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Prezident  
İlham ƏLİYEV:  
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etmək mənim 
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vəzifəmdir

Səfir: 
Qazaxıstanla 
Azərbaycan 
arasında ticarət 
dövriyyəsi 
iki dəfəyə yaxın 
artıb

Con Boltonun  
Azərbaycan Prezidenti ilə  
telefon danışığı bir daha 
göstərir ki, ABŞ Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinin 
həllində maraqlı tərəfdir

Prezidentin Mətbuat Xidmətinin məlumatı

 � Yanvarın 29-da ABŞ Prezidentinin milli 
təhlükəsizlik məsələləri üzrə müşaviri Con Bolton 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə 
telefonla zəng edib.

Söhbət zamanı qarşılıqlı 
maraq doğuran bir sıra məsələlər, 
o cümlədən enerji təhlükəsizliyi, 
təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq 

və Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı danı-
şıqlar prosesi müzakirə edilib.

Şəhid ailəsi üçün Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin təqaüdünün artırılması haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası 

 Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin  
32-ci bəndini rəhbər tutaraq, şəhid ailəsinin 
sosial müdafiəsini gücləndirmək və onlara 
dövlət qayğısını artırmaq məqsədi ilə qərara 
alıram:

1. Şəhid ailəsi üçün Azərbaycan 
 Respublikası Prezidentinin təqaüdünün aylıq 
məbləği artırılaraq 2019-cu il fevralın 1-dən 
300 manat müəyyən edilsin.

2. “Şəhid ailəsi üçün Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin təqaüdü”nün təsis 
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2006-cı il 19 dekabr tarixli 493 
nömrəli Fərmanının (Azərbaycan Respubli-

kasının Qanunvericilik Toplusu, 2006, № 12, 
maddə 1040; 2010, № 9, maddə 771; 2011, 
№ 12, maddə 1139; 2013, № 8, maddə 896; 
2016, № 1, maddə 64; 2018, № 5, maddə 
936) 1-ci hissəsində “242 (iki yüz qırx iki)” 
sözləri “300 (üç yüz)” sözləri ilə əvəz edilsin.

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

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 30 yanvar 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Türkmənistan 
Hökuməti arasında sənaye sahəsində əməkdaşlıq haqqında 

Sazişin təsdiq edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası-

nın 109-cu maddəsinin 17-ci bəndini rəhbər 
tutaraq qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikası Hökuməti 
ilə Türkmənistan Hökuməti arasında sənaye 
sahəsində əməkdaşlıq haqqında 2018-ci il 
noyabrın 22-də Aşqabad şəhərində imzalan-
mış Saziş təsdiq edilsin.

2. Bu Fərmanın 1-ci hissəsində göstərilən 
Saziş qüvvəyə mindikdən sonra Azərbaycan 
Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi onun 

müddəalarının həyata keçirilməsini təmin 
etsin.

3. Azərbaycan Respublikasının Xarici 
İşlər Nazirliyi Sazişin qüvvəyə minməsi üçün 
zəruri olan dövlətdaxili prosedurların yerinə 
yetirildiyi barədə Türkmənistan Hökumətinə 
bildiriş göndərsin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 29 yanvar 2019-cu il

 � Son 15 il Azərbaycanın müasir tarixinə iqtisadi, sosial, 
siyasi və mədəni inkişafının dönüş mərhələsi kimi daxil olub. 
Bu dövr ərzində uğurla həyata keçirilən islahatlar nəticəsində 
Azərbaycan dünyaya özünün nadir iqtisadi inkişaf modelini 
təqdim edib. Ölkəmiz Cənubi Qafqazın iqtisadi coğrafiyasını 
dəyişdirməyə qadir olan möhtəşəm layihələrin təşəbbüskarı 
missiyasını qətiyyətlə öz üzərinə götürüb. 

Respublikamız regional iqtisa-
diyyatın lokomotivinə çevrilib, Avro-
panın enerji təhlükəsizliyinin etibarlı 
tərəfdaşlarından biri kimi özünü təqdim 
edib, hazırda isə beynəlxalq Şərq-
Qərb, Şimal-Cənub nəqliyyat qovşağı 
kimi məsuliyyətli vəzifəni layiqincə 

yerinə yetirməkdədir. Bütün bunların 
sayəsində təbii olaraq Azərbaycanın 
regional və dünya iqtisadiyyatında rolu 
və əhəmiyyəti xeyli yüksəlib.

