007-ci ildə ABŞ Qran-prisində trasdan 
tapdığı bu qəpik indiyə kimi onun uğur 
tilsiminə çevrilib.

Göründüyü kimi, bu il ölkəmizdə ke-
çirilmiş “Formula-1 SOCAR Azərbaycan 
Qran-prisi 2019” yarışına adlarını 
yazdırmış pilotların karyeralarında Bakı 
qalibiyyəti hələ uzun zaman yaddaşlar-
da qalacaq.

Əfsanə BAYRAMQIZI,  
 “Xalq qəzeti”

Əməkdaşımız “Formula-
1”-in xarici qonaqlarından 
bəzilərinin tədbirlə bağlı 
fikirlərini öyrənib. Yarışları 
izləmək üçün Azərbaycana 
gəlmiş Qətər vətəndaşı 
Həmid öz təəssüratlarını belə 
ifadə edib: 

– “Formula-1” yarışları 
ilə çoxdan maraqlanıram. Bu 
yarışların azarkeşlərindən 
olan dostumla birgə Bakıda 
keçirilən yarışları izləmək 

qərarına gəldik. Bu da 
Azərbaycanın bizə həm 
məsafə, həm də mənəvi 
cəhətcə yaxın ölkə olması 
ilə bağlıdır. Üç gün ərzində 
ilk dəfə bolidlərin çox sürətli 
və həyəcanverici hərəkətini 
izləyə bildik. Çox xoşumu-
za gəldi. Yarışın keçirildiyi 
günlərdə təşkil olunmuş 
konsertlər də maraqlı idi. 
Gələn il də yarışları izləmək 
üçün dostumla birgə Bakıya 

gəlməyi düşünürük. Eyni 
zamanda, Azərbaycanın pay-
taxtı ilə yaxından tanış olduq, 
gəzməli, görməli yerlərinə 
baş çəkdik. İnsanların isti-
qanlığı, mehribanlığı bizə 
xoş təsir bağışladı. Bir daha 
əmin olduq ki, Azərbaycan 
sülhsevər, tolerant, multikul-
tural dəyərlərə sadiq ölkədir, 
multikulturalizm burada 
yaşayan insanların həyat 
tərzidir. 

Tədbirin çox gözəl təşkil 
olunduğunu xüsusi qeyd 
etməliyəm. Buna görə 
Azərbaycan rəhbərliyinə 
minnətdarlığımızı bildiririk.

Söhbəti yazdı:  
Paşa ƏMİRCANOV,  

“Xalq qəzeti”

Rusiyalı şərhçilər “Formula-1”in 
təşkilini yüksək qiymətləndirirlər

“Niyə ölkələr can atır ki, 
“F1” yarışlarına ev sahib-
liyi etsin? Özünü dünyaya 
tanıtmaq və açmaq üçün. 
Bir çox ölkələr “Formu-
la-1” yarışlarından sonra 
dünyaya açıldılar. Onlar 
arasında Azərbaycan da 
var.”

Aleksandr Popov Bakı 
trekinin özəlliklərini də 
şərh edib və xüsusi olaraq 
səkkizinci döngənin adını 
çəkib. Bildirib ki, bu döngə 
Bakı trasına xüsusi özəllik 
verir və İçərişəhərin 
divarlarının yaxınlığında 
yerləşir. Cənubi Koreyada 
keçirilmiş sürət yarışına 
toxunan şərhçi bildirib ki, 
azarkeşlər yarışın kvalifi-
kasiya mərhələsinin son-
larına yaxın gəlmişdilər, 
çünki onları yarışdan çox 

konsert maraqlandırırdı: 
“Ancaq “F1”yarışlarında 
əsasən insanları yarış cəlb 
edir. Bu baxımdan ancaq 
Azərbaycan balansa nail 
ola bilib.”

Rusiyalı şərhçi Natalya 
Fabriçnova da ölkəmizin 
keçirildiyi “F1” yarışla-
rının Azərbaycan üçün 
əhəmiyyətini yüksək 
dəyərləndirib: “Hesab 
edirəm ki, yarışların Bakı-
da keçirilməsi ilə əlaqədar 

müqavilənin uzadıl-
ması—Azərbaycanın 
turizm sənayesinin daha 
da inkişaf etdirilməsi 
üçün yaxşı stimuldur. 
Bu, “Formula-1” üçün də 
böyük üstünlükdür, ona 
görə ki, bu yarışa maraq 
son dərəcə böyükdür.”

Rusiyalı şərhçilərin 
diqqətini burada təkcə 
yarışlar deyil, həm də 
Şərqlə Qərbin unikallığını 
özündə yaşadan Bakının 
qədimliyi və müasirliyi də 
cəlb edib. Dörd dəfə Bakıya 
gəldiyini deyən Aleksandr 
Popov şəhərin ən görməli 
yerlərində olduğunu bil-
dirib. “Baxmayaraq ki, iş 
çoxdur, biz Bakıda yaşa-
yan dostlarla həmişə İçəri 
şəhəri gəzirik, bura bizim 
ən sevimli məkanımızdır” 

Natalya Fabriçnovanı 
isə daha çox Qız qalası 
və bir də Xəzərin sahili 
valeh edir. Odur ki, yarış 
həvəskarlarına tövsiyə 
edir ki, yarışdan bir neçə 
gün öncə Bakıya gəlsinlər: 
Bu gözəl şəhərdə gəzmək, 
buranın müsbət atmosfe-
rini hiss etmək, onun arxi-
tekturasından zövq almaq, 
daha sonra tribunaya ge-
dib, yarışın bir dəqiqəsini 
də buraxmamaq… Pilot-
lar İçərişəhərin qəlbində 
şütüyürlər: bu, sadəcə 
gözəl mənzərədir”.

Əfsanə BAYRAMQIZI, 
“Xalq qəzeti”

Sürət həvəskarlarının 
həyəcanla izlədiyi 
“Formula-1 SOCAR 

Azərbaycan Qran-prisi 
2019” yarışı uğurla başa 
çatdı . Bu,“Formula-1” 
tarixində 1001-ci yarış ola-
raq qaldı. Əsrarəngiz yarış 
“Mercedes” komandası-
nın fanatlarını daha çox 
sevindirdi. Belə ki, həmin 
komandanın pilotu Valt-
teri Bottasın qələbəsi ilə 
başa çatmış budəfəki Bakı 
yarışında dünya daha bir 
adrenalin dolu “F1” yarışı-
nın şahidi oldu. Qran-pridə 
ikinci yer “Mercedes”in 
digər sürücüsü Luis Ha-
miltonun, üçüncü yer isə 
“Ferrari” komandasının 
sürücüsü Sebastian Fette-
lin adına yazıldı.
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Qaliblərin uğur hekayələri

Qətər vətəndaşı “Formula-1” 
yarışlarından xoş təəssüratla ayrıldı

Bu günlərdə Bakıda “Formula-1” 
Azərbaycan Qran-pri yarışları başa çatdı. İstər 
yerli, istərsə də xarici izləyicilər tədbirin, doğ-
rudan da, yüksək səviyyədə təşkil olunduğunu 
qeyd etdilər.   

Rusiyalı idman şərhçiləri 
Aleksandr Popov və Natalya 
Fabriçnova Azərbaycanın 

ev sahibliyi etdiyi “Formula-1”in 
1001-ci yarışının təşkilini yüksək 
qiymətləndirmişlər. Rusiya və 
Azərbaycanla bağlı mövzuları işıq-
landıran https://moscow-baku.ru 
saytında yayımlanmış müsahibədə 
rusiyalı şərhçi Aleksey Popov 
ölkəmizdə sözügedən sürət yarışı-
nın keçirilməsinin əhəmiyyətinə to-
xunub və bildirib ki, bu cür yarışlar 
ölkənin imici deməkdir:



Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 24 may 2017-ci 
il tarixli fərmanı ilə təsdiq 
edilmiş Əsasnaməyə uyğun 
olaraq satışa çıxarılan 154 
mənzilin seçimi “Elektron 
hökumət” portalı (www.e-
gov.az) üzərindən “Güzəştli 
mənzil” elektron sistemi 
vasitəsilə bərabər şəraitdə 
etibarlı, təhlükəsiz, şəffaf və 
fasiləsiz iş rejimində həyata 
keçirilmişdir. MİDA-dan 
verilən məlumatda bildirilir ki, 
“Güzəştli mənzil” sistemində 
elektron kabinet əldə etmiş 
şəxslərin sayı 11003 nəfərdir.

Bugünkü satış zamanı 
154 mənzilin seçimində 
iştirak edənlərin sayı 

4624 nəfər olmuşdur. Bu 
isə güzəştli mənzillərə 
vətəndaşların tələbatının və 
marağının yüksək oldu-
ğunun göstəricisidir. Bu 
saata olan məlumata görə 
seçilmiş 154 mənzilin 147-
si vətəndaşlar tərəfindən 
uğurla imzalanaraq ərizələri 
təqdim edilmişdir.

Mənzillərin seçimi pro-
sesi Mənzil İnşaatı Dövlət 
Agentliyinin inzibati bina-
sında yaradılmış operativ 
qərargahda Azərbaycan 
Respublikasının Xüsusi 
Dövlət Mühafizə Xidmətinin 
Xüsusi Rabitə və İnformasiya 
Təhlükəsizliyi Dövlət Agent-
liyinin, Nəqliyyat, Rabitə 

və Yüksək Texnologiyalar 
Nazirliyinin, Azərbaycan 
Respublikasının Preziden-
ti yanında Vətəndaşlara 
Xidmət və Sosial İnnovasi-
yalar üzrə Dövlət Agentli-
yinin, “Elektron Hökumətin 
İnkişafı Mərkəzi”nin və 
“Ernst & Young” şirkətinin 
nümayəndələrinin iştirakı ilə 
müşahidə edilmişdir. Elekt-
ron Xidmətlərin Təşviqi üzrə 
İctimai Şuranın koordinatoru, 
Azərbaycan İnternet Foru-
munun prezidenti Osman 
Gündüz də seçim prosesini 
canlı müşahidə edənlər 
 arasında olub.

“Xalq qəzeti”

Nazir bildirib: “Bizim 
tərəfdaşlığımız və ikitərəfli 
dost münasibətlərimiz 
ötən il sentyabrın 6-da 
Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyevin Zaqrebə 
səfəri zamanı bir daha 
yüksək səviyyədə təsdiq 
olundu. Biz bundan sonra 
da dövlət qurumlarımız, 
biznes strukturları və 
vətəndaşlarımız arasında 
daha sıx mübadiləni təşviq 

etmək istəyirik”.
O xatırladıb ki, Xor-

vatiya və Azərbaycan 
hökumətləri arasında iqti-
sadi əməkdaşlıq üzrə birgə 
komissiyanın növbəti iclası 
2019-cu ilin sonu, 2020-ci 
ilin əvvəlində keçiriləcək: 
“Bu komissiya qarşılıqlı 
maraq doğuran bir çox 
sahələrdə ikitərəfli ticarətin 
genişləndirilməsi üçün mü-
hüm işlər görə bilər”.

Baş nazirin müavini 
qeyd edib ki, Xorvati-
ya şirkətləri xüsusən 
energetika, nəqliyyat, 
gəmiqayırma, əczaçılıq 
və İKT sahələrinə inves-
tisiyalarda maraqlıdırlar: 
“Maşınqayırma, tekstil, 
kənd təsərrüfatı, qida 
sənayesi və əlbəttə ki, tu-
rizm sahəsində əməkdaşlıq 
üçün də imkanlar var”.

İsrail diplomatı:  
Bakıda bədii gimnastika 
üzrə Dünya Kuboku çox 

peşəkarcasına təşkil olunub

Diplomat qeyd edib ki, İsrail milli komandası ikinci dəfədir 
Bakıda Dünya Kubokunda iştirak edir: “Bakıda, bizə dost 
ölkədə İsrail gimnastlarının çıxışlarını izləmək mənim üçün 
böyük şərəfdir. Bu cür peşəkar təşkil olunmuş yarışda qonaq 
olmaqdan da qürur duyuram”.

Qeyd edək ki, Bakıda Milli Gimnastika Arenasında bədii 
gimnastika üzrə Dünya Kubokunun üçüncü – sonuncu yarış 
günü başa çatıb. Fərdi proqramda halqa, top, gürzlər və lentlə 
hərəkətlər üzrə finallar, eləcə də qrup hərəkətləri proqramında 
ayrı-ayrı alətlərlə (5 top, 3 halqa və 2 cüt gürz) hərəkətlər üzrə 
finallar keçirilib.

Aprelin 26-dan start götürən turnirdə ümumilikdə 39 
ölkədən 200-dən çox gimnast mübarizə aparıb.

E.Əliyev qeyd edib ki, 
İçərişəhərdə tikilən müasir iaşə 
obyektləri ilə bağlı problem 
məlumatsızlıqdan qaynaqlanır: 
“Əslində hər hansı şəhərdə 
müvafiq iş gedərkən tikintinin 
qarşısında lövhə quraşdırılma-
lıdır. Bu lövhədə layihənin han-
sı məqsəd daşıdığı, müəllifin 
kim olduğu və tikintinin yekun 
görüntüsü yer almalıdır”.

Memar bildirib ki, quraşdı-
rılan hər hansı konstruksiyalar 
Qala divarlarından hündür 

olmamalıdır:
“Qala divarları İçərişəhərin 

ən önəmli rəmzidir. Turistlər 
xüsusilə bu qədim divarları 
görməyə gəlirlər. Divarları 
turistlərdən və sakinlərdən 
gizlətmək olmaz. Bildiyimiz 
kimi, yaxın keçmişdə metronun 
“İçərişəhər” stansiyasının sovet 
dövründə tikilmiş girişi söküldü. 
Çünki bu tikili tarixi Qala divar-
larını qarşısını bağlayırdı”.

Xatırladaq ki, Azərbaycanın 
Birinci  vitse-prezidenti Meh-

riban Əliyeva aprelin 26-da 
İçərişəhəri ziyarət edərək 
Kiçik Qala küçəsində yerləşən 
ictimai iaşə obyektlərində 
aparılan konstruksiya işləri ilə 
yerində tanış olaraq, həmin 
obyektlərdə uzun illər çalışan 
bir qrup sahibkar, həmçinin 
İçərişəhər sakinləri ilə görüşüb.

Baxış zamanı təqdim 
edilmiş məlumatları diqqətlə 
dinləyən Mehriban Əliyeva 
ərazidəki konstruksiyaların 
2009-cu ildə qəbul edilmiş 

İçərişəhərin “Master Planı”na 
və təsdiq edilmiş layihəyə uy-
ğun olaraq birmərtəbəli olması 
şərti ilə quraşdırılmasına ciddi 
nəzarət edilməsini tapşırıb.

“İçərişəhər” Dövlət Ta-
rix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi 
layihənin verilən tapşırıqlar 
əsasında birmərtəbəlilik şərti 
gözlənilməklə aparılacağını 
təmin edəcək.

BANM-dan aldığımız məlumatda 
bildirilir ki, “Proseslərin avtomatlaş-
dırılması mühəndisliyi” ixtisası üzrə 
təhsil alan 5-ci kurs tələbəsi Ayaz 
Səmədli müəllifi olduğu “Avtonom ma-
şınlar – süni intellekt” adlı layihəsini 
uğurla həyata keçirib. Bakı Ali Neft 
Məktəbinin dəstəyi ilə icra edilən bu 
layihə dörd təlimdən ibarətdir və bu 
təlimlərdə tələbələrin gələcək karyera-
ları üçün faydalı mövzular müzakirə 
olunub.

Rektor Elmar Qasımov 
layihənin yekun mükafatlandırma 
mərasimində çıxış edərək layihədə 
iştirak edən Bakı Ali Neft Məktəbinin 
və digər universitetlərin tələbələrini 
təbrik edib, onlara gələcək təhsil 
həyatında uğurlar arzulayıb. O, 
qonaqlara və təlim iştirakçılarına 
layihənin əhəmiyyətindən danışaraq 
gənclərin bu kimi layihələrdə fəal 
iştirakından məmnunluğunu bil-
dirib. Tədbirin sonunda təlimlərdə 
iştirak edən tələbələr  sertifikat 
və həvəsləndirici hədiyyələrlə 
 mükafatlandırılıb.

Qeyd edək ki, layihənin 
təlimlərində Bakı Ali Neft Məktəbi 
ilə yanaşı ADA Universiteti, 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universite-
ti, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye 
Universiteti, Azərbaycan Respublikası 
Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik 
Akademiyası, Xəzər Universiteti, 
Milli Aviasiya Akademiyası və Bakı 
Mühəndislik Universitetinin tələbələri 
də iştirak ediblər. Layihə iştirakçıları 
təlimlər müddətində “Əşyaların inter-
neti”, “Maşın öyrənməsi”, “Kompüter 
vizyonu”, “Neyron şəbəkələr” və s. 
mövzular üzrə məlumatlandırılıblar.

Samirə ƏLIYEVA, 
“Xalq qəzeti”

Konstruksiyalar 
Qala divarlarından 
hündür olmamalıdır

Tarixi abidələrin ətrafında aparılan müa-
sir memarlıq işləri yüksək keyfiyyətlə 
həyata keçirilməlidir. Bunu memarlıq 

üzrə elmlər doktoru, professor Elçin Əliyev 
deyib. Memarın sözlərinə görə, tarixi di-
varların qarşısında hansısa müasir memar-
lıq nümunəsi tikilə bilər, lakin bu, həmin 
abidəyə xələl gətirməməlidir: “Müasir me-
marlığın Bakıda tətbiqi yaxşı haldır, amma 
bu üslub standartlara uyğun olmalıdır”.

Mənzil İnşaatı Dövlət Agent-
liyinin Yasamal Yaşayış 
Kompleksinin 6-7 saylı 

binaları üzrə 22 mənzil, həmçinin 
8 və 9 saylı binalarında yerləşən 
132 mənzilin, ümumilikdə 154 
mənzilin satışı prosesinə aprelin 
24-də saat 11:00-da başlanılmış və 
mənzillərin seçimi qısa müddətdə 
uğurla başa çatdırılmışdır.
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Xorvatiya Azərbaycanı 
mühüm strateji 
tərəfdaş hesab edir 

Güzəştli mənzillərin növbəti seçim 
prosesi uğurla başa çatdırıldı 

İsrailin 
Azərbaycandakı 
səfirinin müavini 
Avital Rozenberq 
bildirib ki, Bakı-
da bədii gimnas-
tika üzrə Dünya 
Kuboku çox 
peşəkarcasına 
təşkil olunub.