Bu dövrdə bölgələrin siması 
müasirləşib, həyata keçirilən tikinti, 
abadlıq-quruculuq işləri, yeni sənaye 

müəssisələrinin yaradılması, iş yerlərinin 
açılması ölkəmizin ümumi inkişafına 
böyük təkan verib, dövlətimizin qüdrətini 
artırıb, müstəqilliyimizi möhkəmləndirib. 
Respublikada reallaşdırılan nəhəng 
transmilli infrastruktur layihələri Avra-
siyanın enerji və nəqliyyat xəritəsini 
dəyişib. Oğuz-Qəbələ-Bakı kimi nəhəng 

su kəməri inşa edilib. Ceyranbatanda 
dünyanın ən böyük sutəmizləyici qurğu-
su tikilib. 

Azərbaycanda böyük gəmiqayırma 
zavodu inşa edilib. Bu müəssisə hazırda 
bütün növ gəmilər istehsal edə bilmək 
gücündədir. İstifadəyə verilən Ələt Dəniz 
Ticarət Limanı isə Xəzər hövzəsində ən 
böyük beynəlxalq dəniz ticarət limanıdır. 

Bölgədə, Avrasiyada nəqliyyat 
dəhlizlərinin yaradılması istiqamətində 
son illərdə ən önəmli layihə olan Bakı-
Tbilisi-Qars dəmir yolu istifadəyə verilib. 
Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum 
neft-qaz kəmərlərinin tikintisi iqtisadiyya-
ta böyük valyuta axınını təmin edib. 

“ASAN xidmət” kimi Azərbaycan 
brendi dünyaya təqdim edilib və 
bu, beynəlxalq miqyasda yüksək 
qiymətləndirilib. Mənzil İnşaatı Dövlət 
Agentliyinin – MİDA-nın fəaliyyətə 
başlaması ilə vətəndaşların sosial 
evlərlə təminatı məsələsi də öz həllini 
tapıb. 

(ardı 2-ci səhifədə)

Prezident İlham ƏLİYEV: 
Ölkəmizdə aparılan siyasət 
xalq tərəfindən dəstəklənir

Azərbaycanın uğurlu xarici siyasəti 
dünya miqyasında güclü ölkə kimi 

tanınmağımızı təmin edib 

Bu siyasi kursun 
nəticəsi olaraq Azərbaycan 
dünyanın nüfuzlu 
beynəlxalq təşkilatlarının – 
BMT, ATƏT, Avropa Şurası, 
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, 
Qoşulmama Hərəkatı və 
digər mötəbər qurumların 
üzvü kimi onların işində 
yaxından iştirak edir. Ötən 
illərdə ölkəmizin üzv olduğu 
və əməkdaşlıq etdiyi bütün 
beynəlxalq təşkilatlarla 
əlaqələri daha da genişlənib 

və möhkəmlənib. Bu 
əlaqələr ötən il də uğurla 
davam etdirilib.

2018-ci il bir sıra uğur-
larla, o cümlədən xarici 
siyasət sahəsində əldə olu-
nan tarixi hadisələrlə yadda 
qaldı. Azərbaycan yenə də 
mötəbər nüfuzlu qurum-
ların tədbirlərini keçirildiyi 
məkana çevrildi. 

Ötən il ərzində 
Ermənistan – Azərbaycan, 

Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin həlli ilə 
bağlı bir sıra beynəlxalq 
təşkilatlar tərəfindən ma-
raqlarımıza cavab verən 
önəmli sənədlərin qəbul 
edilməsinə nail olunub.

Hər il olduğu kimi, ötən 
il də həyata keçirilən xarici 
siyasət qarşılıqlı hörmət 
və bərabərhüquqluluq 
əsasında iki və çoxtərəfli 
münasibətlərin inkişafı, 

təhlükəsizliyin, iqtisadi və 
sosial rifahın dayanıqlılığı-
nın təmin edilməsi, eləcə 
də mədəni təşəbbüslərin 
artırılması istiqamətlərinə 
yönəldilib. Azərbaycanın 
uğurlu xarici siyasəti güclü 
ölkə kimi dünya miqyasın-
da özünü təsdiqləməsində 
böyük rol oynayıb. 

Bu müddət ərzində dün-
ya birliyindəki mövqelərimiz 
daha da möhkəmlənib. 
Dövlətimizin başçısının  
ötən il 16 xarici ölkəyə  
səfər etməsi, həmçinin  
16 dövlət və hökumət baş-
çısının Azərbaycana rəsmi 
səfəri xarici siyasətimizin 
uğurlarını əks etdirən 
faktlardır. Bu səfərlər 
çərçivəsində müzakirə 
olunan məsələlər, imza-
lanan sənədlər ölkəmizlə 
əməkdaşlıq etmək istəyən 
dövlətlərin sayını daha 
da artırmış, əlaqələrimizi 
genişləndirmişdir. Eyni za-
manda, ölkəmiz beynəlxalq 
təşkilatlar çərçivəsində 
uğurla fəaliyyət 
göstərmişdir. Bütün bunlar 
ikitərəfli əlaqələrimizin nə 
qədər geniş olmasından 
xəbər verir. 

(ardı 7-ci səhifədə)

 � Ulu öndər Heydər Əliyevin əsasını 
qoyduğu xarici siyasət kursunda beynəlxalq 
təşkilatlarla münasibətlərin qurulması və 
inkişaf etdirilməsi prioritet istiqamətlərdən 
biridir. 
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(əvvəli 1-ci səhifədə)

Sözügedən dövrdə regionların 
tarazlı və yüksək inkişafı Azərbaycan 
dövlətinin həyata keçirdiyi iqtisadi 
siyasətin başlıca istiqamətlərindən biri 
olub.  Təsadüfi deyil ki, 2004-cü ildən 
başlayaraq, ölkəmizdə regionların 
inkişafı ilə bağlı mühüm dövlət proq-
ramları icra edilir. Bunun da nəticəsində 
ötən müddətdə regionların sosial-iq-

tisadi inkişafında ciddi dönüşə nail 
olunub, bölgələrdəki mövcud əmək 
ehtiyatlarından, təbii və iqtisadi po-
tensialdan səmərəli istifadə edilməsi 
insanların həyat şəraitinin və rifahının 
yüksəlməsinə gətirib çıxarıb. 

Azərbaycanda qeyri-neft sektoru-
nun inkişaf etdirilməsi yolu ilə iqtisadiy-
yatın şaxələndirilməsinə, əhalinin rifah 
halının yaxşılaşdırılmasına önəm verən 
ölkə Prezidenti İlham Əliyev regionların 
sürətli inkişafına xüsusi diqqət və qayğı 
ilə yanaşır, müntəzəm olaraq bölgələrə 
səfər edir. Həmin səfərlər çərçivəsində 
yerlərdə görülmüş işlərlə yaxından 
tanış olan dövlət başçısı sakinlərin də 
rəyini nəzərə alır, onları narahat edən 
məsələlərin həlli ilə bağlı təxirəsalınmaz 
tədbirlər həyata keçirir.

“Azərbaycan Respublikası regionla-
rının 2014–2018-ci illərdə sosial-iqtisadi 
inkişafı Dövlət Proqramı”nın icrasının 
yekunlarına həsr olunan konfransda bu 
barədə ətraflı danışılıb, qarşıda duran 
vəzifələr müəyyənləşdirilib.  Prezident 
İlham Əliyev giriş nitqində deyib: 
“Azərbaycan regionlarının sosial-iqtisa-
di inkişafı proqramlarının qəbul edilməsi 
mənim 2003-cü ildə prezident seçkiləri 
ərəfəsində verdiyim vədlərimdən biri idi. 
O vaxt demişdim ki, əgər Azərbaycan 
xalqı mənə etimad göstərərsə, ilk 
növbədə, regionların inkişafı ilə 
məşğul olacağam, bölgələrdə olan 
problemlərin həlli işində öz səylərimi 
əsirgəməyəcəyəm. 2004-cü ilin fevral 
ayında birinci proqram qəbul olundu 
və bu gün müzakirə etdiyimiz proqram 
sayca üçüncüdür.

Beləliklə, görülmüş işlər haqqın-
da danışanda əlbəttə ki, biz son 15 il 
ərzində yerinə yetirilmiş işlərə nəzər 
salmalıyıq. Bu işlər həm real həyatda, 
həm rəqəmlərdə, həm də dəyişən, 
abadlaşan şəhərlərdə özünü göstərir”. 

Dövlətimizin başçısı çıxışında son 
15 il ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatı-
nın dünya miqyasında rekord templərlə 

inkişaf etdiyini, ümumi daxili məhsulun 
3,3 dəfə, sənaye istehsalının 2,6 dəfə, 
ixracın 4,7 dəfə, valyuta ehtiyatları-
nın 24 dəfə artdığını diqqətə çatdırıb. 
Eyni zamanda, aparılan uğurlu siyasət 
nəticəsində ölkəmizə təxminən 250 mil-
yard dollar həcmdə investisiya qoyuldu-
ğunu və bunun yarısının xarici sərmayə 
olduğunu vurğulayıb. 