Qrant müsabiqəsinin qalibi

Xorvatiya Baş 
 nazirinin müavi-
ni, xarici və Av-

ropa işləri naziri Mariya 
Peyçinoviç-Buriç Trend-ə 
açıqlamasında bildirib ki, 
Xorvatiya Azərbaycanı 
mühüm strateji tərəfdaş 
hesab edir.

Bakı Ali Neft 
Məktəbinin tələbəsi 
Azərbaycan Respub-

likasının Gənclər Fondu-
nun elan etdiyi 11-ci qrant 
müsabiqəsinin qalibi olub. 

Zərifə xanım Əliyeva - səmimi, qayğıkeş və fədakar Azərbaycan həkimi

AZƏRTAC xəbər verir ki, 
əvvəlcə konfrans iştirakçıla-
rı Fəxri xiyabanda ulu öndər 
Heydər Əliyevin və akademik 
Zərifə Əliyevanın məzarlarını 
ziyarət ediblər. Ümummilli liderin 
və görkəmli oftalmoloq-alimin 
məzarlarına tər güllər düzülüb, 
əklillər qoyulub və əziz xatirələri 

dərin ehtiramla yad edilib. 
Tədbirdə çıxış edən mərkəzin 

direktoru professor Elmar 
Qasımov Azərbaycanın tanın-
mış oftalmoloq-alimi, akademik 
Zərifə Əliyevanın oftalmologiya 
elminin inkişafında müstəsna 
xidmətləri olduğunu qeyd edib: 
“Zərifə xanım Əliyeva vaxtilə 

Azərbaycanda geniş yayılmış 
traxomanın, dünya təcrübəsində 
birincilər sırasında peşə, 
xüsusilə kimya və elektron 
sənayelərində peşə fəaliyyəti 
ilə bağlı göz xəstəliklərinin 
öyrənilməsi, profilaktikası və 
müalicəsinə, habelə oftalmolo-
giyanın müasir problemlərinə 
dair bir çox sanballı tədqiqatların 
müəllifidir. Görkəmli alimin 200-ə 
qədər elmi işi, 14 monoqrafiyası 
və 12 səmərələşdirici təklifi var. 
O, yüksəkixtisaslı səhiyyə kadr-
larının hazırlanmasına böyük 
əmək sərf edib. Zərifə xanım 
Əliyeva tələbələrinə zəngin 

həyat təcrübəsini öyrədib, onlara 
diqqət və qayğı ilə yanaşıb. O, 
heç zaman gərgin işdən usan-
mayıb, ürəkdən və ilhamla çalı-
şıb. Zərifə Əliyevanın həkim kimi 

fədakarlığı, yüksək vətəndaşlıq 
məsuliyyəti, səmimiliyi və 
qayğıkeşliyi, insanlara və on-
ların problemlərinə göstərdiyi 
diqqət, fəal həyat mövqeyi ona 

həmkarlarının, yetirmələrinin 
və xəstələrinin dərin hörmətini 
qazandırıb. 

Zərifə xanım Əliyeva vaxtilə 
Bakıda oftalmologiya mərkəzinin 
tikilməsi üçün təşəbbüslər irəli 
sürüb. Onun bu arzusu həyata 
keçirilib. Belə ki, artıq 10 ildir 
ki, Bakıda dünyanın ən bö-
yük və müasir oftalmologiya 
mərkəzlərindən biri - akademik 
Zərifə Əliyeva adına Milli Of-
talmologiya Mərkəzi fəaliyyət 
göstərir. Beynəlxalq standartlara 
cavab verən müasir diaqnostik 
avadanlıqlarla təchiz olunmuş 
mərkəzin digər filialının ilin 

sonunadək Şəkidə açılması 
nəzərdə tutulub. Onu da qeyd 
edim ki, mayın 24-də Milli 
Oftalmologiya Mərkəzinin 10 
illiyinə həsr olunmuş konfrans 
keçiriləcək”.

E.Qasımov fədakar 
Azərbaycan həkiminin sadəliyi, 
vətənpərvərliyinin hər kəs üçün 
nümunə olduğunu və onun xeyir-
xah əməlləri, oftalmologiyanın 
inkişafına verdiyi töhfələrin heç 
zaman unudulmayacağını da 
diqqətə çatdırıb. 

Sonra mərkəzin elmi kati-
bi, tibb elmləri doktoru Nazilə 
Rüstəmova tanınmış oftalmoloq-
alimin ömür yolundan, pedaqoji 
və həkimlik fəaliyyətindən danı-
şıb, oftalmologiya sahəsindəki 
misilsiz xidmətləri barədə tədbir 
iştırakçılarına məlumat verib.

Konfrans “Multifokal intrao-
kulyar linzaların implantasiyasın-
da “Mix And Match” texnikası” , 
“Gəncə-Qazax iqtisadi rayonun-
da uşaq və yeniyetmə əhalinin 
görmə itiliyinin səciyyələri”, 
“Şəkərli diabetin diaqnostikası 
və tibbi yardım üzrə alqoritmi”, 
“Keratakonus xəstələrinin ilkin 
mərhələsində Prk üsulunun və 
Krosslinkinq texnologiyasının 
tətbiqi”, “Gözdaxili cisim olan 
xəstələrdə müalicə taktikası” 
və s. mövzularda məruzələr və 
müzakirələrlə davam etdirilib.

Aprelin 29-da Səhiyyə Nazirliyi, akademik Zərifə Əliyeva 
adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi və Azərbaycan 
Oftalmoloqlar Cəmiyyətinin təşəbbüsü ilə akademik 
Zərifə Əliyevanın anadan olmasının 96 illiyinə 
həsr olunan “Oftalmologiyanın aktual məsələləri” 
mövzusunda elmi konfrans keçirilib. 



1. Giriş
Azərbaycan Respublikasında əhalinin 

keyfiyyətli və təhlükəsiz ərzaq mallarına 
tələbatının daha dolğun və davamlı təmin 
edilməsi istiqamətində həyata keçirilən ge-
nişmiqyaslı tədbirlər öz müsbət nəticələrini 
verməkdədir. Bununla yanaşı, ölkədə 
qida və kənd təsərrüfatı məhsullarının 
istehsal və idxal-ixrac həcminin artması, 
istehlakçıların sağlamlığının qorunması 
və hüquqlarının müdafiəsi kimi şərtlər 
qida təhlükəsizliyi sahəsində dövlət 
tənzimləməsinin və nəzarət sisteminin 
təkmilləşdirilməsini zəruri edir.

Ölkə iqtisadiyyatının davamlı inkişaf 
prinsipləri əsasında şaxələndirilməsi 
və inklüzivliyinin təmin edilməsi, 
rəqabətqabiliyyətli kənd təsərrüfatı 
məhsullarının istehsalı və emalı sek-
torunun formalaşdırılması məqsədilə 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2016-cı il 6 dekabr tarixli 1138 nömrəli 
Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 
Respublikasında kənd təsərrüfatı 
məhsullarının istehsalına və emalına dair 
Strateji Yol Xəritəsi”ndə dəyər zəncirinin 
bütün mərhələlərini əhatə edən, risklərin 
təhlili yanaşmasına əsaslanan təkmil qida 
təhlükəsizliyi sisteminin formalaşdırılma-
sını nəzərdə tutan konkret prioritetlər və 
tədbirlər müəyyənləşdirilmişdir.  

 Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin “Azərbaycan Respublikasında qida 
təhlükəsizliyi sisteminin təkmilləşdirilməsi 
ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” 2017-ci 
il 10 fevral tarixli 1235 nömrəli Fərmanının 
5.5-ci bəndinin icrası məqsədilə 
“Azərbaycan Respublikasında qida 
təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə dair 
2019 2025-ci illər üçün Dövlət Proqramı” 
(bundan sonra – Dövlət Proqramı) hazır-
lanmışdır. 

Dövlət Proqramının icrası üçün 12 
əsas istiqamət üzrə qarşılıqlı əlaqəli 
tədbirlər müəyyənləşdirilmişdir. 

2. Qida təhlükəsizliyi  
sahəsində qlobal meyillər

Dünyanın hər bir qitəsində qida 
mənşəli xəstəliklərə yoluxma və qida 
zəhərlənməsi hallarının artması qeydə 
alınır. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının 
(bundan sonra -  ÜST) 2017-ci il üçün 
hesabatına əsasən, dünyada hər il 600 
milyon insan, yəni dünya əhalisinin hər 
on nəfərindən biri qida məhsullarından 
zəhərlənir. Hər il qida məhsullarından 
zəhərlənənlərin 420 min nəfəri ölür ki, 
bunun da 125 mini və ya 30 faizi beş 
yaşınadək uşaqlardır.   

Beləliklə, qida mənşəli xəstəliklər və 
zəhərlənmə halları həm əhalinin sağ-
lamlığına və rifahına mənfi təsir göstərir, 
həm də fərdlər, ailələr, icmalar, təsərrüfat 
subyektləri və ölkələr üçün ağır iqtisadi 
nəticələrə gətirib çıxarır. Bu baxımdan, 
qida təhlükəsizliyi cəmiyyətin inkişafında, 
gələcək nəsillərin sağlamlığında, insan 
genofondunun qorunmasında, iqtisadi 
məhsuldarlığın təmin olunmasında xüsusi 
əhəmiyyət kəsb edən mühüm bir sahədir. 

Son illərdə bütün dünyada qida 
təhlükəsizliyi ilə bağlı yeni çağırışlar 
meydana gəlməkdədir. Qida və kənd 
təsərrüfatı məhsulları ticarətinin qlobal-
laşması bu məhsulların daha əlçatan və 
rəqabətədavamlı olması, ölkəyə xarici 
valyuta axınının artması kimi faydalar 
verməklə yanaşı, qida mənşəli xəstəliklərin 
daha geniş miqyasda başvermə və yayıl-
ma ehtimalını da artırır. 

Bundan əlavə, qida mənşəli 
patogenlərin mikrob əleyhinə preparat-

lara qarşı müqavimətinin artması, qida 
təchizatında yeni müəyyənləşdirilmiş 
mikroorqanizmlərin və kimyəvi maddələrin 
təhlükə yaratması, eləcə də dünya 
əhalisinin qidalanma vərdişlərinin dəyişməsi 
kimi məsələlər müşahidə olunur. 

Qeyd olunan səbəblər bütün dünyada 
qida təhlükəsizliyini xüsusi əhəmiyyətli 
məsələyə çevirmiş və bu sahədə müva-
fiq qurumlar yaradılmışdır. Belə ki, qida 
məhsulları istehlakçılarını bütün mövcud 
və potensial risklər barədə obyektiv, 
müstəqil və elmi cəhətdən əsaslandırılmış 
şəkildə məlumatlandırmaq məqsədilə 
2002-ci ildə Avropa İttifaqında qida və 
yem təhlükəsizliyi ilə əlaqədar risklərin 
qiymətləndirilməsini həyata keçirən 
əsas qurum - Avropa Qida Təhlükəsizliyi 
Təşkilatı (EFSA) təsis edilmişdir.  

Dünyada qida təhlükəsizliyi sahəsində 
idarəetmə və nəzarət tədbirlərinin həyata 
keçirilməsində son dövrlərdə konseptual 
dəyişikliklər baş verir. Bəzi inkişaf etmiş 
ölkələr qida təhlükəsizliyini tənzimləmək 
üçün resursları yüksək riskli sahələrə və 
spesifik problemlərin həllinə yönəldirlər.  

Müasir qida təhlükəsizliyi sistemlərinin 
işlənib hazırlanmasında, onların struk-
turunda, tətbiqində və fəaliyyətində bir 
sıra fərqli prinsiplər və təmayüllər nəzərə 
çarpır. 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ərzaq və 
Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı (bundan sonra 
- FAO) qida məhsullarının təhlükəsizliyinin 
və keyfiyyətinin təmin olunmasında 
kompleks yanaşmanın tətbiqi məqsədilə 
qida təhlükəsizliyinə nəzarət sistemlərinin 
əsas hədəflərini hazır məhsulun yoxla-
nılmasına deyil, qida zəncirinin bütün 
mərhələlərinə, yəni ilkin istehsal, istehsal, 
emal, dövriyyə və utilizasiya proseslərinə 
nəzarətin həyata keçirilməsini tövsiyə edir. 
Bu prinsipin tərəfdarları qida zəncirinin 
bütün mərhələlərində profilaktik tədbirlər 
görülməsinin son mərhələdə yoxlamalar 
aparılaraq normalara uyğun olmayan 
məhsuldan imtina edilməsindən daha 
səmərəli və effektiv olduğunu bildirirlər.  

FAO və ÜST qida təhlükəsizliyi ilə 
bağlı bütün məsələlərdə elmə əsaslanan 
risklərin təhlilini əsas yanaşma kimi irəli 
sürürlər. Risklərin qiymətləndirilməsi 
insan sağlamlığı və həyatı üçün 
təhlükə ehtimalının və onun ciddiliyinin 
müəyyən edilməsində vacib amildir. 
Risklərin qiymətləndirilməsi qida mənşəli 
təhlükələrin xarakterinə uyğun olaraq 
onların qarşısının alınması, aradan qal-
dırılması və ya ləğv edilməsi üçün təsirli 
müdaxilə tədbirlərinin və strategiyaların 
müəyyənləşdirilməsinə imkan yaradır.  

Nəzarət funksiyasını həyata keçirən 
qurumun elmi bazasının olması qida 
təhlükəsizliyi ilə bağlı düzgün və obyek-
tiv qərarların qəbul edilməsi nöqteyi-
nəzərindən zəruridir. Bu məqsədlə nəzarət 
funksiyasını həyata keçirən qurumun 
tabeliyində elmi komitələr yaradılır. Elmi 
komitələrin rolu risklərin qiymətləndirilməsi 
zamanı texniki sualları, qida standartlarına 
və qaydalarına, tənzimlənmənin təsirini 
ölçən monitorinq və qiymətləndirməyə 
dair məsələləri əhatə edən tövsiyələr 
verməkdən ibarətdir. 

Avropa İttifaqına üzv dövlətlərdə 
və digər inkişaf etmiş ölkələrdə qida 
sahəsində fəaliyyət göstərən təsərrüfat 
subyektləri məhsulların təhlükəsizliyinə 
görə birbaşa məsuliyyət və öhdəlik daşı-
yırlar, tənzimləyici qurumlar isə nəzarət 
tədbirlərini həyata keçirməklə icranın 
vəziyyətini yoxlayırlar. 

Qida təhlükəsizliyinin təmin olunma-
sında beynəlxalq təşkilatların və müvafiq 
konvensiyaların rolu böyükdür. FAO, ÜST, 
Kodeks Alimentarius Komissiyası, "Bitki 

mühafizəsi haqqında" Beynəlxalq Kon-
vensiya, Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı 
Təşkilatı milli qida təhlükəsizliyi orqanları 
ilə əməkdaşlıq edir, qida təhlükəsizliyi 
proqramlarının beynəlxalq səviyyədə 
qəbul edilmiş qərar və tövsiyələrə, habelə 
beynəlxalq qida standartlarına uyğunlaşdı-
rılmasında onlara kömək göstərirlər. 

3. Azərbaycanda  
qida təhlükəsizliyi sahəsində 

mövcud vəziyyət
Azərbaycan Respublikasında qida 

təhlükəsizliyi sisteminin inkişaf etdirilməsi 
istiqamətində həyata keçirilən ardıcıl və 
məqsədyönlü islahatlar mövcud normativ 
hüquqi aktların və maddi-texniki baza-
nın təkmilləşdirilməsinə, nəzərəçarpan 
nailiyyətlər əldə olunmasına geniş imkan-
lar yaratmışdır. 

İndiyədək ölkədə ərzaq təminatı 
ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2001-ci il 2 mart tarixli 640 
nömrəli Sərəncamı ilə 2001–2010-cu illəri 
əhatə edən “Azərbaycan Respublikasının 
ərzaq təhlükəsizliyi Proqramı”, 2008-ci il 
25 avqust tarixli 3004 nömrəli Sərəncamı 
ilə “2008–2015-ci illərdə Azərbaycan 
Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları 
ilə etibarlı təminatına dair Dövlət Proqra-
mı”, 2016-cı il 6 dekabr tarixli 1138 nömrəli 
Fərmanı ilə “Azərbaycan Respublikasında 
kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına 
və emalına dair Strateji Yol Xəritəsi” təsdiq 
edilmiş, həmçinin  bu islahatların davamı 
olaraq məqsədli proqramlar, konsepsiyalar 
və digər sənədlər qəbul olunmuşdur. 

Ölkənin ərzaq təminatının 
gücləndirilməsi istiqamətində həyata 
keçirilən tədbirlər sayəsində (ilkin 
məlumatlara əsasən) 2018-ci ildə əsas 
ərzaq məhsulları ilə özünütəminetmə 
səviyyəsi ət və ət məhsulları üzrə 82,7 
faiz, yumurta üzrə 101,5 faiz, süd və süd 
məhsulları üzrə 86,7 faiz, balıq və balıq 
məhsulları üzrə 87,8 faiz, kartof üzrə 
92,5 faiz, tərəvəz üzrə 113,8 faiz, bos-
tan məhsulları üzrə 99,7 faiz, meyvə və 
giləmeyvə üzrə 123,1 faiz, şəkər üzrə 81,2 
faiz, un üzrə 95,9 faiz, meyvə və tərəvəz 
konservləri üzrə 91,7 faiz, kərə yağı üzrə 
71,1 faiz, marqarin üzrə 98,8 faiz, duz üzrə 
103,1 faiz təşkil etmişdir.

Qida təhlükəsizliyi ilə bağlı vahid 
səlahiyyətli qurum yaradılanadək ölkədə 
qida təhlükəsizliyi müxtəlif dövlət orqanları 
və qurumları tərəfindən məhsulların dövlət 
gigiyena qeydiyyatına alınması, gigiyenik 
sertifikatın verilməsi, milli standartlara 
uyğunluğun təsdiq edilməsi üçün sertifi-
katlaşdırmanın aparılması, habelə risklərə 
əsaslanmayan dövlət nəzarəti tədbirlərinin 
həyata keçirilməsi yolu ilə təmin edilirdi. 
Qida təhlükəsizliyinin təmin olunması baxı-
mından yekun məhsulun sertifikatlaşması 
tələb olunurdu və dövlət nəzarəti zamanı 
sertifikatın mövcudluğuna diqqət yetirilirdi, 
nəzarət tədbirləri risklərə əsaslanmırdı, 
tətbiq olunan milli standartların əksəriyyəti 
müasir və beynəlxalq tələblərə cavab ver-
mirdi və bu istiqamətdə əlavə tədbirlərin 
görülməsinə ehtiyac duyulurdu. Bunlarla 
yanaşı, qida təhlükəsizliyinə nəzarət və 
dövlət tənzimləməsi sahəsində paralellik 
və təkrarçılıq hallarına da rast gəlinirdi.  

Ölkədə qida təhlükəsizliyinə nəzarət 
sistemini təkmilləşdirmək, bu sahədə 
şəffaflığı artırmaq, pərakəndəliyi və 
təkrarlanmaları aradan qaldırmaq, habelə 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2016-cı il 6 dekabr tarixli 1138 nömrəli 
Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 

Respublikasında kənd təsərrüfatı 
məhsullarının istehsalına və emalına dair 
Strateji Yol Xəritəsi”ndə nəzərdə tutulmuş 
müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsini 
təmin etmək məqsədilə  Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin 2017-ci il 

10 fevral tarixli 1235 nömrəli Fərmanı 
ilə Azərbaycan Respublikasının Qida 
Təhlükəsizliyi Agentliyi yaradılmışdır.

“Azərbaycan Respublikasının Qida 
Təhlükəsizliyi Agentliyinin fəaliyyətinin 
təmin edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 
13 noyabr tarixli 1681 nömrəli Fərmanı 
ilə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin 
Əsasnaməsi və strukturu təsdiq edilmiş, 
Agentliyin tabeliyində publik hüquqi şəxs 
statuslu Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi 
İnstitutu yaradılmışdır.   

Qida təhlükəsizliyi sahəsində aparılan 
islahatların davamı olaraq, Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin  2018-ci il 1 
may tarixli 28 nömrəli Fərmanı ilə Qida 
Təhlükəsizliyi Agentliyinin Əsasnaməsində 
qida zəncirinin bütün mərhələlərinə 
nəzarətin mərkəzləşdirilmiş şəkildə aparıl-
masına imkan yaradan bir sıra dəyişikliklər 
edilmiş, bu islahatlar çərçivəsində qida 
təhlükəsizliyi sahəsində mövcud olan nor-
mativ hüquqi baza təkmilləşdirilmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2018-ci il 16 may tarixli 
220 nömrəli qərarı ilə Nizamnaməsi və 
strukturu təsdiq edilən Qida Təhlükəsizliyi 
İnstitutunun əsas fəaliyyət istiqamətləri 
qida məhsullarının təhlükəsizliyi 
sahəsində elmi-praktiki araşdırmalar 
aparılması, risklərin elmi prinsiplərə 
əsaslanmaqla qiymətləndirilməsi, qida 
təhlükəsizliyi sahəsində texniki normativ 
hüquqi aktların layihələrinin hazırlan-
ması, qida məhsullarının təhlükəsizlik 
və minimum keyfiyyət göstəriciləri 
üzrə laboratoriya analizi, ekspertiza 
və tədqiqat xidmətləri göstərilməsi, 
qida təhlükəsizliyi sahəsində əhalinin 
məlumatlandırılması və maarifləndirilməsi 
kimi müəyyənləşdirilmişdir.

Bundan əlavə, qida təhlükəsizliyinə 
nəzarət sahəsində aparılan islahatlara 
uyğun olaraq, müvafiq dövlət orqanlarının 
mövcud maddi-texniki bazaları və labora-
toriyaları Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin 
balansına verilmişdir. 

Dövlət Proqamı qida məhsullarının 
təhlükəsizliyinə və minimum keyfiyyət 
göstəricilərinə dair tələblərin norma-
laşdırılmasına, məhsulların sertifikat-
laşdırılmasının təkmilləşdirilməsinə, 
qida zənciri mərhələlərində fəaliyyət 
göstərən subyektlərin qeydiyyata alın-
ması və dövlət reyestrinin aparılmasına, 
qida təhlükəsizliyinin təmin edilməsində 
təsərrüfat subyektlərinin rolunun və 
məsuliyyətinin artırılmasına, eləcə də qida 
təhlükəsizliyi sahəsində risklərə əsaslanan 
dövlət nəzarəti sisteminin formalaşdırılma-
sı istiqamətində görülən tədbirlərin daha 
sistemli və intensiv həyata keçirilməsinə 
zəmin yaradacaqdır.

4. Strateji baxış 
Dövlət Proqramı üzrə 2025-ci 

ilədək strateji baxış əhalinin sağlam və 
təhlükəsiz qida ilə tam təmin edilməsinə 
və bununla da qida mənşəli xəstəliklərin 
nəzərəçarpacaq dərəcədə azalması-
na, habelə  kənd təsərrüfatı və qida 
məhsullarının məhsuldarlığının və       
rəqabət qabiliyyətinin artırılmasına, inkişaf 
etmiş ölkələrin bazarlarına ixrac həcminin 
artırılmasına nail olmağı nəzərdə tutur. 

5. Dövlət Proqramının 
məqsədləri

Dövlət Proqramının əsas məqsədləri 
aşağıdakılardan ibarətdir: 

5.1. qida təhlükəsizliyi sahəsində nor-
ma və standartların beynəlxalq tələblərə 
uyğunlaşdırılması;

5.2. əhalinin təhlükəsiz və keyfiyyətli 
qida ilə təminatının yaxşılaşdırılması, 
bununla da qida mənşəli xəstəliklərin 
nəzərəçarpacaq dərəcədə azaldılması;

5.3. qida təhlükəsizliyinin və 
keyfiyyətinin artırılması istiqamətində 
müvafiq tədbirlər görməklə, onların 
rəqabətqabiliyyətliliyinin və xarici bazarlara 
ixrac potensialının artırılması;

5.4. kənd təsərrüfatında istifadə 
olunan aqrokimyəvi maddələrə, bitki 
mühafizəsi vasitələrinə və baytarlıq prepa-
ratlarına nəzarət tədbirlərini gücləndirməsi, 
habelə onlardan düzgün istifadəyə dair 
maarifləndirmə işlərinin aparılması;

5.5. qida subyektlərinin fəaliyyətinin 
qida təhlükəsizliyi üzrə qanunvericiliyin 
tələblərinə uyğunluğunun sahibkarlarla 
əməkdaşlıq şəraitində təmin edilməsi;

5.6. qida təhlükəsizliyinin təmin olun-
ması üçün ictimai nəzarət mexanizmlərinin 
səmərəli tətbiqi və istehlakçıların hüquqla-
rının qabaqcıl təcrübələr əsasında təmin 
edilməsi;

5.7. qabaqcıl beynəlxalq təcrübəyə 
uyğun olaraq, ölkədə heyvan və bitki sağ-
lamlığının təmin edilməsi;

5.8. ölkədə qida məhsulları sahəsində 
fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektləri 
üçün əlverişli və sağlam biznes mühitinin 
formalaşdırılmasına dəstək göstərilməsi.

6. Dövlət Proqramının  
əsas istiqamətləri 

Dövlət Proqramının həyata keçirilməsi 
ilə bağlı planlaşdırılan bütün icra tədbirləri 
aşağıda qeyd olunan prioritet istiqamətlər 
üzrə qruplaşdırılmışdır: 

6.1. qabaqcıl beynəlxalq təcrübə 
nəzərə alınmaqla, qida təhlükəsizliyi 
ilə bağlı milli normativ hüquqi bazanın 
təkmilləşdirilməsi; 

6.2. qida təhlükəsizliyinın təmin 
edilməsi istiqamətində infrastruktur 
təminatının yaxşılaşdırılması;

6.3. qida təhlükəsizliyi sahəsində 
elmi təminatın və kadr potensialının 
gücləndirilməsi;

6.4. qida təhlükəsizliyi sahəsində 
elmi sübutlara əsaslanan və beynəlxalq 
tələblərə cavab verən risklərin təhlili siste-
minin formalaşdırılması;

6.5. qida təhlükəsizliyinin təmin 
edilməsi üçün müasir tələblərə cavab 
verən qeydiyyat, təsdiq və sertifikatlaşdır-
ma sisteminin qurulması və bu sahədə bir 
pəncərə prinsipinin tətbiqi;

6.6. qida təhlükəsizliyinə risk əsaslı 
dövlət nəzarəti sisteminin formalaşdırılması;

6.7.  heyvan sağlamlığına nəzarət 
üzrə effektiv və müasir tələblərə cavab 
verən sistemin yaradılması;

6.8. bitki sağlamlığına nəzarət üzrə 
effektiv və müasir tələblərə cavab verən 
sistemin yaradılması;

6.9. qida təhlükəsizliyinin təmin 
olunması istiqamətində dövlət-özəl sektor 
əməkdaşlığının inkişaf etdirilməsi;

6.10. qida təhlükəsizliyi sahəsində mü-
asir texnologiyaların və innovativ həllərin 
tətbiqi;

6.11. qida təhlükəsizliyi sahəsində 
beynəlxalq əməkdaşlığın inkişaf 
etdirilməsi;

6.12. qida təhlükəsizliyi ilə bağlı 

əhalinin maarifləndirilməsi, sağlam qida-
lanmanın təşviqi və istehlakçı hüquqlarının 
qorunması. 

Bu istiqamətlər üzrə tədbirlərin hər bi-
rinin icrasının qiymətləndiriləcəyi əsas icra 
göstəriciləri əvvəlcədən müəyyən olun-
muşdur ki, bu da Dövlət Proqramının daha 
uğurlu icrasına imkan yaradacaqdır. 

7. Dövlət Proqramının 
maliyyələşmə mənbələri

Dövlət Proqramında nəzərdə tutulan 
tədbirlərin aşağıdakı mənbələr hesabına 
maliyyələşdirilməsi nəzərdə tutulur:

7.1.  Azərbaycan Respublikasının 
dövlət büdcəsindən maliyyələşən aidiyyəti 
dövlət orqanları (qurumları) üçün müvafiq 
il üzrə dövlət büdcəsində nəzərdə tutul-
muş vəsait;

7.2. büdcədənkənar fondlar;
7.3. yerli və xarici investisiyalar;
7.4. beynəlxalq təşkilatların maliyyə 

vəsaiti;
7.5. qanunla qadağan edilməyən digər 

mənbələr.

8. Dövlət Proqramının icrasından 
gözlənilən nəticələr

Dövlət Proqramının son icra ili olan 
2025-ci ildə aşağıdakı nəticələrin əldə 
edilməsi  gözlənilir:

8.1. qida təhlükəsizliyinə dair nor-
ma və qaydaların mövcud beynəlxalq 
tələblərə uyğunlaşdırılması;

8.2. laboratoriya analizlərinin 
nəticələri ilə bağlı dəqiqlik göstəricisinin 
95%-ə çatdırılması;

8.3. qida mənşəli zəhərlənmə halları-
nın sayının azaldılması;

8.4. qida və kənd təsərrüfatı 
məhsullarının (inkişaf etmiş ölkələrin bazar-
ları da daxil olmaqla) ixracının artırılması;

8.5. ixrac olunan qida və kənd 
təsərrüfatı məhsullarından idxalçı ölkələrin 
imtina etməsi hallarının minimuma 
endirilməsi;

8.6. insanlar arasında zoonoz 
xəstəliklərə yoluxma hallarının sayının 
azaldılması;

8.7. bitki mühafizəsi vasitələrindən 
yanlış istifadə ilə bağlı yaranan 
zəhərlənmə hallarının azaldılması;

8.8. qida təhlükəsizliyi ilə bağlı apa-
rılan fundamental və tətbiqi tədqiqatların 
sayının iki dəfə artırılması;

8.9.  qida və kənd təsərrüfatı 
sahələrində fəaliyyət göstərən sahibkarla-
rın nəzarət və tənzimləmə fəaliyyətindən 
məmnunluq dərəcəsinin yüksəldilməsi;

8.10.  qida təhlükəsizliyi üzrə qabaq-
cıl idarəetmə sistemlərinin tətbiqinin iri 
müəssisələrdə 90 faiz, orta müəssisələrdə 
50 faiz səviyyəsinə çatdırılması.

9. İcra, monitorinq və 
qiymətləndirmə

Dövlət Proqramının uğurla həyata 
keçirilməsi üçün əlaqələndirici dövlət or-
qanı işçi qruplar yaradacaqdır. İşçi qruplar 
prioritet istiqamətlər üzrə tədbirlərin vaxtın-
da və səmərəli icrasına məsul olacaqlar. 

Dövlət Proqramının tələb olunan 
alətlər, proseslər və digər vasitələrlə uğurlu 
icrası üçün Proqramın beynəlxalq metodo-
logiyalara əsasən tərtib edilmiş qaydalar 
üzrə monitorinqi və qiymətləndirilməsi apa-
rılacaqdır. Monitorinq və qiymətləndirmə 
aparılarkən tədbirlərin mahiyyəti üzrə 
icrasına, müvafiq prioritetlə bağlı 
gözlənilən nəticələrə və indikatorlara 
diqqət yetiriləcək, icra müddətinə uyğunluq 
yoxlanılacaqdır.

Azərbaycan Respublikasında qida təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə dair 2019–2025-ci illər üçün
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10. Tədbirlər planı 
Sıra 
№-si

Tədbirin adı Əsas icraçı qurum Digər icraçılar İcra müddəti 
(illər üzrə)

1 2 3 4 5
10.1 Qabaqcıl beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla, qida təhlükəsizliyi ilə bağlı normativ hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi

10.1.1. “Qida təhlükəsizliyi haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununun layihəsinin hazırlanması 

Qida 
Təhlükəsizliyi 

Agentliyi

Ədliyyə Nazirliyi, İqtisadiyyat 
Nazirliyi,  Kənd Təsərrüfatı 

Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi, Dövlət 
Gömrük Komitəsi Xarici İşlər 

Nazirliyi

2019

10.1.2. Sanitariya, baytarlıq və fitosanitar norma və 
qaydalarının beynəlxalq tələblərə uyğunlaşdırılması 
və (və ya) yeni norma və qaydaların hazırlanması

Qida Təhlükəsizliyi 
Agentliyi

Ədliyyə Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı 
Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi, Dövlət 

Gömrük Komitəsi 

2019 – 2022

10.2. Qida təhlükəsizliyi sahəsində infrastruktur təminatının yaxşılaşdırılması
10.2.1. Qida təhlükəsizliyi sisteminə daxil olan mövcud 

laboratoriyaların diaqnostik qiymətləndirilməsinin 
aparılması

Qida Təhlükəsizliyi 
Agentliyi

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 2019

10.2.2. Qida təhlükəsizliyi sahəsində mövcud laboratoriyalar 
şəbəkəsinin optimallaşdırılması, müasir tələblərə 
cavab verən yeni laboratoriyaların yaradılması və 
maddi-texniki təchizatının təmin edilməsi 

Qida Təhlükəsizliyi 
Agentliyi

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi 2019 – 2022

10.2.3. Qida təhlükəsizliyi sahəsində milli istinad laboratori-
yasının yaradılması

Qida Təhlükəsizliyi 
Agentliyi

Antiinhisar və İstehlak Bazarına 
Nəzarət Dövlət Agentliyi

2019 – 2020

10.2.4. Qida təhlükəsizliyi sahəsində fəaliyyət göstərən lab-
oratoriyaların milli və beynəlxalq akkreditasiyasının 
keçirilməsi

Qida Təhlükəsizliyi 
Agentliyi 

Antiinhisar və İstehlak Bazarına 
Nəzarət Dövlət Agentliyi

2019 – 2022

10.2.5. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin aparatının və regional 
bölmələrinin maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi

Qida Təhlükəsizliyi 
Agentliyi

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, 
yerli icra hakimiyyəti orqanları

2019 – 2021

10.2.6. Heyvan kəsimi məntəqələri və ticarət obyektlərində 
(bazarlarda, yarmarkalarda və s.) mövcud olan qida 
təhlükəsizliyinə nəzarət məntəqələrinin diaqnosti-
kasının aparılması, onların optimallaşdırılması və 
modernləşdirilməsi

Qida Təhlükəsizliyi 
Agentliyi

yerli icra hakimiyyəti orqanları 2019 – 2023

10.2.7. İdxal və ixrac əməliyyatları zamanı qida 
təhlükəsizliyinə nəzarətin həyata keçirilməsi 
məqsədilə gömrük rəsmiləşdirilməsinin aparıldığı 
gömrük sahəsində qida təhlükəsizliyinə nəzarət 
məntəqələrinin yaradılması imkanlarının nəzərdən 
keçirilməsi

Qida Təhlükəsizliyi 
Agentliyi

Dövlət Gömrük Komitəsi, Əmlak 
Məsələləri Dövlət Komitəsi, 

“Azərbaycan Hava Yolları” QSC, 
“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC, 
“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət 

Limanı” QSC

2019 – 2021

10.3. Qida təhlükəsizliyi sahəsində elmi təminatın və kadr potensialının gücləndirilməsi

10.3.1. Qida məhsullarının təhlükəsizliyi ilə bağlı risklərin 
qiymətləndirilməsinin elmi cəhətdən əsaslandırılması 
məqsədilə mövcud beynəlxalq və yerli elmi tədqiqat 
işlərinin məlumat bazasının yaradılması 

Qida Təhlükəsizliyi 
Agentliyi

Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyası, Vətəndaşlara 

Xidmət və Sosial İnnovasiyalar 
üzrə Dövlət Agentliyi 

2019 – 2025

10.3.2. Ölkədə qida mənşəli xəstəliklər üzrə təhlillər 
aparılması və məlumat bazasının yaradılması 

Qida Təhlükəsizliyi 
Agentliyi

Səhiyyə Nazirliyi, Vətəndaşlara 
Xidmət və Sosial İnnovasiyalar 

üzrə Dövlət Agentliyi

2019 – 2020

10.3.3. Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun elmi potensialının 
gücləndirilməsi