Azərbaycan Prezidenti nitqində 
ölkəmizə sərmayə qoyuluşundan bəhs 

edərkən bir faktı da diqqətə  çatdırıb: 
“İlk dəfə Azərbaycan Dünya Bankının 
“Doing Business” hesabatında 2006-cı 
ildə qeyd olundu və o vaxt Azərbaycan 
98-ci yerdə qərarlaşdı. Aparılan köklü 
islahatlar, investisiya iqliminin yaxşılaş-
dırılması nəticəsində son hesabatda 
Azərbaycan dünya miqyasında 25-ci 
yerdədir. Yəni, bu, deməyə əsas verir 
ki, bundan sonra da həm daxili, həm 
xarici investorlar Azərbaycana böyük 
həcmdə sərmayə qoyacaqlar. Beləliklə, 
bu sərmayə imkan verəcək ki, bundan 
sonra da iş yerləri, yeni müəssisələr ya-
radılsın və ölkəmiz inamla inkişaf etsin”.

Dövlət başçısının nitqində 
səsləndirdiyi digər göstəricilərə 
də nəzər salsaq, son 15 il ərzində 
Azərbaycanda görülən işlərin miqya-
sı, reallaşdırılan islahatların uğurlu 
nəticələri və dövlət siyasətinin   sosial-
yönümlü olması barədə aydın təsəvvür 
yaranar. Belə ki, bu dövrdə 2 milyon 
yeni iş yeri yaradılıb. Maaşlar 7 dəfə, 
pensiyalar 9 dəfə artıb, 3 min  200-dən 
çox məktəb, 640 tibb müəssisəsi 
əsaslı təmir edilib və ya yenidən tikilib. 
Bölgələrdə 44 olimpiya mərkəzi yara-
dılıb.  

Bütün bunlarla bərabər, məcburi 
köçkünlərin problemlərinə mühüm 
önəm verilib, son illər ərzində yüzdən 
çox köçkün şəhərciyi tikilib, şəhid 
ailələri, müharibə veteranları, müharibə 
əlilləri üçün 6650 mənzil təqdim edilib.  

İclasda, həmçinin bildirilib ki, 
Azərbaycan Prezidentinin rəhbərliyi ilə 
ölkədəki ictimai-siyasi sabitlik, həyata 
keçirilən davamlı islahatlar nəticəsində 
yaradılan güclü iqtisadi potensial dün-
yada gedən çətin geosiyasi proseslər 
fonunda respublika iqtisadiyyatının 
dayanıqlı inkişafını təmin edib, region-
ların sosial-iqtisadi inkişafında mühüm 
rol oynayıb. 

Son dövrlərdə Azərbaycanda mü-
asir iqtisadi şəraitin tələblərinə uyğun 
olaraq çoxşaxəli və ardıcıl islahatlar 

həyata keçirilir, qeyri-neft ixracının 
artırılması üzrə kompleks stimullaşdı-
rıcı tədbirlər görülür, biznes-investisiya 
mühiti davamlı olaraq yaxşılaşdırılır, 
qeyri-neft sektorunun inkişafı təmin 
edilir, sahibkarlığa dövlət dəstəyi daha 
da gücləndirilir.

Qeyd edilib ki, Dövlət Proqramı 
çərçivəsində 2014-2018-ci illərdə 
regionların inkişafına ümumilikdə 24,2 
milyard manat vəsait yönəldilib. Ölkə 

rəhbərinin şəhər və rayonların sosial-
iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsi 
ilə bağlı imzaladığı 400-dən çox 
sərəncamla 2,8 milyard manat vəsaitin 
ayrılması regionların sosial-iqtisadi 
inkişafında həlledici rol oynayıb.

Kənd təsərrüfatının subsidiyalaşdı-
rılması və vergilərdən azad olunması, 
texnika və gübrələrin güzəştli şərtlərlə 
verilməsi, lizinq xidmətlərinin təşkili, 
investisiyaların və ixracın təşviqi, 
lisenziyalaşdırmanın təkmilləşdirilməsi, 
yoxlamaların dayandırılması müddətinin 
2021-ci il yanvarın 1-dək uzadılma-
sı, yerli istehsalın stimullaşdırılması 
məqsədilə dövlət satınalmalarında yerli 
məhsulların dəyərinə 20 faiz güzəştin 
tətbiqi, ixrac təşviqinin verilməsi və 
digər dövlət dəstəyi mexanizmləri 
ölkədə sahibkarlığın inkişafına mühüm 
təsir göstərib. 