Qida Təhlükəsizliyi 
Agentliyi

2019 – 2020

10.3.4. Qida təhlükəsizliyi təlim mərkəzinin təsis edilməsi Qida Təhlükəsizliyi 
Agentliyi

Maliyyə Nazirliyi, Əmlak Məsələləri 
Dövlət Komitəsi

2019 – 2020

10.3.5. Qida təhlükəsizliyi sahəsində beynəlxalq təcrübə 
nəzərə alınmaqla, təhsilin müxtəlif pillələri üçün yeni 
müvafiq tədris proqramlarının hazırlanması 

Təhsil Nazirliyi Qida Təhlükəsizliyi 
Agentliyi,Səhiyyə Nazirliyi

2019 – 2021

10.3.6. Qida təhlükəsizliyi sahəsində fəaliyyət göstərən 
kadrların təlimə ehtiyacının qiymətləndirilməsi, bilik 
və bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlərin 
həyataü keçirilməsi

Qida Təhlükəsizliyi 
Agentliyi

Təhsil Nazirliyi 2019 – 2025

10.3.7. İstedadlı gənclərin qida təhlükəsizliyi üzrə xarici 
ölkələrdə təhsil almaq imkanlarının genişləndirilməsi 
və müvafiq proqramların həyata keçirilməsi

Təhsil Nazirliyi Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi 2019 – 2025

10.3.8. Qida təhlükəsizliyi sahəsində ixtisaslaşmış təhsil 
müəssisələri ilə əlaqə yaradılması və tərəfdaşlıq 
mexanizminin qurulması

Qida Təhlükəsizliyi 
Agentliyi 

Təhsil Nazirliyi 2019 – 2020

10.4. Qida təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sahəsində elmi sübutlara əsaslanan risklərin təhlili sisteminin formalaşdırılması
10.4.1. Beynəlxalq təcrübə  nəzərə alınmaqla, risklərin təhlili 

metodologiyasının və qaydasının hazırlanması
Qida Təhlükəsizliyi 

Agentliyi
Ədliyyə Nazirliyi 2019

10.4.2. Qida məhsullarının təhlükəsizliyi, baytarlıq və 
fitosanitar nəzarəti obyektləri ilə bağlı mövcud 
vəziyyətin araşdırılması və bu sahədə problemlərin  
müəyyənləşdirilməsi

Qida Təhlükəsizliyi 
Agentliyi

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi,Səhiyyə 
Nazirliyi, Ekologiya və Təbii 

Sərvətlər Nazirliyi, Azərbaycan 
Milli Elmlər Akademiyası

2019 – 2020

10.4.3. Qida məhsullarının təhlükəsizliyi, baytarlıq və 
fitosanitar nəzarəti obyektlərində müəyyən edilmiş 
problemlərin obyektiv qiymətləndirilməsi üçün risk 
profillərinin hazırlanması

Qida Təhlükəsizliyi 
Agentliyi

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, 
Dövlət Gömrük Komitəsi

2019 – 2020

(ardı 9-cu səhifədə)

30 aprel 2019-cu il, çərşənbə axşamı8
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10.4.4. Qida təhlükəsizliyini böhran vəziyyətlərində 
çevik qiymətləndirmə, idarəetmə, xəbərdarlıq 
prosedurlarının və fövqəladə halların, 
böhran vəziyyətinin idarə edilməsi planının 
hazırlanması

Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi Fövqəladə Hallar Nazirliyi, 
Daxili İşlər Nazirliyi, 

Səhiyyə Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı 
Nazirliyi, Dövlət Gömrük Komitəsi, 

yerli icra hakimiyyəti orqanları

2019 – 2020

10.5. Qida təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sahəsində qeydiyyat,  
təsdiq və sertifikatlaşdırma sisteminin müasir tələblərə uyğun təkmilləşdirilməsi

10.5.1. Qida obyektlərinin və subyektlərin qeydiyyatı 
və təsdiqi ilə bağlı prosedurların beynəlxalq 
təcrübə nəzərə alınmaqla təkmilləşdirilməsi

Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi Ədliyyə Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi 2019 – 2020

10.5.2. Qanunvericiliyə əsasən dövlət qeydiyyatına 
alınmalı olan qida məhsullarının (qida 
əlavələrinin, bioloji aktiv qida maddələrinin və 
s.) dövlət qeydiyyatının həyata keçirilməsi ilə 
bağlı yeni mexanizmin formalaşdırılması

Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi Səhiyyə Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi 2019 – 2020

10.5.3. Qida zəncirinin bütün mərhələlərində fəaliyyət 
göstərən qida subyektləri və obyektləri, 
habelə qida məhsullarının istehsalı və ticarət 
axınları üzrə məlumat bazasının yaradılması 

Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi Kənd Təsərürfatı Nazirliyi, 
İqtisadiyyat Nazirliyi, Vergilər 
Nazirliyi, Fövqəladə Hallar 
Nazirliyi, Dövlət Gömrük 

Komitəsi,Vətəndaşlara Xidmət və 
Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət 

Agentliyi

2019 – 2020

10.5.4. Baytarlıq, fitosanitar və qida təhlükəsizliyi 
sertifikatlarının verilməsi ilə bağlı mövcud 
sistemin beynəlxalq tələblər nəzərə alınmaqla  
təkmilləşdirilməsi

Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi Xarici İşlər Nazirliyi 2019 – 2020

10.5.5. İxrac sertifikatlarının elektron qaydada 
verilməsi ilə bağlı iş aparılması və idxalçı 
ölkələr tərəfindən tanınması istiqamətində 
tədbirlərin həyata keçirilməsi

Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi Dövlət Gömrük Komitəsi, 
Xarici İşlər Nazirliyi

2019 – 2022

10.5.6. “Halal” sertifikatının verilməsinə dair 
mexanizmlərin formalaşdırılması və tətbiqi

Antiinhisar və İstehlak 
Bazarına Nəzarət Dövlət 

Agentliyi

Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi, 
İqtisadiyyat Nazirliyi,Tövsiyə 
olunur: Qafqaz Müsəlmanları 

İdarəsi

2019 – 2020

10.6. Qida təhlükəsizliyinə risk əsaslı dövlət nəzarəti sisteminin formalaşdırılması

10.6.1. Qida subyektlərinin və obyektlərinin risk 
göstəriciləri ilə bağlı məlumat bazasının 
yaradılması və risk qruplaşdırılmasının 
aparılması 

Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi Dövlət Gömrük 
Komitəsi,Vətəndaşlara Xidmət və 
Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət 

Agentliyi

2019 – 2025

10.6.2. Qida subyektlərinin və obyektlərinin 
risk göstəriciləri əsasında reytinqinin 
müəyyənləşdirilməsi üçün mexanizmin 
formalaşdırılması

Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi İqtisadiyyat Nazirliyi, Kənd 
Təsərrüfatı Nazirliyi

2019 – 2020

10.6.3. Qida məhsullarının, baytarlıq və fitosanitar 
nəzarəti tətbiq olunan yüklərin ölkəyə idxalına 
nəzarət üçün yeni mexanizmin hazırlanması 

Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi Dövlət Gömrük 
Komitəsi,“Azərbaycan Hava 

Yolları” QSC, “Azərbaycan Dəmir 
Yolları” QSC,“Bakı Beynəlxalq 

Dəniz Ticarət Limanı” QSC

2019 – 2020

10.6.4. Qida təhlükəsizliyi sahəsində sınaq 
nümunələrinin götürülməsinə dair norma 
və qaydaların beynəlxalq təcrübəyə uyğun 
təkmilləşdirilməsi

Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi Antiinhisar və İstehlak Bazarına 
Nəzarət Dövlət Agentliyi

2019 – 2025

10.6.5. Qida zəncirinin bütün mərhələlərində 
məhsulların izlənilməsi sisteminin 
formalaşdırılması

Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 2019 – 2022

10.6.6. İnsan sağlamlığı üçün təhlükəli hesab 
edilən və yüksək risk daşıyıcısı olan 
qida məhsullarının geri çağırılması və 
yığışdırılması ilə bağlı mexanizmlərin 
hazırlanması

Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi Dövlət Gömrük 
Komitəsi,Antiinhisar və İstehlak 

Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi

2019 – 2020

10.6.7. Xüsusi təyinatlı qida məhsullarının (pəhriz, 
uşaq yeməkləri və s.) istehsalına, emalına  
və dövriyyəsinə dair tələblərin və nəzarət 
mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi

Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi Səhiyyə Nazirliyi 2019 – 2020

10.7. Heyvan sağlamlığına nəzarət üzrə effektiv və müasir tələblərə cavab verən sistemin yaradılması

10.7.1. Heyvanların identifikasiyası və qeydiyyatı 
sisteminin formalaşdırılması və tətbiqinin ölkə 
ərazisində mərhələli şəkildə həyata keçirilməsi

Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli 
icra hakimiyyəti orqanları 

2019 – 2025

10.7.2. Heyvan sağlamlığı ilə bağlı risklərin idarə 
olunması mexanizmlərinin beynəlxalq təcrübə 
nəzərə alınmaqla hazırlanması

Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 2019 – 2020

10.7.3. Heyvan sağlamlığı sahəsində baytarlıq 
xidmətlərinin keyfiyyət səviyyəsinin beynəlxalq 
tələblərə uyğunlaşdırılması

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi 2019 – 2025

10.7.4. Heyvan mənşəli qida məhsullarında baytarlıq 
preparatları, hormon və antibiotik qalıqlarının 
monitorinqi proqramının hazırlanması

Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 2019 – 2020

10.7.5. Kənd təsərrüfatı və ev heyvanlarının 
profilaktiki peyvəndlənməsinin təşkili 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi mütəmadi

10.7.6. Baytarlıq təyinatlı antimikrob preparatlardan 
istifadənin və stress faktorlarının azaldılması 
istiqamətində maarifləndirmə tədbirlərinin 
həyata keçirilməsi

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi 2019 – 2020

10.7.7. Balıq və digər su bioresurslarının qida 
təhlükəsizliyi nəzarəti mexanizmlərinin 
təkmilləşdirilməsi 

Qida Təhlükəsizliyi   
Agentliyi

Ekologiya və Təbii Sərvətlər 
Nazirliyi,Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 

2019 – 2020

10.7.8. Sahibsiz heyvanların sağlamlığına nəzarət 
mexanizminin yaradılması

Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi,yerli 
icra hakimiyyəti orqanları, Qeyri-

Hökumət Təşkilatları

2019 – 2020

10.7.9 Heyvan sağlamlığı sahəsində bufer, 
kompartment, müşahidə,  xüsusi  və  azad 
zonaların yaradılmasının qiymətləndirilməsi və 
müvafiq dəstək mexanizmlərinin hazırlanması

Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, 
Xarici İşlər Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti orqanları

2019 – 2025

10.8. Bitki sağlamlığına nəzarət üzrə effektiv və müasir tələblərə cavab verən sistemin yaradılması
10.8.1. Əkin təyinatlı torpaq sahələrində bitki 

mühafizəsi vasitələrindən və aqrokimyəvi 
maddələrdən istifadəyə dair monitorinqlərin 
aparılması

Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi Kənd Təsərrüfatı 
Nazirliyi,Ekologiya və Təbii 

Sərvətlər Nazirliyi, Dövlət Gömrük 
Komitəsi, Dövlət Statistika 

Komitəsi

2019 – 2021

10.8.2.

Beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla, 
bitki sağlamlığı ilə bağlı risklərin təhlili 
mexanizminin yaradılması

Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 2019 – 2020

10.8.3. Zərərvericilərdən azad zonaların yaradılması 
imkanlarının nəzərdən keçirilməsi

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi, yerli 
icra hakimiyyəti orqanları

2020 – 2025

10.8.4. Bitki sağlamlığı sahəsində göstərilən 
fitosanitar xidmətlərin səviyyəsinin beynəlxalq 
təcrübəyə uyğunlaşdırılması

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi 2019 – 2025

10.8.5. Bitki mühafizəsi vasitələrinin qeydiyyatı, 
dövriyyəsinə və istifadəsinə nəzarət 
mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi

Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Dövlət 
Gömrük Komitəsi, “Azərbaycan 
Hava Yolları” QSC, “Azərbaycan 

Dəmir Yolları” QSC, “Bakı 
Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” 

QSC

2019 – 2020

10.8.6. Bitki mənşəli məhsullarda aqrokimyəvi 
maddələrin və pestisidlərin qalıqlarının 
monitorinqi proqramının hazırlanması və 
icrasının təmin edilməsi

Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 2021 – 2022

10.8.7. Bitki mühafizəsi vasitələrindən və aqrokimyəvi 
maddələrdən normativlərə uyğun istifadənin 
təşviqi   

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Ekologiya və Təbii Sərvətlər 
Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti 

orqanları

2019 – 2025

10.8.8. Əsas kənd təsərrüfatı bitkilərinin zərərli 
orqanizmlərdən mühafizəsi üzrə inteqrir 
mübarizə tədbirləri sisteminin hazırlanması və 
tətbiqi

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi mütəmadi

10.9. Qida təhlükəsizliyinin təmin olunması istiqamətində dövlət-özəl sektor əməkdaşlığının inkişaf etdirilməsi

10.9.1. Qida təhlükəsizliyi sahəsində dövlət-özəl 
sektor əməkdaşlığı üzrə platformaların 
yaradılması istiqamətində tədbirlər görülməsi

Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi İqtisadiyyat Nazirliyi, Kənd 
Təsərrüfatı Nazirliyi

2019 – 2025

10.9.2. Özəl baytarlıq xidməti subyektlərinin 
yaradılmasının və inkişaf etdirilməsinin 
dəstəklənməsi

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 2019 – 2022

10.9.3. Sahibkarlıq subyektləri tərəfindən qida 
təhlükəsizliyi üzrə idarəetmə sistemlərinin 
(HACCP və digər beynəlxalq standartların) və 
qabaqcıl fəaliyyət kodekslərinin (GAP, GHP, 
GMP və s.) tətbiqi ilə bağlı dəstək tədbirlərinin 
həyata keçirilməsi

Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi 2019 – 2025

10.9.4. Qida zəncirinin bütün mərhələlərində 
fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektlərinin 
qida təhlükəsizliyi sahəsində qanunvericilik 
tələblərinin yerinə yetirilməsinə texniki dəstək 
göstərilməsi və xüsusi proqramların həyata 
keçirilməsi

Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, 
İqtisadiyyat Nazirliyi, Antiinhisar 
və İstehlak Bazarına Nəzarət 

Dövlət Agentliyi

2019 – 2025

10.9.5. Baytarlıq-sanitariya və sanitariya-epidemioloji 
tələblərə cavab verən özəl heyvan kəsimi 
və satışı mərkəzlərinin yaradılmasının 
dəstəklənməsi

Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi İqtisadiyyat Nazirliyi,yerli icra 
hakimiyyəti orqanları

2019 – 2020

10.10. Qida təhlükəsizliyi sahəsində müasir texnologiyaların və innovativ həllərin tətbiqi
10.10.1. Qida təhlükəsizliyi üzrə vahid elektron 

informasiya sisteminin yaradılması 
Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi Vətəndaşlara Xidmət və Sosial 

İnnovasiyalar üzrə Dövlət 
Agentliyi

2019 – 2020

10.10.2. Qida təhlükəsizliyi sahəsində elektron 
xidmətlərin təşkili və həmin xidmətlərin 
elektron hökumət portalına inteqrasiya 
olunması

Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi Vətəndaşlara Xidmət və Sosial 
İnnovasiyalar üzrə Dövlət 

Agentliyi

2019 – 2020

10.10.3. Aidiyyəti dövlət orqanlarına (qurumlarına) 
məxsus məlumat bazalarının Elektron 
Hökumət İnformasiya Sistemi üzərindən 
inteqrasiyasının təmin edilməsi ilə bağlı 
tədbirlərin həyata keçirilməsi 

Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi,Vergilər 
Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi, Dövlət 
Gömrük Komitəsi, Vətəndaşlara 
Xidmət və Sosial İnnovasiyalar 

üzrə Dövlət Agentliyi

2019 – 2021

10.10.4. Qida təhlükəsizliyi sahəsində nəzarətin 
informasiya texnologiyaları vasitələrindən 
istifadə etməklə aparılması istiqamətində 
tədbirlərin görülməsi

Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi 2019 – 2025

10.10.5. Qida təhlükəsizliyi sahəsində mobil tətbiqlərin 
yaradılması və tətbiq edilməsi 

Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək 
Texnologiyalar Nazirliyi

2019 – 2025

10.11. Qida təhlükəsizliyi sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi

10.11.1. Digər dövlətlərin qida təhlükəsizliyi üzrə 
səlahiyyətli qurumları ilə ikitərəfli əməkdaşlığın 
genişləndirilməsi, sertifikatlaşdırma, qeydiyyat 
və təsdiq nəticələrinin qarşılıqlı tanınması 
istiqamətində tədbirlərin həyata keçirilməsi

Qida Təhlükəsizliyi  
Agentliyi

Xarici İşlər Nazirliyi 2019 – 2025

10.11.2. Azərbaycan Respublikasının Qida 
Təhlükəsizliyi Agentliyini Avropa 
Komissiyasının səlahiyyətli qurum kimi 
tanıması istiqamətində tədbirlərin həyata 
keçirilməsi

Qida Təhlükəsizliyi  
Agentliyi

Xarici İşlər Nazirliyi 2019 – 2023

10.11.3. Qida təhlükəsizliyi sahəsində fəaliyyət 
göstərən beynəlxalq təşkilatlarla (Codex 
Alimentarius, OIE, IPPC, WHO, FAO daxil 
olmaqla) əməkdaşlığın genişləndirilməsi 
istiqamətində tədbirlərin həyata keçirilməsi

Qida Təhlükəsizliyi  
Agentliyi

Xarici İşlər Nazirliyi 2019 – 2025

10.11.4. Qida təhlükəsizliyi sahəsində beynəlxalq 
layihələrin həyata keçirilməsi və donor 
təşkilatların fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi

Qida Təhlükəsizliyi  
Agentliyi

İqtisadiyyat Nazirliyi, Xarici İşlər 
Nazirliyi

2019 – 2025

10.12. Qida təhlükəsizliyi ilə bağlı əhalinin maarifləndirilməsi, sağlam qidalanmanın təşviqi və istehlakçı hüquqlarının qorunması
10.12.1. Qida təhlükəsizliyi sahəsinə ictimai nəzarət 

mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi
Qida Təhlükəsizliyi 

Agentliyi

QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurası

2019 – 2025

10.12.2. İstehlakçıların qida təhlükəsizliyi baxımından 
hüquqlarının qorunması ilə bağlı 
mexanizmlərin təkmilləşdirilməsi və müvafiq 
sahədə aşkarlanan qanun pozuntularına 
operativ müdaxilə sisteminin işlənib 
hazırlanması

Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi Daxili İşlər Nazirliyi, Antiinhisar və 
İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət 

Agentliyi  

2019 – 2021

10.12.3. Qida məhsullarının konservləşdirilməsi, həmin 
məhsulların saxlanılması və istifadəsi zamanı 
sanitariya-gigiyena norma və qaydalarına 
riayət olunması ilə bağlı əhali arasında 
təşviqat və maarifləndirmə işlərinin aparılması

Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi Səhiyyə Nazirliyi, yerli icra 
hakimiyyəti orqanları

2019 – 2025

10.12.4. Sağlam və rasional qidalanma istiqamətində 
təşviqat işlərinin aparılması 

Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi Səhiyyə Nazirliyi, Kənd 
Təsərrüfatı Nazirliyi, Təhsil 

Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti 
orqanları

2019 – 2025

10.12.5. Xüsusi həssas əhali qruplarının (uşaqlar, 
hamilə qadınlar və s.) sağlam qidalanmasının 
təmin edilməsi istiqamətində tədbirlərin 
həyata keçirilməsi (xüsusi pilot layihələrin icra 
edilməsi və s.)