Regionların inkişafında Sumqayıt 
və Mingəçevirdə sənaye parklarının, 
Neftçala, Masallı, Hacıqabul və Sabira-
badda sənaye məhəllələrinin yaradılma-
sı, 33 rayonun ərazisində 51 aqropar-
kın, habelə iri fermer təsərrüfatlarının 
təşviqi bölgələrin potensialından 
səmərəli istifadə etməklə sahibkar-
lığın inkişafını sürətləndirib. İxracın 
təşviqi, xüsusilə, qeyri-neft ixracının 
dəstəklənməsi məqsədilə indiyədək 24 
ixrac missiyası təşkil edilib, Azərbaycan 
şirkətləri 17 beynəlxalq sərgiyə vahid 
ölkə stendi ilə qoşulub. Bu missiya-
lar zamanı imzalanan müqavilələrə 
əsasən, 104,2 milyon dollar dəyərində 
məhsulların müxtəlif ölkələrə, o 
cümlədən bir sıra yeni bazarlara ixracı 
ilə əlaqədar 8 milyon manatadək ixrac 
təşviqinin ödənilməsinə dair qərarlar 
qəbul edilib.

İclasda 2014-2018-ci illərdə 16 
mindən çox sahibkarın ümumi dəyəri 
2,6 milyard manat olan layihəsinə 1 
milyard manatdan çox güzəştli kredit 
verilməsi, bunun 79 faizinin aqrar sek-
torun, 21 faizinin isə müxtəlif sənaye və 
digər sahələrin inkişafına yönəldilməsi 
vurğulanıb. Verilmiş güzəştli kreditlərin 
70 faizinin regionların payına düşdüyü, 
ötən il geri qaytarılan vəsaitlər hesa-
bına sahibkarlara 160,2 milyon manat 

güzəştli kredit verildiyi bildirilib.  
Dövlət başçısı bu uğurların 

təməlində xalq-iqtidar birliyinin, əmin-
amanlığın dayandığını diqqətə çatdırıb: 
“Azərbaycan sabitlik, təhlükəsizlik 
məkanıdır. Yaxın tarix əyani şəkildə 
göstərdi ki, sabitlik pozulanda ölkələr 
çox pis vəziyyətə, idarəolunmaz 
vəziyyətə düşür, iqtisadiyyat çökür, 
sənaye iflic olur, insanlar əziyyət çəkir 
və sonra bu vəziyyətdən çıxmaq üçün 
onilliklər lazım olur. Azərbaycanın uğur-
lu inkişaf modelinin əsas qayəsi ondadır 
ki, ölkəmizdə aparılan siyasət xalq 
tərəfindən dəstəklənir. Çünki bu siyasət 
xalqımızın rifah halının yaxşılaşması-
na hesablanıb. Bu siyasət ölkəmizin 
güclü dövlətə çevrilməsinə hesabla-
nıb. Məhz bu siyasət nəticəsində bu 
gün Azərbaycan dünyanın müxtəlif 
kürsülərindən öz sözünü açıq deyir, öz 
müstəqil siyasətini aparır, öz maraqları-
nı tam şəkildə qoruyur”. 

Sözügedən konfrans bir daha 
göstərdi ki, regional dövlət proqram-
larının uğurlu icrası Azərbaycanda 
bölgələrin tarazlı inkişafında, işsizlik 
probleminin aradan qaldırılmasında, sa-
hibkarlığın inkişafında, yeni iş yerlərinin 
açılmasında mühüm rol oynayıb. Eyni 
zamanda, rayonların iqtisadi potensialı-
nın artmasına, infrastruktur təminatının, 
kommunal xidmətlərin keyfiyyətinin 
daha da yüksəlməsinə, biznes və 
investisiya mühitinin, əhalinin rifahının 
yaxşılaşmasına səbəb olub. Bununla 
da ölkənin strateji inkişaf hədəflərinə, 
müəyyənləşdirilən   məqsədlərə çatma-
sına əhəmiyyətli töhfəsini verib.

Vaqif BAYRAMOV, 
“Xalq qəzeti”

Prezident İlham Əliyev görkəmli 
alim Toğrul Bağırovun vəfatı ilə 

əlaqədar başsağlığı verib
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti İlham Əliyev Bakı Nobel İrsi 
Fondunun sədri, BMT-nin qlobal enerji 
üzrə aparıcı eksperti, siyasi elmlər 
doktoru, professor Toğrul Adil oğlu 

Bağırovun vəfatından kədərləndiyini 
bildirir, ailəsinə dərin hüznlə başsağlığı 
verir. 

Allah rəhmət eləsin!

Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Türkmənistan 
Hökuməti arasında 2019−2022-ci illər üçün nəqliyyat 

sahəsində Əməkdaşlıq Proqramının təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikası Konstitusi-
yasının 109-cu maddəsinin 17-ci bəndini 
rəhbər tutaraq qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikası 
Hökuməti ilə Türkmənistan Hökuməti 
arasında 2019−2022-ci illər üçün 
nəqliyyat sahəsində 2018-ci il noyabrın 
22-də Aşqabad şəhərində imzalanmış 
Əməkdaşlıq Proqramı təsdiq edilsin.