Qida Təhlükəsizliyi 

Agentliyi

Səhiyyə Nazirliyi, yerli icra 
hakimiyyəti orqanları

mütəmadi 

10.12.6. Məktəblərdə və məktəbəqədər təhsil 
müəssisələrində sağlam qidalanma ilə bağlı 
mövzuların tədrisi, müsabiqələrin keçirilməsi 

Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi Təhsil Nazirliyi 2019 – 2025

30 aprel 2019-cu il, çərşənbə axşamı 9

(əvvəli 8-ci səhifədə)
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“AZƏRBAYCAN MELİORASİYA VƏ SU TƏSƏRRÜFATI” ASC 
aşağıdakı obyektlərin tikintisi üçün 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
1. Masallı rayonunda 3230 hektar əkin 

sahəsinin suvarma suyu ilə təminatının yax-
şılaşdırılması məqsədilə 37 kiçik sututarında 
zəruri təmir-bərpa işlərinin aparılması.

2. Xaçmaz rayonunda aqroparkıın torpaq 
sahələrinin suvarma suyu ilə təmin edilməsi ilə 
bağlı xərclər.

3. Ağstafa rayonunun Köçəsgər kəndi 
yaxınlığında yerləşən hərbi hissənin ərazisində 
qrunt sularının səviyyəsinin aşağı salınması 
tədbirləri.

4. “Sel və daşqın təhlükəli çayların zərərli 
təsirinə qarşı mübarizə və qəza vəziyyətinin 
aradan qaldırılması tədbirləri” obyekti tərkibində 
aşağıdakı lotlar üzrə

Lot- 1. Yuxarı Şirvan kanalının (pk340+70) 
Türyançayla kəsişməsindəki dükerin yuyulma-
sına qarşı mühafizəsi üçün Barraj-fiksatorun 
təmir-bərpa işləri.

Lot- 2 . Göyçay rayonu ərazisində Göyçay 
çayında baş suqəbuledici qurğunun təmir-
bərpası və selə qarşı mühafizə tədbirləri.

Lot- 3. Qəbələ rayonu ərazisində Türyan-
çay, Bumçay, Tikanlıçay, Dəmiraparançay və 
digər çaylarda sahilbərkitmə işləri.

Lot -4. Qax rayonunun İlisu kəndinin 
mühafizəsi tədbirləri.

Lot -5. Balakən rayonu ərazisində Mazım, 
Balakən, Katex və digər çaylarda sahilbərkitmə 
işləri (Qanıx çayı).

Lot- 6. Zaqatala rayonu ərazisində Tala, 
Muxax, Qanıx, Katex və digər çaylarda 
sahilbərkitmə işləri (Siliban çayı) .

Lot -7. Oğuz rayonu ərazisində Qala, Da-
şağılçay və digər çaylarda sahilbərkitmə işləri 
(Daşağıl çayı).

Lot -8. Gədəbəy rayonu ərazisində Narzan 
çayında sahilbərkitmə işləri.

Lot- 9. Ağsu rayonu ərazisində Ağsuçayda 
sahilbərkitmə işləri.

Lot- 10. Lənkəran rayonu ərazisində su 
təsərrüfatı obyektlərinin bərpası və rayon 
ərazisindəki çaylarda sahilbərkitmə işləri 
daxilində nəzərdə tutulan obyektlərin tikintisi 
(Ulumçay çayı).

Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, 
“Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununa uyğun yuxarıda 
göstərilən tender predmeti üzrə təkliflərini 
möhürlənib imzalanmış və ikiqat bağlamaqla 
yazılı surətdə təqdim etsinlər.

Təkliflərin qiymətləndirilməsi zamanı aşağı-
dakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir:

- aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, 
müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi, iddi-
açıların analoji obyektlərin tikintisində böyük 
təcrübəsi, maliyyə vəziyyəti və bu sahə üzrə 
təcrübəli mütəxəssislərinin olması;

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender iş-
tirakçıları lazımi texniki və maliyyə imkanlarına 
malik olmalıdırlar. Tenderlə əlaqədar məlumat 
almaq üçün maraqlananlar aşağıdakı ünvana 
müraciət edə bilərlər:

Ünvan - Bakı şəhəri, Moskva prospekti 
69a,. 

Tikilməkdə olan meliorasiya və irriqasiya 
obyektlərinin birləşmiş müdiriyyəti

Telefon -431-08-64, faks 430-79-57.
 Potensial imkanları olan iddiaçılar tenderin 

əsas şərtlər toplusunun tam dəstini yuxarıda 
qeyd olunan ünvandan ala bilərlər. İştirak haqqı 
hər obyekt üzrə 200 manatdır. 

İddiaçılar iştirak haqqını aşağıdakı hesaba 
köçürməlidirlər: 

Tikilməkdə olan meliorasiya və irriqasiya 
obyektlərinin birləşmiş müdiriyyəti 

VÖEN - 1300300711, 
H/h- AZ 10 IBAZ 380700194497 16100216, 
“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı”nın Yasa-

mal filialı
 M/h -AZ03NABZ01350100000000002944,
VÖEN- 9900001881, 
SWIFT - IBAZAZ2Х (AZIPS-in üzvü)
İştirak haqqı geri qaytarılmır.
İştirakçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı 

sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün tender komis-

siyasına yazılı müraciət;
- Azərbaycan Respublikasında vergilərə və 

digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi 
vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması barədə 

vergi orqanından arayış;
- hüquqi statusu, qeydiyyat yeri, əsas 

fəaliyyət yeri və bank rekvizitləri; 
- ixtisaslaşma haqqında məlumat;
- 5 ildə yerinə yetirilən tikinti işlərinin ümumi 

həcmi;
- son 5 ildə yerinə yetirilən analoji xarakterli 

işlər;
- podratçı tərəfindən qurğuların tikintisində 

istismarı nəzərdə tutulan avadanlıqların əsas 
növləri;

- inzibati və istehsal sahələrində işləməsi 
nəzərdə tutulan mütəxəssislərin ixtisası və 
təcrübəsi;

- iddiaçının maliyyə vəziyyəti barədə 
məlumat;

- tender təklifinin qüvvədə olma müddəti 
zərflərin açıldığı gündən sonra 30 bank günü-
dür;

- iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank 
sənədi;

- tender təklifinin təminatı ümumi təklifin 
1 faizi həcmində olmalıdır və zərflərin açıldı-
ğı gündən ən azı 60 bank günü müddətində 
qüvvədə olmalıdır;

İddiaçılar ixtisas uyğunluğu haqqında tələb 
olunan sənədləri 13 may 2019-cu il saat  
17 .00-а qədər təqdim etməlidirlər.

İddiaçılar tender təklifini isə tenderin əsas 
şərtlər toplusunun tələbinə uyğun hazır-
layıb 2 nüsxədə (əsli və surəti ) imzalanıb 
möhürlənmiş, ikiqat zərfdə 29 may 2019-cu il 
saat 17 .00-а qədər yuxarıda göstərilən ünvana 
təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

Təklif zərfləri 30 may 2019-cu il saat  
15 .00-dа Bakı şəhəri, Hökumət evi, V 
mərtəbədə, 514 nömrəli otaqda açılacaqdır .

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
zərflərin açılışı prosedurunda iştirak edə 
bilərlər.

Tender komissiyası

“Azəristiliktəchizat” ASC 
AÇIQ TENDER ELAN EDİR

Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot- 1. Xüsusi texnika və nəqliyyat 

vasitələrinin ehtiyat hissələri və servis 
xidmətlərinin satın alınması.

Tender iştirakçılarına təklif olunur 
ki, öz tender təkliflərini möhürlənib im-
zalanmış şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı 
surətdə təqdim etsinlər.

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün 
tender iştirakçıları lazımi maliyyə və 
texniki imkanlara malik olmalıdırlar. 
Təkliflərin qiymətləndirilməsində analoji 
işlərdə təcrübəsi, maliyyə vəziyyəti, 
aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, 
müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi 
üçün zəruri potensialın mövcudluğu 
meyarlarına üstünlük veriləcəkdir.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 
aşağıdakı məbləğdə iştirak haqqını 
göstərilən hesaba köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş 
əsas şərtlər toplusunu Bakı şəhəri, 
Xətai rayonu, Xudu Məmmədov küçəsi 
3 nömrəli (əlaqələndirici şəxs -Rafiq 
Əliyevdən , telefon - 579 52 98) ünvan-
dan ala bilərlər .

İştirak haqqı 100 manatdır. 
H/h- AZ62Aİ-

İB33010019442200226122
VÖEN- 1700531291
“Kapital Bank” ASC-nin Qaradağ 

filialı

Kod- 200220
VÖEN- 9900003611
M/h- AZ-

37NABZ01350100000000001944
SWİFT- AİİBAZ2X
İştirak haqqı heç bir halda geri 

qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşa-

ğıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
-tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
-tenderdə iştirak haqqının 

ödənilməsi barədə bank sənədi;
-tender təklifi (zərflərin açıldığı 

tarixdən sonra ən azı 30 bank günü 
qüvvədə olmalıdır)

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

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

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

-iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

-iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 

nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi 
ölkə və rekvizitləri;

-müvafiq mallar üzrə mənşə və uy-
ğunluq sertifikatları və digər sənədlər: 

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

Tender proseduru “Dövlət 
 satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun 
keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender 
təklifi və bank təminatı istisna olmaq-
la) 20 may 2019-cu il saat 16.00 -a 
qədər, tender təklifi və bank təminatını 
isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 30 
may 2019-cu il saat 16.00-a qədər 
“Azəristiliktəchizat” ASC-nin Bakı 
şəhəri, Xətai rayonu, X.Məmmədov 
küçəsi 3 nömrəli ünvana təqdim 
etməlidirlər. 

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

İddiaçıların təklifləri 31 may 2019-
cu il saat 16.00-da yuxarıda göstərilən 
ünvanında açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

B İ L D İ R İ Ş
“Xalq qəzeti”nin 16 fevral və 6 mart 2019-cu il tarixli 

nömrələrində dərc edilmiş Azərbaycan Respublikası 
Təhsil Nazirliyinin Təsərrüfathesablı Əsaslı Tikinti və 

Təchizat İdarəsinin təhsil müəssisələrinin qazlaşdırılması 
işlərinin satın alınması üçün keçirilmiş açıq tender prose-
durunun nəticələri ləğv olunmuşdur.

Tender komissiyası

(əvvəli qəzetimizin 23, 24, 26 aprel 2019-cu 
il tarixli saylarında)

Müvəqqəti hökumətin “Türkiyə 
Ermənistanının idarəsi haqqında” 

qərarı (1917, fevral – oktyabr)
Müvəqqəti hökumət prinsip etibarı ilə 

ermənipərəst hökumət idi. Xarici işlər na-
ziri P.N.Milyukov daha fəal idi. Baş nazir 
A.F.Kerenski isə daşnakların məhkəməsi 
zamanı onların vəkili olmuşdu. 

Milyukovun yaxından dəstəyi ilə 1917-ci ilin 
aprelində “Türkiyə Ermənistanının idarəsi haq-
qında” qərar qəbul edildi. Müvəqqəti hökumət bu 
qərarı qəbul etməklə qalmadı, onun reallaşdı-
rılması ilə əlaqədar addımlar da atdı. Ermənilər 
bu qərarı dəstəkləməklə, eyni zamanda, əsas 
ümidlərini işğal edilmiş ərazilərdəki Rusiya 
ordusuna bağlamışdılar. 1917-ci ilin oktyabrın-
da bolşeviklərin Müvəqqəti hökuməti devirib 
hakimiyyətə gəlməsi ilə bu plan da aradan 
qalxdı. 

Erməni Milli Şurası: ermənilərin 
Azərbaycanda milli-siyasi 
təşkilatlanması (1917-ci il  
noyabr – 1918-ci il aprel)

1917-ci ilin fevral inqilabı erməni elitasını 
hərəkətə gətirdi. Sentyabrın sonu--oktyabrın 
əvvəllərində Tiflisdə keçirilən qurultaydan sonra 
Erməni Milli Şurası yaradıldı. 15 üzvdən 6-sı 
daşnak idi. Bu onu göstərirdi ki, ermənilərin siyasi 
fəaliyyəti daşnakların əlinə keçib. Erməni Milli 
Şurasının üzvləri 1917-ci ilin oktyabr çevrilişindən 
sonra meydana gələn Zaqafqaziya Komissarlı-
ğında, Ümumrusiya Müəssislər Məclisi qovulduq-
dan sonra çağrılan Zaqafqaziya Seymində də 
həlledici rola malik idilər. 

I Dünya müharibəsi başlanandan bəri bir-
birini əvəz edən hakimiyyətlərin-- çar Rusiya-
sı, Müvəqqəti hökumət və Sovet Rusiyasının 
Osmanlı dövlətinə yönəlmiş siyasi xəttində yeni 
şəraitə uyğun dəyişiklik etdi: Zaqafqaziyanın 
milli kantonlara bölünməklə Rusiyanın tərkibində 
muxtar olması ideyasını müdafiə etdi. Bunun-
la eyni zamanda, Erməni Milli Şurası “Türkiyə 
Ermənistanı”nın öz müqəddəratını təyin hüququ-
nu da irəli sürdü.

 Sovet Rusiyasının “Türkiyə 
Ermənistanı haqqında” dekreti

Sovet Rusiyası da ermənilərin rəğbətini 
qazanmaq üçün avantürist addım atdı. Rusiya 
Xalq Komissarları Soveti 1917-ci ilin dekabrında 
“Türkiyə Ermənistanı” haqqında dekret verdi. Elə 
həmin vaxt millətlər məsələsi üzrə xalq komis-
sarı İ.V.Stalinin “Pravda” qəzetində “Türkiyə 
Ermənistanı” haqqında kiçik məqaləsi çap edildi. 
Dekret az bir müddət sonra , 1918-ci il 15 (28) 
yanvarda III Ümumrusiya Sovetlər qurultayı 
tərəfindən təsdiq olundu. 

Dekretdə erməni xalqının “Türkiyə 
Ermənistanı”nda tam müstəqilliyədək öz 
müqəddəratını təyin etmək hüququnun tanınması 
bildirilir və qeyd edilirdi ki, bu hüququn həyata 
keçirilməsi erməni xalqının azad referendumu 
üçün mütləq zəruri olan bir sıra ilkin təminatlar 
şəraitində mümkündür. Buna təminatlar kimi 
“Türkiyə Ermənistanı” hüdudlarından qoşunla-
rın çıxarılması, qaçqın və məcburi köçürülmüş 
ermənilərin maneəsiz geri qayıtması, erməni 
xalqının deputatlar soveti şəklində “Türkiyə 
Ermənistanı”nın Müvəqqəti Xalq İdarəsinin yara-
dılması və s. olması göstərilirdi. 

Dekretin həyata keçirilməsində əsas 
rol Sovet Rusiyasının Qafqaz işləri üzrə 
müvəqqəti fövqəladə komissarı təyin edil-
miş S.Şaumyana ayrılırdı. Dekretin qeydində 

“Türkiyə Ermənistanı”nın coğrafi sərhədlərinin 
müəyyən edilməsindən bəhs olunur və göstərilirdi 
ki, bu coğrafi sərhədlər erməni xalqının, qa-
rışıq və mübahisəli bölgələrin müsəlman və 
digər əhalisinin demokratik yol ilə seçilmiş 
nümayəndələri ilə razılaşma əsasında, Şaum-
yan ilə birlikdə müəyyən edilməlidir. Bu dekret, 
sadəcə, bir deklarasiya olduğundan heç bir prak-
tik əhəmiyyətə malik olmadı.

Trabzon konfransı: ermənilərin “Türkiyə 
Ermənistanı” iddiasının uğursuzluğu 

(1918-ci il 1 – 14 mart, 14 aprel)

Bolşeviklər tərəfindən Müəssislər Məclisi 
qovulduqdan sonra Zaqafqaziya hökumətinin 
yenidən siyasi strukturlaşması aparıldı. 1918-
ci ilin fevralında Zaqafqaziya Seymi yaradıldı. 
Seymin ilk addımlarından biri xarici siyasət 
sahəsində oldu. 10--23 fevralda Seym Osmanlı 

dövləti ilə danışıqlar üçün gürcü, azərbaycanlı və 
ermənilərdən ibarət nümayəndə heyəti seçdi. 1--
14 martda Trabzonda danşıqlar başladı. 

Zaqafqaziya nümayəndələri danışıqlar üçün 
Seym tərəfindən qəbul edilən dörd maddəlik bir 
sənədlə gəldi. Onun əsasını 1914-cü il sərhədləri 
daxilində sülh müqaviləsi imzalanması və 
ermənilərin təkidi ilə qəbul edilən Şərqi Anadolu-
nun öz müqəddəratını təyin etməsi və Osmanlı 
dövlətində “Türkiyə Ermənistanı”na muxtariyyət 
verilməsi maddələri təşkil edirdi. 

Konfransın gedişində Seymin nümayəndə 
heyəti tərəfindən Brest sülh müqaviləsinın 
şərtlərinin (Qars, Ərdəhan və Batum Osmanlıya 
keçirdi) qəbul edilməsi irəli sürüldü. Ermənilərin 
“Türkiyə Ermənistanı” planını reanimasiya cəhdi 
isə Osmanlı imperiyasının daxili işlərinə qarış-
maq kimi qiymətləndirildi. Osmanlı nümayəndə 
heyətinin rəhbəri Hüseyn Rauf Orbay hələ 
kifayət qədər diplomatik təcrübəsi olmayan 
Seymin nümayəndə heyətinin parçalanma-
sına nail oldu və Trabzon konfransı Osmanlı 
dövlətinin nəzarətinə keçdi. Təsadüfi deyil ki, 
tədqiqatçılardan biri Trabzon konfransını Os-
manlı imperiyasının diplomatik zəfəri adlandırıb. 
[Архипова Е.В. Трапезундская конференция 
как дипломатический триумф Османской 
империи] Seym diplomatik məğlubiyyətə uğraya-
raq, danışıqlardan müharibəyə keçdi.

Osmanlı dövlətinin Cənubi  
Qafqazda əsas siyasi qüvvəyə 

çevrilməsi və ermənilərin taktikası 
(1918-ci il mart – aprel)

Osmanlı dövlətinə müharibə elan edən 
Zaqafqaziya Seymi səkküzgünlük müharibədə 
(1918-ci il aprel) məğlub oldu. Beləliklə, Os-
manlı dövlətinin 1918-ci ilin fevralında başlayan 
irəliləmə hərəkatının miqyası genişləndi. Os-
manlı dövləti qələbələri ilə 1877--1878-ci illər 
müharibəsinədək olan sərhəddi bərpa etdi. Apre-
lin 22-də Osmanlı dövlətinin təkidi ilə Zaqafqaziya 

Demokratik Federativ Respublika elan olundu. 
Ermənilər Osmanlı imperiyasının Zaqafqazi-

yada əsas siyasi qüvvəyə çevrilməsi nəticəsində 
Azərbaycanın mövqeyinin möhkəmlənməsindən 
qorxuya düşməyə başladı. Bunun nəticəsində 
onlar azərbaycanlılara qarşı yeni soyqırıma 
başladılar. 

İrəvan və ətraf torpaqlarda erməni 
işğal idarəsinin yaradılması və 

azərbaycanlılara qarşı soyqırımı  
(1918-ci il mart – may)

İrəvan və ətrafında etnik təmizləmə 
nəticəsində ələ keçirilmiş Azərbaycan torpaqları 
qaçqınlar vasitəsi ilə erməniləşdirilməyə və bu-
rada işğal üsul-idarəsi yaradılmağa başlandı. Bu 
məqsədlə hələ 1917-ci ilin dekabrında İrəvanda 
təşkil edilmiş şəhər hakimiyyətinin müvəqqəti 
idarəsinin rəhbərliyində dəyişiklik edildi. Erməni 

Milli Şurasının üzvü, Aram paşa ləqəbli Aram 
Manukyan (1879--1919) İrəvana göndərildi. 

Keçmiş Van qubernatoru, türk-müsəlman 
əhaliyə qarşı soyqırımın təşkilatçılarından olan 
Manukyan 1918-ci ilin əvvəllərində İrəvana 
gəldi. Mart ayında İrəvan erməniləri tərəfindən 
diktator seçildi və burada da həmin əməllərini 
törətməkdə davam etdi. Manukyan başda ol-
maqla İrəvanda ermənilərin işğal rejimi yaradıl-
dı. Bu rejim azərbaycanlılara qarşı soyqırımına 
başladı.

Burada soyqırımın Azərbaycanla bağlı 
səbəbləri ilə yanaşı, Rusiya ordusunun Qaf-
qaz cəbhəsini tərk etməsi, Trabzon konfran-
sında “Türkiyə Ermənistanı” planının rədd 
edilməsi, Cənubi Qafqazda Osmanlı dövlətinin 
güclənməsindən irəli gələn amillər də var idi. 
O zaman İrəvan və ətrafında minlərlə insan 
qətlə yetirildi, doğma yurd-yuvasından qovuldu, 

yüzlərlə yaşayış məskənləri dağıdıldı.
Osmanlı ordusunun İrəvan istiqamətində 

yürüşü nəticəsində ələ keçirilmiş Qars, Alek-
sandropol və digər yaşayış məskənlərinin erməni 
əhalisi də qaçaraq İrəvana gəlməkdə davam 
edirdi. Ermənilər Osmanlı ordusunu dayandırmaq 

üçün tədbirlər gördülər. Onun təşkilində İrəvan 
erməniləri və onların maddi resursları həlledici 
rol oynadı. Sərdarabad, Başaparan və Qarakilsə 
döyüşlərində ermənilər buna nail ola bildilər. Son-
rakı hərbi-siyasi vəziyyət Osmanlı planını Bakıya 
yönəltdi.

İrəvan və Bakıdakı erməni  
işğal rejimlərinin əlaqəsi  
(1918-ci il aprel – may)

İrəvanın ələ keçirilməsi və burada işğal rejimi-
nin yaradılması ilə birgə, Qafqazın əsas iqtisadi 
mərkəzi olan Bakıda da erməni daşnak-bolşevik 
hakimiyyətinin bərqərar edilməsi onlar üçün 
ciddi stimul idi. Rusiyada 1917-ci ilin oktyabrında 
bolşeviklərin hakimiyyəti ələ almasından sonra 
Bakıda da hakimiyyət sovetlərə keçdi. Bakı Sove-
ti S.Şaumyanın rəhbərliyi ilə 1918-ci ilin martında 
burada azərbaycanlılara qarşı soyqırımı həyata 

keçirdi. Aprelin 25-də isə Bakı Xalq Komissarları 
Soveti təşkil olundu. 

Bu hakimiyyət də faktik olaraq şəhərdə 
hakimiyyəti silah gücünə qəsb etmiş işğalçı 
üsul-idarə idi. İrəvanda və Bakıda qurulmuş 
rejim antiazərbaycan mahiyyəti daşıyırdı. İrəvan 
işğal rejimi Bakını Azərbaycandan ayıraraq 
Ermənistanın mərkəzinə çevirmək istəyir, Bakı 
rejimi isə şəhəri və ətrafını Rusiyaya birləşdirmək 
istəyirdi. Bu iki işğal rejimi arasında sıx əlaqə var 
idi. Digər tərəfdən 1918-ci ilin sentyabrında Bakı 
azad edilərkən Azərbaycanın bu tarixi hüququ 
İrəvan rejimini ciddi narahat etdi. 

Batumi konfransı: Osmanlı  
dövləti və Zaqafqaziya Federasiyası 

(1918-ci il 11 – 26 may) 

Osmanlı dövlətinin Seym hökuməti ilə 
müharibədə qalib gəlməsindən sonra diplomatik 
münasibətlər fəallaşdı. Yeni konfransın Batumidə 
keçirilməsi qərara alındı. Konfrans öncəsi 
Osmanlı dövləti ilə Almaniya arasında yaranan 
intriqa da onun işinə və Zaqafqaziyanın sonrakı 
taleyinə mühüm təsir göstərdi. 

Konfrans mayın 11-də açıldı. Bu konfrans dip-
lomatiya tarixində bir sıra özəllikləri ilə tarixə ke-
çib. Osmanlı dövləti ilə Zaqafqaziya Federasiyası 
nümayəndələri arasında konfransın gedişində 
ciddi format dəyişikliyi baş verdi. Osmanlı dövləti 
yeni yaranan üç dövlət ilə onu davam etdirdi. 
Buna görə də konfrans iki raundda davam etdi. 

Birinci raund Trabzon konfransından fərqli 
olaraq ilk və yeganə iclasdan ibarət oldu. Bu 
iclasda Osmanlı hökuməti tələblərini Zaqafqaziya 
nümayəndə heyətinə təqdim etdi. Burada Brest 
müqaviləsi ilə birgə, yeni ərazi tələbləri üstünlük 
təşkil edirdi. Bundan sonra konfrans pərdəarxası 
diplomatiya və notalar mübadiləsilə davam etdi-
rildi. 

Osmanlı dövlətinin tələb etdiyi ərazilər 
erməniləri daha mürəkkəb vəziyyətə salırdı, 
çünki onlar məhz bu ərazilərdə möhkəmlənməyə 
çalışırdı. Ermənilər vəziyyətdən çıxmaq üçün 
hər vasitə ilə federasiyanın qalmasını istəyirdi. 
Konfransın bu raundunda Gürcüstan ilə Almani-
yanın yaxınlaşması əsas süjetlərdən biri oldu və 
gürcülərin müstəqilliyini elan etməsi ilə federasi-
yanın dağılacağı məsələsi ortaya çıxdı. 

Bütün bu dəyişikliklərdən hələ xəbəri olma-
yan Osmanlı nümayəndə heyətinin rəhbəri Xəlil 
bəy Gürcüstanın müstəqilliyini elan etməsindən 
üç saat sonra, saat 20-də 11 may notasının 
72 saat ərzində qəbul edilməsini tələb etdi. 
Ultimatum qarşı tərəfdən saat 21-də alındı. 
Osmanlı nümayəndələri Tiflisdə cərəyan edən 
hadisələrdən bir gün sonra xəbər tutdu və qarşı 
tərəfin nümayəndələrini gözləməyə başladı. 

(ardı var)

Kərim ŞÜKÜROV,  
tarix üzrə elmlər doktoru, professor  

Dövlət mükafatı laureatı

Azərbaycan torpaqlarında 
Ermənistan dövləti necə yaradıldı
(Tarixi, nəticələri və Azərbaycanın müasir baxışı)

Dağlıq Qarabağ əzəli Azərbaycan torpağıdır. Əsrlər boyu Azərbaycan xalqı bu 
torpaqlarda yaşamış, yaratmışdır. O torpaqlarda yaradılan tarixi abidələrimiz 
bir daha onu göstərir ki, bu, bizim tarixi, əzəli torpağımızdır. Nəinki Dağlıq 
Qarabağ bizimdir, hətta bugünkü Ermənistan tarixi Azərbaycan torpaqları 
üzərində qurulubdur. Biz hamımız bunu yaxşı bilirik. Dünya da bunu artıq 
bilir. İrəvan xanlığı, Göyçə, Zəngəzur mahalı bizim tarixi torpaqlarımızdır və 
biz azərbaycanlılar o torpaqlara da qayıtmalıyıq və qayıdacağıq.

İlham ƏLİYEV  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
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Qax Rayon İcra Hakimiyyəti

yolların əsaslı təmirinin satın alınması üçün 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 2 lot üzrə keçirilir.
Lot- 1. Qax şəhərinin A.A. Bakıxanov, 

H.Cavid, M.Hüseynzadə, S.Ə.Şirvani, Babək 
küçələrində, M.Müşfiq küçəsi döngə 1-də və 
Cəlayer kəndində yolların əsaslı təmirinin satın 
alınması. 

Lot- 2. Qax şəhərinin M.Əmirov, H.Aslanov 
və H.Tağıyeva küçələrində yolların əsaslı 
təmirinin satın alınması.

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

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

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər aşağıdakı 
məbləğdə iştirak haqqını göstərilən hesaba 
köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində tərtib 
olunmuş əsas şərtlər toplusunu Qax şəhəri, 
Azərbaycan prospekti 32 (əlaqələndirici şəxs- 
Elbrus Tağıyevdən, telefon- 0242553392) 
nömrəli ünvandan ala bilərlər.

 İştirak haqqı hər bir lot üçün 200 manatdır.
H/h-AZ 20 İİB 32051019447100201171
VÖEN- 4300015071
Bank- “Kapital Bank” ASC-nin Qax filialı
Kod- 200714
VÖEN- 9900003611

M/h- AZ 37 NABZ 01350100000000001944
S.W.İ.F.T- AİİBAZ 2X
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı 

sənədləri təqdim etməlidirlər:
-tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
-tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
-tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 

sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);
- Azərbaycan Respublikasında vergilərə və 

digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi 
vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında 
vergi orqanları tərəfindən arayış;

-iddiaçıların son bir ildəki fəaliyyəti haqqın-
da 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;

-tender təklifinin bank zəmanəti (1 faiz 
həcmində) zərflər açılan tarixdən ən azı 60 
bank günü müddətində qüvvədə olmalıdır;

-iddiaçıların müvafiq mallar üzrə mənşə və 
uyğunluq sertifikatları;

-iddiaçıların işlərin yerinə yetirilməsi üçün 
potensial imkanları haqqında məlumat;

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 üçün yuxarıda 
göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank 
təminatı istisna olmaqla) 3 iyun 2019-cu il 
saat 18.00 –a qədər, tender təklifi və bank 
təminatını isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 13 
iyun 2019-cu il saat 18.00-a qədər Qax şəhəri, 
Azərbaycan prospekti 32 nömrəli ünvana 
təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklif zərfləri 14 iyun 2019-cu 
il saat 11.00-da Qax şəhəri, Azərbaycan pros-
pekti 32 nömrəli ünvanda açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
AÇIQ TENDER ELAN EDİR

Tender 2 lot üzrə keçiriləcəkdir.
Lot-1. Bakı şəhərində professor Gindes 

adına Uşaq və Yeniyetmələr üçün Respublika 
Vərəm Xəstəlikləri Sanatoriyasının tikintisi 
işlərinin (tikintinin davamı) satın alınması.

Lot-2. 2 saylı Sumqayıt şəhər 
xəstəxanasının tikintisinin (söküntü işləri) satın 
alınması. 

Tenderdə iştirak etmək istəyən hüquqi 
şəxslər aşağıdakı zəruri sənədlərə malik 
olmalıdırlar: 

-tikinti - quraşdırma işlərinin həyata 
keçirilməsi barədə lisenziya; 

-müəssisənin maddi - texniki bazası və 
kadr potensialı barədə təsdiq edilmiş məlumat;

-səhiyyə obyektlərinin təmir - tikintisi 
sahəsində ən azı 3 illik iş təcrübəsi və maliyyə 
dövriyyəsi (10,0 milyon manatdan az olmamaq 
şərtilə) haqqında təsdiq edilmiş sənədləri olan 
müəssisələrə üstünlük veriləcəkdir. 

Tenderdə iştirak etmək və əsas şərtlər 
toplusunu almaq üçün iştirakçılar hər lot 
üçün 300 (üç yüz) manat iştirak haqqını qeyd 
olunmuş hesaba köçürdükdən sonra tender 
sənədlərini Azərbaycan Respublikası Səhiyyə 
Nazirliyindən (Bakı şəhəri, M.Mirqasımov 
küçəsi 1a, telefon- 565- 12- 41) ala bilərlər.

Rekvizitlər-
Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə 

Nazirliyi
VÖEN -1400049171

Adı- Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi
Kod- 210005
VÖEN- 1401555071
M/h- АZ41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.T BİK: CTREAZ22
H/h- АZ81CRTE00000000000002128201
Fond -7, iqtisadi təsnifat -142340, xəzinə 

hesab kitabı -002730
Tenderin əsas şərtlər toplusu Azərbaycan 

dilində hazırlanmışdır.
Tender iştirakçıları öz tender təkliflərini 

əsas şərtlər toplusunun tələblərinə üyğun 
olaraq iki nüsxədən ibarət hazırlayaraq, ikiqat 
bağlı zərfdə 18 iyun 2019-cu il saat 17.00-a 
kimi tender komissiyasına təqdim etməlidirlər. 
Göstərilən vaxtdan sonra təqdim olunan tender 
təkliflərinə komissiyada baxılmayacaq, zərflər 
açılmadan geri qaytarılacaqdır. Tender təklifləri 
və zərflərin bağlanan hissəsi iddiaçı tərəfindən 
imzalanıb möhürlənməlidir. Zərflərin üzərinə 
əsli və surəti sözləri qeyd edilməlidir.

İştirak haqqı heç bir halda geri 
qaytarılmayır.

İştirakçılar aşağıdakı sənədləri zərfdə 7 
iyun 2019-cu il saat 17.00-a kimi tender komis-
siyasına təqdim etməlidirlər.

- tender iştirakçısının cari maliyyə 
vəziyyətinin yaxşılığını və gələcəkdə davamlı 
olaraq mənfəətliliyini göstərəcək son 3 ili əks 
etdirən və auditdən keçirilmiş balans vərəqələri 

və ya sifarişçini qane edəcək digər maliyyə 
hesabatları. Tender iştirakçısının ümumi kapi-
talı ilə ümumi öhdəlikləri arasındakı riyazi fərq 
müsbət olmalıdır;

- iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank 
sənədi;

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

- iddiaçının vergilərə və digər icbari 
ödənişlərə dair borcunun olub-olmaması haq-
qında müvafiq arayış;

- tender təklifi qiymətinin 1 faizi həcmində 
bank zəmanəti (zərflərin açıldığı gündən sonra 
ən azı 60 bank günü qüvvədə olmalıdır).

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

Göstərilən sənədlər tələb olunan qaydada 
hazırlanıb müəyyənləşdirilmiş vaxtda tender 
komissiyasına təqdim olunarsa, həmin iştirakçı-
lar iddiaçı kimi qeydə alınacaqlar.

Tender təkliflərinin təqdiminin son tarixi 18 
iyun 2019-cu il saat 17.00-dır.

Tenderin açılışı 19 iyun 2019-cu il saat 
15.00-da olacaqdır.

Tender komissiyası

Ağstafa Rayon İcra Hakimiyyəti
 2019-cu ildə rayonda aztəminatlı ailələrin mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması 

işlərinin satın alınması məqsədilə 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Aztəminatlı ailələrin mənzil 

şəraitinin yaxşılaşdırılması işlərinin satın 
alınması.

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

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

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər lot üçün 
100 manat məbləğdə iştirak haqqını göstərilən 
hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan 
dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu 
Ağstafa Rayon İcra Hakimiyyətindən, Ağstafa 
şəhəri, Hüseyn Arif küçəsi 3, əlaqələndirici 
şəxs- Sənan Mustafayevdən (telefon 5-12-05) 
ala bilərlər.