2. Bu Fərmanın 1-ci hissəsində 

göstərilən Əməkdaşlıq Proqramı 
qüvvəyə mindikdən sonra Azərbaycan 
Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və 
Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi onun 
müddəalarının həyata keçirilməsini 
təmin etsin.

3. Azərbaycan Respublikasının 
Xarici İşlər Nazirliyi Əməkdaşlıq Proqra-
mının qüvvəyə minməsi üçün zəruri olan 
dövlətdaxili prosedurların yerinə yetiril-

diyi barədə Türkmənistan Hökumətinə 
bildiriş göndərsin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti

Bakı şəhəri, 29 yanvar 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Türkmənistan 
Hökuməti arasında uzunmüddətli ticarət-iqtisadi 

əməkdaşlıq haqqında Sazişin təsdiq edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikası Konstitusi-
yasının 109-cu maddəsinin 17-ci bəndini 
rəhbər tutaraq qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikası 
Hökuməti ilə Türkmənistan Hökuməti 
arasında uzunmüddətli ticarət-iqtisadi 
əməkdaşlıq haqqında 2018-ci il noyab-
rın 22-də Aşqabad şəhərində imzalan-
mış Saziş təsdiq edilsin.

2. Bu Fərmanın 1-ci hissəsində 
göstərilən Saziş qüvvəyə mindikdən 
sonra Azərbaycan Respublikasının İq-
tisadiyyat Nazirliyi onun müddəalarının 
həyata keçirilməsini təmin etsin.

3. Azərbaycan Respublikasının 
Xarici İşlər Nazirliyi Sazişin qüvvəyə 
minməsi üçün zəruri olan dövlətdaxili 
prosedurların yerinə yetirildiyi barədə 

Türkmənistan Hökumətinə bildiriş 
göndərsin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti

Bakı şəhəri, 29 yanvar 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Türkmənistan Hökuməti 
arasında iki ölkənin limanları vasitəsilə dəniz nəqliyyatı ilə beynəlxalq 

daşımaların inkişafı haqqında Sazişin təsdiq edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusi-

yasının 109-cu maddəsinin 17-ci bəndini 
rəhbər tutaraq qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikası 
Hökuməti ilə Türkmənistan Hökuməti 
arasında iki ölkənin limanları vasitəsilə 
dəniz nəqliyyatı ilə beynəlxalq daşımala-
rın inkişafı haqqında 2018-ci il noyabrın 
22-də Aşqabad şəhərində imzalanmış 
Saziş təsdiq edilsin.

2. Bu Fərmanın 1-ci hissəsində 
göstərilən Saziş qüvvəyə mindikdən 
sonra Azərbaycan Respublikasının 
Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnolo-
giyalar Nazirliyi onun müddəalarının 
həyata keçirilməsini təmin etsin.

3. Azərbaycan Respublikasının 
Xarici İşlər Nazirliyi Sazişin qüvvəyə 
minməsi üçün zəruri olan dövlətdaxili 
prosedurların yerinə yetirildiyi barədə 

Türkmənistan Hökumətinə bildiriş 
göndərsin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti

Bakı şəhəri, 29 yanvar 2019-cu il

Azərbaycanlı alim Toğrul Bağırov enerji 
diplomatiyası  sahəsində görkəmli mütəxəssis idi 

 � Bakı Nobel 
İrsi Fondunun sədri, 
Moskva beynəlxalq 
neft klubunun icraçı 
vitse-prezidenti, 
Rusiya Təbiət Elmləri 
Akademiyasının müxbir 
üzvü, Amerika-Rusiya 
İşgüzar Şurasının daimi 
üzvü, siyasi elmlər 
doktoru, professor 
Toğrul Bağırov 65 
yaşında vəfat edib. 

Toğrul Bağırov 1954-cü 
ildə Bakıda anadan olub. 
Moskva Dövlət Beynəlxalq 
Münasibətlər İnstitutunun 
beynəlxalq münasibətlər 
fakültəsini bitirdikdən sonra 
keçmiş SSRİ Xarici İşlər 
Nazirliyində, SSRİ-nin 
 BŞ-dakı səfirliyində, BMT-nin 
Cenevrə nümayəndəliyində 
işləyib. Daha sonra intel-
lektual biznes sahəsinə 
keçib, beynəlxalq konsal-
tinq şirkətinə başçılıq edib. 
 1994-cü ildə Rusiyanın yana-
caq və energetika  nazirinin 
xüsusi müşaviri, " Qazprom”, 
"LUKoil”, "Transneft”, 
"Tatneft”in və digər enerji 
şirkətlərinin məsləhətçisi 
vəzifələrində çalışıb.