Təşkilat- Ağstafa Rayon İcra Hakimiyyəti
Ağstafa Rayon YXO
H/h- AZ 85AİİB32051019445200201152
VÖEN- 3600071061
Bank- “Kapital Bank” ASC-nin Ağstafa 

filialı

Kod- 200521
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 üçün 20 may 

2019-cu il saat 18.00-a kimi aşağıdakı 
sənədləri təqdim etməlidirlər:

- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 
müraciət;

- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 
barədə bank sənədi;

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

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

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

-iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haqqın-
da vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş 

maliyyə hesabatının surəti;
- iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti 

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

nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 
rekvizitləri.

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

İddiaçılar tender təkliflərini və bank 
zəmanətlərini 29 may 2019-cu il saat 17.00-
dək tender komissiyasına təqdim etməlidirlər. 
Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər 
açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklif zərfləri Ağstafa rayo-
nu, Hüseyn Arif küçəsi 3 nömrəli ünvanda 
yerləşən Ağstafa Rayon İcra Hakimiyyətində 
30 may 2019-cu il saat 10.00-da açılacaqdır.

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Qax RİHB-in şəhər İnzibati Ərazi Dairəsi üzrə Nümayəndəliyi
Qax şəhəri H.Aslanov, H.Tağıyeva və M.Əmirov küçələrində görüləcək  

abadlıq işlərinin satın alınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Tenderdə iştirak haqqı 250(iki yüz əlli )

manatdır.
Tender iştirakçılarına “Dövlət satınalmaları 

haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanu-
nuna müvafiq öz tender təkliflərini möhürlənib 
imzalanmış, ikiqat bağlamada yazılı surətdə 
təqdim etmək təklif olunur. 

Tender iştirakçıları lazımi texniki və 
maliyyə imkanlarına malik olmalıdırlar. 
Təkliflərin qiymətləndirilməsi aşağıda qeyd 
olunan meyarlara əsaslanacaqdır:

 -aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət,analoji 
işlərin görülməsində təcrübə və maliyyə 
vəziyyəti.

İştirakçılar iştirak haqqını aşağıda 
göstərilən hesaba köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas 
şərtlər toplusunu Qax şəhəri, Azərbaycan 
prospekti 26 nömrəli ünvandan ala bilərlər( 
əlaqələndirici şəxs –Mustafa Qabulovdan, 
telefon - 024-25-5-24-70 və 024-25-5-37-73).

Təşkilat- Qax RİHB-in şəhər İnzibati Ərazi 
Dairəsi üzrə Nümayəndəliyi

Qax YXO
H/h- AZ20AİİB32051019447100201171
VÖEN-4300088051
Bank-”Kapital Bank”ASC-nin Qax filialı
Kod-200714

VÖEN-9900003611
M/h-Az37NABZ01350100000000001944
SWİFT Bik AİİBZ2X
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı 

sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 

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

- tender təklfi məbləğinin 1 faizi həcmində 
bank zəmanəti ( zərflərin açıldığı tarixdən son-
ra ən azı 60 bank günü qüvvədə olmalıdır);

- Azərbaycan Respublikasında vergilərə 
və digər icbari ödənişlərə dair yerinə 
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olub-olma-
ması haqqında müvafiq orqanlarından arayış;

- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haq-
qında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunan 
maliyyə hesabının surəti;

- -iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank aryışı;

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

- -iddiaçının müvafiq mallar üzrə mənşə 
və uyğunluq sertifikatı.

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

 Tender proseduru “ Dövlət satınalmaları 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu-
na uyğun keçiriləcəkdir.

 İddiaçılar tenderdə iştirak üçün yuxarıda 
göstərilən sənədləri( tender təklifi və bank 
zəmanəti istisna olmaqla) 3 iyun 2019-cu 
il saat 17.00-dək, tender təklifi və bank 
zəmanətini isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 13 
iyun 2019-cu il saat 18.00-dək Qax şəhəri,  
Azərbaycan prospekti 26 nömrəli ünvan-
da yerləşən Qax RİHB-in şəhər İnzibati 
Ərazi Dairəsi üzrə Nümayəndəliyinə təqdim 
etməlidirlər.

 Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

 İddiaçıların təklifləri 14 iyun 2019-cu il 
saat 11.00-da yuxarıda göstərilən ünvanda 
açılacaqdır.

 İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər. 

 Tender komissiyası

“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” Qapalı 
Səhmdar Cəmiyyəti limandakı terminallarda gəmilərin 

təhlükəsiz yanalma əməliyyatlarının təşkili üçün 
xidmətlərin satın alınması məqsədilə 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
I. Tenderdə iştirak üçün təqdim edilməli 

sənədlər:
 - tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
 - iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank 

sənədi;
 - tender təklifi.
Müsabiqədə iştirak haqqında müraciət 

(imzalanıb möhürlənmiş) və iştirak haqqının 
ödənilməsi barədə bank sənədi Azərbaycan 
dilində “Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” 
Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin (bundan 
sonra “Bakı Limanı”) yerləşdiyi ünvana və ya 
əlaqələndirici şəxsin elektron poçtuna təqdim 
olunmalıdır.

II. İştirak haqqının məbləği və əsas şərtlər 
toplusunun əldə edilməsi:

 Müsabiqədə iştirak etmək istəyən iddia-
çılar aşağıda qeyd olunan məbləğdə iştirak 
haqqını Bakı Limanının bank hesabına ödəyib 
ödənişi təsdiqləyən sənədi Bakı Limanına 
təqdim etməlidirlər. Bu tələbləri yerinə yetirən 
iddiaçılar satınalma predmeti üzrə əsas şərtlər 
toplusunu elektron və ya çap formasında 
əlaqələndirici şəxsdən elanın IV bəndində 
göstərilən tarixədək həftənin istənilən iş günü 
saat 9.30-dan 17.30-a kimi ala bilərlər.

 İştirak haqqı 200 manatdır.
İştirak haqqı manatla və ya ekvivalent 

məbləğdə ABŞ dolları və Avro ilə ödənilə bilər.
Hesab nömrələri-
Bank rekvizitləri - “Kapital bank”ın 1 saylı 

Səbail filialı
Kod- 200059
M/h-AZ37NABZ01350100000000001944
VÖEN- 9900003611
SWIFT- AIIBAZ2X

Beneficiary name- Bakı Beynəlxalq Dəniz 
Ticarət Limanı

Beneficiary account- AZ27AI-
IB33010019443500206105

VÖEN- 9900065281
Ödənilmiş iştirak haqqı heç bir halda geri 

qaytarılmır.
III. Əsas şərtlər toplusunu alan 

malgöndərənlər (podratçılar) aşağıda qeyd 
olunan ilkin sənədləri təqdim etməlidirlər:

• Azərbaycan Respublikasında vergilərə və 
digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi 
vaxtı keçmiş öhdəliklərin olub- olmaması haq-
qında arayış;

• son bir ildəki fəaliyyət haqqında vergi 
orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə 
hesabatının surəti;

• son bir ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında 
bank arayışı;

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

• mənşə və uyğunluq sertifikatları;
• digər sənədlər.
Yuxarıdakı sənədlər 20 may 2019-cu il 

saat 18.00-a qədər göstərilən ünvana təqdim 
edilməlidir.

IV. Tender təklifi və tender təklifi təminatının 
təqdim olunmasına dair tələblər aşağıdakılar-
dır:

• tender təklifi (zərflərin açıldığı gündən 
sonra azı 60 bank günü qüvvədə olmalıdır);

• tender təklifinin ümumi qiymətinin 1 faizi 
həcmində tender təklifinin təminatı (tender 
təklifinin qüvvədə olma müddətindən 30 bank 
günü çox olmalıdır).

Tender təklifi və tender təklifinin təminatı 
möhürlənmiş, ikiqat zərfdə, 2 (iki) nüsxədə (əsli 

və surəti) 27 may 2019-cu il saat 18.00-a qədər 
göstərilən ünvana təqdim edilməlidir.

Həmin vaxtdan gec təqdim olunan zərflər 
açılmadan geri qaytarılacaqdır.

V. Müsabiqədə tətbiq edilən qaydalar və 
“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC-
nin müstəsna hüququ barədə məlumat:

• tender Bakı Limanı baş direktorunun 21 
dekabr 2016- cı il tarixli 55 nömrəli əmrinə və 
həmin əmrlə təsdiq olunmuş Bakı Limanının 
daxili satınalma prosedurlarına uyğun keçirilir.

• Bakı Limanının daxili satınalma prose-
durlarına uyğun olaraq satınalma komissiyası 
bütün müsabiqə təkliflərini rədd etmək və 
müsabiqəni ləğv etmək hüququna malikdir.

VI. Satınalan təşkilatın ünvanı-
Ünvan- AZ1010, Bakı şəhəri, Nəsimi rayo-

nu, Ü.Hacıbəyov küçəsi 72.
VII. Əlaqələndirici şəxs- Hacıyeva Aytəkin 

Əvəz qızı, satınalmalar şöbəsinin aparıcı 
mütəxəssisi, telefon nömrəsi- +994 12 498-91-
84.

e-mail: ahajiyeva@portofbaku.com
VIII. Tender təklifi zərflərinin açılışı tarixi, 

vaxtı və yeri-
Zərflər 29 may 2019-cu il, Bakı vaxtı ilə 

saat 17.00-da elanın VI bölməsində göstərilən 
ünvanda açılacaqdır.

IX. Təkliflərin müqayisə edilməsi və 
qiymətləndirilməsi aşağıdakı meyarlara əsasən 
həyata keçiriləcəkdir:

• qiymət;
• keyfiyyət;
• təcrübə;
• maliyyə vəziyyəti və s.

Satınalma komissiyası

“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC 
radioelektron vasitələrinin satın alınması məqsədilə 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
I. Tenderdə iştirak üçün təqdim edilməli 

sənədlər:
• - tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
• - iştirak haqqının ödənilməsi barədə 

bank sənədi;
• - tender təklifi.
Müsabiqədə iştirak haqqında müraciət 

(imzalanıb möhürlənmiş) və iştirak 
haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi 
Azərbaycan dilində “Bakı Beynəlxalq 
Dəniz Ticarət Limanı” Qapalı Səhmdar 
Cəmiyyətinin (bundan sonra “Bakı Limanı”) 
yerləşdiyi ünvana və ya əlaqələndirici 
şəxsin elektron poçtuna təqdim olunmalı-
dır.

II. İştirak haqqının məbləği və əsas 
şərtlər toplusunun əldə edilməsi:

• Müsabiqədə iştirak etmək istəyən id-
diaçılar aşağıda qeyd olunan məbləğdə iş-
tirak haqqını Bakı Limanının bank hesabı-
na ödəyib ödənişi təsdiq edən sənədi Bakı 
Limanına təqdim etməlidirlər. Bu tələbləri 
yerinə yetirən iddiaçılar satınalma predmeti 
üzrə əsas şərtlər toplusunu elektron və 
ya çap formasında əlaqələndirici şəxsdən 
elanın IV bəndində göstərilən tarixədək 
həftənin istənilən iş günü saat 9.30-dan 
17.30-a kimi ala bilərlər.

• İştirak haqqı 100 manatdır.
İştirak haqqı manatla və ya ekvivalent 

məbləğdə ABŞ dolları və avro ilə ödənilə 
bilər.

Hesab nömrələri-
Bank rekvizitləri - “Kapital bank”ın 1 

saylı Səbail filialı
Kod - 200059
M/h - AZ-

37NABZ01350100000000001944

VÖEN - 9900003611
SWIFT - AIIBAZ2X
Beneficiary name - “Bakı Beynəlxalq 

Dəniz Ticarət Limanı” QSC
Beneficiary account- AZ27AI-

IB33010019443500206105
VÖEN - 9900065281
Ödənilmiş iştirak haqqı heç bir halda 

geri qaytarılmır.
III. Əsas şərtlər toplusunu alan 

malgöndərənlər (podratçılar) aşağıda qeyd 
olunan ilkin sənədləri təqdim etməlidirlər:

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

• son bir ildəki fəaliyyət haqqında 
vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş 
maliyyə hesabatının surəti;

• son bir ildəki maliyyə vəziyyəti haq-
qında bank arayışı;

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

• mənşə və uyğunluq sertifikatları;
• digər sənədlər.
Yuxarıdakı sənədlər 20 may 2019-cu 

il saat 18.00-a qədər göstərilən ünvana 
təqdim edilməlidir.

IV. Tender təklifi və tender təklifi 
təminatının təqdim olunmasına dair 
tələblər aşağıdakılardır:

• tender təklifi (zərflərin açıldığı gündən 
sonra azı 60 bank günü qüvvədə olmalı-
dır);

• tender təklifinin ümumi qiymətinin 
1 faizi həcmində tender təklifinin 
təminatı (tender təklifinin qüvvədə olma 
müddətindən 30 bank günü çox olmalıdır).

Tender təklifi və tender təklifinin 
təminatı möhürlənmiş, ikiqat zərfdə, 2 (iki) 

nüsxədə (əsli və surəti) 29 may 2019-cu 
il saat 18.00-a qədər göstərilən ünvana 
təqdim edilməlidir.

Həmin vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

V. Müsabiqədə tətbiq edilən qayda-
lar və “Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət 
Limanı” QSC-nin müstəsna hüququ barədə 
məlumat:

• tender Bakı Limanı baş direktorunun 
21 dekabr 2016-cı il tarixli 55 nömrəli 
əmrinə və həmin əmrlə təsdiq olunmuş 
Bakı Limanının daxili satınalma prosedur-
larına uyğun keçirilir.

• Bakı Limanının daxili satınalma 
prosedurlarına uyğun olaraq satınalma ko-
missiyası bütün müsabiqə təkliflərini rədd 
etmək və müsabiqəni ləğv etmək hüququ-
na malikdir.

VI. Satınalan təşkilatın ünvanı- 
AZ1010, Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, 
Ü.Hacıbəyov küçəsi 72.

VII. Əlaqələndirici şəxs- Hacıyeva 
Aytəkin Əvəz qızı, satınalmalar şöbəsinin 
aparıcı mütəxəssisi, telefon nömrəsi- +994 
12 498-91-84.

e-mail: ahajiyeva@portofbaku.com
VIII. Tender təklifi zərflərinin açılışı 

tarixi, vaxtı və yeri-zərflər 30 may 2019-cu 
il, Bakı vaxtı ilə saat 17.00-da elanın VI 
bölməsində göstərilən ünvanda açılacaq-
dır.

IX. Təkliflərin müqayisə edilməsi və 
qiymətləndirilməsi aşağıdakı meyarlara 
əsasən həyata keçiriləcəkdir:

• qiymət;
• keyfiyyət;
• təcrübə;
• maliyyə vəziyyəti və s.

Satınalma komissiyası

“İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi idarənin balansında olan dövlət əmlakının (daşınar və daşınmaz) 
qiymətləndirilərək onun nizamnamə fondunda nəzərə alınması məqsədilə qiymətləndirmə işlərinin satın alınması üçün 

Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. İdarənin balansında olan 

dövlət əmlakının (daşınar və daşınmaz) 
qiymətləndirilərək onun nizamnamə fondunda 
nəzərə alınması məqsədilə qiymətləndirmə 
işlərinin satın alınması.

Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz tender 
təkliflərini möhürlənib imzalanmış şəkildə ikiqat 
zərflərdə yazılı surətdə təqdim etsinlər. Müqaviləni 
yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi 
maliyyə və texniki imkanlarıa malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər lot üçün 
150 manat iştirak haqqını göstərilən hesaba 

köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində tərtib 
olunmuş əsas şərtlər toplusunu “İçərişəhər” 
Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin Bakı 
şəhəri, İçərişəhər, Asəf Zeynallı küçəsi 20 nömrəli 
(əlaqələndirici şəxs-Nadir Quliyevdən, tele-
fon-(012) 492-11-75) ünvandan ala bilərlər. 

VÖEN-1700711731
H/h- AZ20IBAZ38090019446067875204
Bank- “Azərbaycan Beynəlxalq Bank”ı ASC-

nin Mərkəz filialı
Kod- 805722
M/h- AZ03NABZ01350100000000002944
VÖEN BANK- 9900001881

SWIFT- IBAZAZ2X
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün 20 may 2019-

cu il saat 17.00-a kimi aşağıdakı sənədləri təqdim 
etməlidirlər:

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

bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən sonra 

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

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

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

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

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti 
haqqında bank arayışı; 

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

- digər sənədlər- analoji işlərin yerinə 
yetirilməsinə dair iddiaçının potensial imkanları 
haqqında məlumat və Dövlət Sosial Müdafiə Fon-
duna borcun olub- olmamasına dair arayış.

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

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

İddiaçılar tender təkliflərini və bank 

zəmanətlərini 30 may 2019-cu il saat 17.00- dək 
tender komissiyasına təqdim etməlidirlər. 

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər 
açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

İddiaçıların təklif zərfləri 31 may 2019-cu il 
saat 11.00-da Bakı şəhəri, İçərişəhər, Asəf Zeynallı 
küçəsi 20 nömrəli ünvanda açılacaqdır. Tender 
proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Qanu-
na uyğun keçiriləcəkdir. İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

AÇIQ TENDER ELAN EDİR

30 aprel 2019-cu il, çərşənbə axşamı
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Məsul katib: 493-61-02
Şöbələr: 493-59-03 (8 xətli), 493-69-47, 493-34-13,

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

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

BAŞ REDAKTOR

HƏSƏN 
HƏSƏNOV

T E L E F O N L A R: “Xalq qəzeti”nin kompyuter 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

7426

1451

40 qəpik

İndoneziya 

Paytaxt köçürüləcək
Paytaxt 

Cakartanın 
Yava adasından 
köçürülməsi 
barədə qərar 
qəbul edilib. Bu 
barədə İndone-
ziyanın inkişaf 
və planlaşdırma 
naziri Bambanq 
Broconeqoro 

məlumat verib. Onun sözlərinə görə, qərar əhalinin 
adadakı böyük sıxlığı ilə əlaqədardır. Nazir bildirib ki, 
paytaxtın köçürülməsi 10 ilə yaxın vaxt ala bilər.