Rusiya Təbiət Elmləri 
Akademiyasının müxbir üzvü 
olan T.Bağırov “Moskva neft 

klubu” fondunun icraçı vitse-
prezidenti, Amerika–Rusiya 
İşgüzar Şurasının daimi üzvü 
idi. Azərbaycanda Nobel qar-
daşları irsinin bərpa edilməsi 
sahəsindəki xidmətlərinə 
görə İsveç Kralı XVI Karl 
Qustav görkəmli alimi birinci 
dərəcəli "Qütb Ulduzu" 
ordeni ilə təltif edib. Həmçinin 
T.Bağırov Fransanın "Fəxri 
legion" ordeni, Rusiyanın 
ikinci dərəcəli “Vətən qarşı-
sında xidmətlərinə görə” me-
dalı ilə də mükafatlandırılıb.

“1990-cı illərdə Rusi-
ya–Amerika münasibətləri 
kontekstində Rusiyanın neft-
qaz sektorunda islahatların 
beynəlxalq əhəmiyyəti” möv-
zusunda doktorluq dissertasi-
yası müdafiə edən alim “Mej-
dunarodnaya jizn”, “Amerika”, 
“Neft Rossii” jurnallarının 
daimi müəlliflərindən biri, 
“Böyük səkkizlik” ölkələrinin 
energetika nazirlərinin birinci 
görüşü barədə külliyyatın 
1988-ci il nəşri üzrə proqram 
komitəsinin əlaqələndiricisi 

olub. O, Rusiya Dövlət Du-
ması və ABŞ Konqresi ara-
sında dialoqa dəstək ictimai 
qrupunun üzvü, energetika 
üzrə Duma-Konqres böyük 
qrupunun yaradılmasının 
təşəbbüskarı idi. Alimin dərc 
olunmuş elmi işləri arasında 
“Rusiya və OPEC ölkələri – 
əməkdaşlığın perspektivləri”, 
“Rusiyanın xarici siyasətində 
neft və qaz”, “1990-cı illərdə 
Rusiyanın neft-qaz sekto-
runda iqtisadi dəyişikliklərin 
beynəlxalq əhəmiyyəti” 
mövzusunda monoqrafiya-
ları mütəxəssislər tərəfindən 
yüksək qiymətləndirilir. 

Ölkələr arasında enerji 
əməkdaşlığının qurulması 
və inkişaf etdirilməsində 
Toğrul Bağırov söz və 
nüfuz sahiblərindən biri idi. 
Onun maraqlar balansına 
hədəflənmiş bu missiyası ilə 
siyasətçilər də, iş adamları 
da razılaşır, təşəbbüs və 
təkliflərini qəbul edir, ondan 
həmişə məsləhətlər alırdı-
lar. Ötən əsrin 90-cı illərinin 
ortalarında “Əsrin müqaviləsi” 
razılaşdırılarkən T.Bağırovun 
Azərbaycan ilə Rusiya 
arasında mühüm vasitəçilik 
xidmətləri olub. 

Fəridə ABDULLAYEVA 
AZƏRTAC-ın xüsusi 

müxbiri

Moskva

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
Administrasiyasında 2019-cu ilin fevral  

ayında vətəndaşların qəbulu cədvəli

 Qəbulu olan şəxs Qəbul 
günləri

Prezidentin Aqrar siyasət məsələləri üzrə köməkçisi – şöbə müdiri 
ƏMİRASLANOV Azər Kamal oğlu 25

Prezidentin Ərazi-təşkilat məsələləri üzrə köməkçisi – şöbə müdiri  
NAĞDƏLİYEV Zeynal Səfər oğlu 11

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 13

Prezidentin İqtisadi məsələlər üzrə köməkçisi – şöbə müdiri   
ƏSƏDOV Əli Hidayət oğlu 8

Prezidentin İqtisadi siyasət və sənaye məsələləri üzrə köməkçisi – şöbə müdiri 
ƏMİROV Natiq Ərziman oğlu 14

Prezidentin Katibliyinin rəisi – Prezidentin köməkçisi  
SEYİDZADƏ Dilarə Bağır qızı 7

Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidentinin Katibliyinin rəisi  
HƏSƏNOV Altay Tofiq oğlu 8,15,22