Xəbəri “İnterfaks” verib.

İsveçrə

Qaraciyər üçün ən faydalı meyvə
Ərik qaraciyər 

üçün ən fay-
dalı meyvədir. 
Bu, Beynəlxalq 
Alimlər Qrupu-
nun tədqiqatı 
nəticəsində bəlli 
olub. Alimlər 
bildiriblər ki, 
əriyin tərkibindəki 
petkin bütün 
zərərli və təhlükəli 
maddələrin qaraciyərdən ifraz olunmasına kömək 
edir. Tədqiqatçıların sözlərinə görə, ərik həm də qanda 
olan xolesterinin səviyyəsini aşağı salır.

Məlumatı “Nature” yayıb.

Fransa 

Çəlləklə okeanı keçdi
72 yaşlı fran-

sız səyyah Jan 
Jak Savin çəllək 
ilə Atlantik 
okeanını keçib. 
O, jurnalistlərə 
açıqlamasında 
deyib: “122 gün 
9 saatdan sonra 
Karib dənizi 
akvatoriyasına 
çatdım. Səyahət 

bitdi. Hər kəsə təşəkkür edirəm”. Xatırladaq ki, o, 
səfərə ötən ilin dekabrında Kanar adalarından başla-
yıb. Onun səyahət etdiyi çəlləyin uzunluğu 3, eni isə 
2,10 metrdir.

Xəbəri “Liqa.Novosti” verib.

Çin 

Ən hündür tunel yolu
Tibet mux-

tar vilayətində 
dünyanın ən 
hündürdə 
yerləşən tunel 
yolu istifadəyə 
verilib. Bildiri-
lir ki, yol dəniz 
səviyyəsindən 
4750 metr 
yüksəklikdədir. 
Lxase şəhəri ilə Ninqçi şəhərlərini birləşdirən tunelin 
uzunluğu 5,7 kilometrdir.

Məlumatı “Rambler.ru” yayıb.

İngiltərə

Premyer Liqanın ən yaxşı futbolçusu
“Liverpul” 

futbol klubu-
nun müdafiəçisi 
Virgil van Deyk 
2018-2019-cu 
il mövsümündə 
İngiltərə Prem-
yer Liqasının 
ən yaxşı fut-
bolçusu seçilib. 
O, İngiltərə 
Peşəkar Fut-
bolçular Birliyi 
tərəfindən 

keçirilən səsvermə nəticəsində “Mançester Siti”nin 
futbolçuları Rahim Sterlinq, Serxio Aquero, Bernar-
do Silva, eləcə də “Çelsi”nin kapitanı Eden Hazard və 
komanda yoldaşı Sadio Maneni geridə qoyub.

Məlumatı “Transfermarkt” yayıb.

Hazırladı: Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

 Â Aprelin 30-da
 Â Bakıda və Abşeron yarımadasında 

dəyişkən buludlu olacağı, arabir 
tutulacağı,əsasən yağmursuz keçəcəyi 
gözlənilir. Lakin səhər bəzi yerlərdə zəif 
duman olacağı, çiskinli yağış yağacağı 
ehtimalı var. Cənub-şərq küləyi əsəcək. 
Gecə 12-17, gündüz 20-25 , Bakıda 
gecə 14-16, gündüz 21-23 dərəcə isti 
olacaq. Atmosfer təzyiqi norma daxilində 
761 mm civə sütunu, nisbi rütubət 50-60 
faiz olacaq.

 Â Naxçıvan Muxtar Respublikasında 
əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin 
gecə və səhər bəzi yerlərdə çiskinli 
yağış yağacağı ehtimalı var. Şərq küləyi 
əsəcək. Gecə 4-9, gündüz 20-25 dərəcə 
isti olacaq.

 Â Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa, 
Xocalı, Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, 

Laçın, Kəlbəcər, həmçinin Daşkəsən-
Gədəbəy rayonlarında əsasən 
yağmursuz keçəcək.Lakin gecə və 
səhər bəzi yerlərdə lokal qısamüddətli 
yağış yağacağı gözlənilir. Dolu düşəcəyi 
ehtimalı var. Gecə və səhər ayrı-ayrı 
yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi 
əsəcək. Gecə 5-10, gündüz 15-20 
dərəcə isti olacaq. 

 Â Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, 
Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında 
əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və 
səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Şərq 
küləyi əsəcək. Gecə 12-17, gündüz 22-
27 dərəcə isti olacaq.

 Â Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, 
Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, 
Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, 
Xaçmaz, Qusar rayonlarında əsasən 
yağmursuz keçəcək. Lakin gecə və 
səhər bəzi yerlərdə lokal qısamüddətli 
yağış yağacağı gözlənilir. Dolu düşəcəyi 
ehtimalı var. Gecə və səhər ayrı-ayrı 

yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi 
əsəcək. Gecə 8-13, gündüz 20-25, 
dağlarda gecə 0-5, gündüz 15-20 
dərəcə isti olacaq. 

 Â Mərkəzi Aran: Mingəçevir, Yevlax, 
Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, 
Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, 
Biləsuvar, Saatlı, Şirvan, Hacıqabul, 
Salyan, Neftçala rayonlarında əsasən 
yağmursuz keçəcək. Lakin gecə və 
səhər bəzi yerlərdə çiskinli yağış 
yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər bəzi 
yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi 
əsəcək. Gecə 9-14, gündüz 23-28 
dərəcə isti olacaq.

 Â Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, 
Astara rayonlarında əsasən 
yağmursuz keçəcək. Lakin günün birinci 
yarısında bəzi yerlərdə yağış yağacağı 
gözlənilir. Dağlarda duman olacaq. Şərq 
küləyi əsəcək. Gecə 10-13, gündüz 20-
25 , dağlarda gecə 7-12, gündüz 16-20 
dərəcə isti olacaq. 

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət 

İdarəçilik Akademiyasının rektorluğu və professor-müəllim 
heyəti kadr məsələləri şöbəsinin müdiri Afaq Əliyevaya anası

 ALMAZ XANIMIN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verirlər.
                                                                                                      

Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının İdarə Heyəti və 
Mərkəzi Aparatı respublikanın Əməkdar artisti Nofəl Vəliyevə 
atası

MƏCİD MÜƏLLİMİN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verirlər.

B İ L D İ R İ Ş
“Xalq qəzeti”nin 13 və 26 fevral 2019-cu il tarixli 

nömrələrində Hacıqabul Rayon İcra Hakimiyyətinin 2019-
cu ildə Hacıqabul şəhərində abadlıq işləri və yolların əsaslı 
təmiri işlərinin satınalınması ilə əlaqədar dərc olunmuş 
tenderində iddiaçılar sənədləşdirmə işlərini başa çatdıra 
bilmədikləri üçün tenderin keçirilmə vaxtının uzadılmasını 
xahiş etmişlər.

İddiaçıların xahişini nəzərə alaraq tender komissiyası 
tərəfindən təklif zərflərinin açılışı vaxtı uzadılaraq 30 may 
2019-cu il saat 15.00-a, sənədlərin qəbulu vaxtı 21 may 
2019-cu il saat 17.00-a, digər təkliflərin və bank təminatının 
təqdim olunması isə 29 may 2019-cu il saat 15.00-a təyin 
edilmişdir.

Tender komissiyası

 9 Bakı Dövlət Universiteti tərəfindən Musayeva 
Vüsalə Musa qızının adına verilmiş A 071732 nömrəli 
diplom itdiyi üçün etibarsız sayılır.

 9 A.N.Prodakşn MMC-yə məxsus 1500717401 
nömrəli VÖEN-in şəhadətnaməsi itdiyi üçün 
etibarsız sayılır.

R.T.ƏRDOĞAN: Türkiyə iqtisadi  
terror qarşısında geri çəkilməyəcək

Dövlət başçısının 
sözlərinə görə, son illər 
ərzində Türkiyənin üzləşdiyi 
çağırışlar dövlətin müəyyən 
etdiyi kursun düzgün oldu-
ğunu bir daha təsdiq edir. 
R.T.Ərdoğan deyib: “Türkiyə 

iqtisadiyyatına təzyiqlər 
təhlükəlilik dərəcəsinə 
görə bizim sərhəd yaşayış 
məntəqələrimizin atəşə məruz 
qalmasından fərqlənmir. Biz 
tamamilə əminik ki, başqa 
yolumuz yoxdur”. 

R.T.Ərdoğan vurğulayıb 
ki, Türkiyənin potensialı, ilk 
baxışda göründüyündən 
daha böyükdür. Bu, bütün 
sahələrə, o cümlədən iqtisa-
diyyata aiddir. Çoxları bizə 
aysberqin görünən hissəsinə 
görə qiymət verirlər ki, bu, 
kökündən səhv yanaşmadır. 

Prezidentin sözlərinə 
görə, Türkiyə iqtisadiyya-
tında hazırda stabilləşmə 
baş verir. Birinci rübün 
göstəriciləri də bunu əyani 
şəklidə sübut edir. Belə ki, 
bütün sahələrdə dinamik 
inkişaf gedir. 

R.T.Ərdoğan çıxışının 
sonunda deyib ki, Türkiyə 
olaraq bizi beynəlxalq 
maliyyə qurumları və bəzi 
dövlətlərin qərəzli qiymətləri 
maraqlandırmır. Bizim üçün 
xalqın marağı hər şeydən 
üstündür. 

M.HACIXANLI,  
“Xalq qəzeti” 

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan 
Ankarada hakim Ədalət və İnkişaf 
Partiyasının (AKP) iclasında çıxış edərək 

bildirib ki, Türkiyə dövləti bu vaxta qədər heç 
bir hərbi və diplomatik təzyiq qarşısında geri 
çəkilməyib və bundan sonra da geri çəkilmək 
niyyəti yoxdur. Xəbəri “Anadolu” agentliyi yayıb. 

Aleksandr LUKAŞENKO: ATƏT 
məkanında həllini gözləyən problemlər 

var – Dağlıq Qarabağ, Dnestryanı…  

“Bizim ümumi evimizdə 
həllini gözləyən problemlər 
yığılıb qalıb – Dağlıq Qarabağ, 
Dnestryanı... Bunlara indi 
Ukrayna da əlavə olunub, bu, 
artıq ciddi münaqişədir, çoxları 
hətta müharibə adlandırır. Mən 
bu məsələlərə zəif reaksiya 
verdiyinə görə ATƏT-i tez-
tez tənqid edirəm, axı bunlar 
ATƏT-in birbaşa vəzifəsidir. 
Bu təşkilat, hər şeydən əvvəl, 
Avropada təhlükəsizliyə ca-
vabdehdir. Bu problemlərə heç 
bir halda göz yummaq olmaz”, 
-- deyə Lukaşenko dünən 
Minskdə ATƏT Parlament 
Assambleyasının sədri Georgi 
Sereteli ilə görüşü zamanı 
bildirib. 

Belarus Prezidenti ATƏT 

üzvü olan dövlət başçıları-
nı yenidən tənqid edib ki, 
onlar çoxdandır regiondakı 
problemləri müzakirə etmək 
və yaranmış vəziyyətdən çıxış 
yollarını tapmaq üçün toplaş-
mırlar. “İstanbul sammitindən 
(1999-cu il) sonra dövlət baş-
çıları geniş mənada toplaşma-
yıblar, amma bu, çox vacibdir. 
Toplaşmaq və məsələləri 
həll etmək lazımdır. Əgər 
həll etmək mümkün olmursa, 
o zaman heç olmasa çıxış 
yollarını, hansısa perspektivləri 
müəyyənləşdirmək olar”. 

Xatırladaq ki, bir qədər 
əvvəl Lukaşenko xalqa və 

ölkə parlamentinə müraciətlə 
bəyan etmişdi ki, ATƏT-ə 
üzv olan dövlətlərin başçıları 
Donbas münaqişəsinin nizam-
lanması ilə bağlı məsələləri 
müzakirə etmək üçün bir araya 
gəlməlidirlər. 

Qeyd edək ki, Ukraynada 
2014-cü ilin aprelindən baş-
lanmış münaqişə nəticəsində, 
BMT-nin məlumatına görə, 13 
min nəfər həlak olub. Hazırda 
tərəflər arasında atəşkəs elan 
olunsa da, atışmalar davam 
edir.   

Paşa ƏMİRCANOV,  
“Xalq qəzeti”

Belarus Prezidenti Aleksandr 
Lukaşenko bəyan edib ki, 
ATƏT Avropa regionundakı 

münaqişələrə göz yummamalıdır. O, 
təşkilata üzv dövlətlərin başçılarını 
təhlükəsizlik sahəsindəki problemləri 
həll etmək üçün görüş keçirməyə 
çağırıb. Məlumatı RİA “Novosti” verib. 

Mənbə yazır ki, 
bülletenlərin 99,9 faizinin 
hesablanmasından sonra İs-
paniyanın Sosialist İşçi Par-
tiyası 350 nəfərlik konqresdə 
(parlamentin aşağı palatası) 
123 mandata sahib olub. 
İkinci yerdə 66 mandatla 
sağçı Xalq Partiyası, üçün-
cü yerdə isə 57 mandatla 
mərkəzçi Vətəndaşlar Par-
tiyası qərarlaşıb. Solçuların 
“Unidas Podemos” Koalisi-
yası isə aşağı palatada cəmi 
42 yer qazanıb. İfrat sağçı 
VOX partiyası isə ilk dəfə 
olaraq konqresin deputatları 

sırasına daxil ola bilib (24 
mandat). Parlamentdə digər 
yerləri isə müxtəlif muxtar 
cəmiyyətləri təmsil edən 
milliyyətçi partiyalar bölüş-
dürüb.

Baş nazirin təsdiq 
edilməsi üçün mütləq 
əksəriyyətin – 176 deputatın 
dəstəyini qazanmaq lazımdır.

Qeyd edək ki, İspaniyada 
yenidən hökumətin formalaş-
dırılması və büdcənin təsdiqi 
perspektivinə gəldikdə isə, 

sosialistlər qələbəyə baxma-
yaraq çətin vəziyyətə düşüb. 
Siyasi təhlilçilər bildirirlər ki, 
indi “İspaniyanın sosialist 
işçi partiyası” bütün hallar-
da bundan əvvəl hökumət 
koalisiyasından çıxaraq 
növbədənkənar seçkilərə 
səbəb olan Kataloniya par-
tiyalarının simasında dəstək 
axtarmalıdır.

Mahmud QƏRİBOV,  
“Xalq qəzeti”

Parlament seçkilərində sosialistlər 
irəlidədir

Həftəsonu İspaniyada 
keçirilən parlament seçkilərində 
sosialistlər irəlidədir. Bu barədə 
“Euronews” məlumat yayıb. 

Keçən il dünya üzrə hərbi xərclər 1,82 trilyon dollara yüksəlib
 � 2018-ci ildə dünya 

ölkələrinin hərbi məqsədlər üçün 
ayırdığı vəsait 2,6 faiz artaraq 1,82 
trilyon dollara çatıb. Bu barədə 
“Interfax” agentliyi məlumat 
yayıb.

Bildirilir ki, bu barədə məlumat 
Stokholm Dünya Problemlərinin 
Tədqiqatı İnstitutunun məruzəsində yer 
alıb. Məruzədə qeyd edilir ki, dünya 
ölkələrinin hərbi xərcləri ardıcıl olaraq 
ikinci ildir ki, artmaqda davam edir. 
Ümumiyyətlə isə son 30 ildə ən yüksək 
həddə çatıb. Eyni zamanda, hərbi 
xərclər dünya ÜDM-nin 2,1 faizini təşkil 
edib.

Siyasi təhlilçilər qeyd edirlər ki, 
müdafiəyə daha çox pul xərcləyən ölkələr 
arasında birinci pillədə ABŞ qərarlaşıb 
– 649 milyard dollar. Siyahıda ikinci yeri 

Çin (250 milyard dollar), üçüncü yeri 
Səudiyyə Ərəbistanı (67,6 milyard dollar) 
tutub. Siyahıda ilk beşliyi Hindistan (66,5 
milyard dollar) və Fransa (63,8 milyard 
dollar) tamamlayır. Rusiyanın 2018-ci ildə 
müdafiə xərcləri azalaraq 61,4 milyard 
dollar təşkil edib. Bu, ölkənin hərbi xərclər 
reytinqində ilk beşliyi tərk edərək altıncı 
pilləyə enməsi ilə nəticələnib.

Məlumat üçün deyək ki, NATO 
ölkələri ümumilikdə, 2018-ci ildə hərbi 
məqsədlər üçün 963 milyard dollar 
xərcləyib. 2017-ci ildə isə alyansın 
müdafiə xərcləri 900 milyard dollar olub.

Rövşən ATAKİŞİYEV, “Xalq qəzeti”

“Qazprom”un gəliri rekord həddə çatıb
2018-ci ildə Rusiyanın “Qazprom” 

şirkətinin xalis gəliri rekord həddə-1,46 
trilyon rubla çatıb. İl ərzində xalis gəlir iki 
dəfə artıb.

Bir sözlə, bu göstərici bazar iqtisadiyyatı 
proqnozundan (1,377 trilyon rubl) yüksək olsa 
da, rekord sayılır.

Qeyd edək ki, “Qazprom” şirkətinin mak-
simal gəliri 2011-ci ildə olmuşdur. O vaxt xalis 
gəlir 1,307 trilyon rubl təşkil etmişdi.

Ötən il satışdan gələn gəlir 2,2 dəfə artaraq 
1,93 trilyon rubl təşkil edib.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

Britaniyada meşə yanğını
 � Britaniyanın Şərqi Sussek qraflığında meşə yanır. Alov 6 hektar 

ərazini əhatə edir. 

Bu meşə məşhur ingilis yazıçısı Alan 
Aleksandr Milnin yaşadığı evin yanındadır. 
Alovla mübarizəyə  yanğınsöndürənlər və 
iki texnika cəlb edilib. Qonşu rayondan da 
köməyə gəliblər.

Qeyd edək ki, bu il meşədə bu, ikinci yan-

ğındır. Birinci yanğın fevral ayında olmuşdu. 
Yanğına səbəb havaların isti keçməsi səbəb 
kimi göstərilmişdi.

Hazırda yanğının nə səbəbdən baş verdi-
yi hələ aydınlaşdırılmayıb.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”