Prezidentin mətbuat katibi   
QASIMOV Azər Məhəmməd oğlu  4

Dövlət qulluğu və kadr məsələləri şöbəsinin müdiri  
MƏCİDOV Tələt Tahir oğlu 22

Dövlət nəzarəti şöbəsinin müdiri  
NURİYEV Eldar Qasım oğlu 19

Gənclər siyasəti və idman məsələləri şöbəsinin müdiri  
MƏMMƏDƏLİYEV Yusuf  Ülfət oğlu 18

Humanitar siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri  
ƏLİYEVA Fərəh Şirməmməd qızı 12

Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri  
HACIYEV Hikmət Fərhad oğlu 15

İnnovativ inkişaf və elektron hökumət məsələləri şöbəsinin müdiri  
NƏCƏF Rövşən Çingiz oğlu  27

Qanunvericilik və hüquq ekspertizası məsələləri şöbəsinin müdiri  
ƏLİYEV Şahin Məhərrəm oğlu 21

Millətlərarası münasibətlər, multikulturalizm və dini məsələlər şöbəsinin müdiri    
NƏCƏFOV Etibar Əli oğlu 5

Sənədlərlə və vətəndaşların müraciətləri ilə iş şöbəsinin müdiri  
İSMAYILOV Süleyman Abbas oğlu 6

Strateji araşdırma və planlaşdırma şöbəsinin müdiri  
YUSİFOVA Səadət Vidadi qızı 28

Hüquq-mühafizə orqanları ilə iş və hərbi məsələlər şöbəsinin əfv 
məsələləri sektoru 20

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

26

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.

Prezident İlham ƏLİYEV:  
Ölkəmizdə aparılan siyasət 
xalq tərəfindən dəstəklənir
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Gömrükçülər ümummilli lider Heydər Əliyevin 
məzarını və Şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər

 � Dövlət Gömrük Komitəsinin 
əməkdaşları peşə bayramı münasibətilə 
yanvarın 30-da Fəxri xiyabana gələrək 
xalqımızın ümummilli lideri, müasir müstəqil 
Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu 
Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla yad edib, 
məzarı önünə əklil qoyublar.

AZƏRTAC xəbər verir ki, 
görkəmli oftalmoloq-alim, 
akademik Zərifə xanım 
Əliyevanın da xatirəsi anılıb, 
məzarı üzərinə tər güllər 
düzülüb.

Sonra Şəhidlər xiya-
banında Azərbaycanın 

müstəqilliyi və ərazi bütöv-
lüyü uğrunda canlarından 
keçmiş qəhrəman Vətən 
övladlarının xatirəsi anı-
lıb, məzarları üzərinə gül, 
“Əbədi məşəl” abidəsinin 
önünə əklil qoyulub. 

Gömrükçülərin peşə bayramı qeyd edilib

 � Yanvarın 30-da Azərbaycan Respublikası gömrük 
orqanlarının yaradılmasının 27-ci ildönümü, gömrük əməkdaşlarının 
peşə bayramı münasibətilə təntənəli mərasim və Dövlət Gömrük 
Komitəsinin 2018-ci il ərzindəki fəaliyyətinin yekunlarına həsr 
olunan kollegiya iclası keçirilib.

AZƏRTAC xəbər verir ki, Dövlət 
Gömrük Komitəsinin (DGK) sədri, 
gömrük xidməti  general-leytenantı 
Səfər Mehdiyev ümummilli lider 
Heydər Əliyev tərəfindən əsası qo-
yulan gömrük orqanlarının Prezident 
İlham Əliyevin həyata keçirdiyi davam-
lı inkişaf strategiyasına uyğun inkişaf 
etdiyini və ölkəmizin mühüm dövlət 
təsisatlarından birinə çevrilməklə 
yanaşı, dünya gömrük ailəsində 
yüksək etibar və etimad qazandığını 
deyib. Son illər ölkədə həyata keçirilən 
islahatlar çərçivəsində gömrük or-
qanlarının da bir sıra yeniliklər tətbiq 
etdiyini diqqətə çatdıran S.Mehdiyev 
qeyd edib ki, fiskal, hüquqpozmala-
ra qarşı mübarizə, gömrük nəzarəti, 
ticarətin asanlaşdırılması və ən 
əsası, şəffaflığın təmin olunması 
istiqamətində ciddi nailiyyətlər əldə 
edilib.

Komitə sədri vurğulayıb ki, göm-
rük sistemində aparılan struktur 
və kadr islahatları idarəetmənin 
təkmilləşdirilməsinə, kadrların peşə 
hazırlığının artırılmasına, bir sözlə, 
gömrük işinin müasir dünyanın 
çağırışlarına uyğun şəkildə yenidən 
qurulmasına münbit şərait yara-
dıb: “Prezident İlham Əliyevin tarixi 
İpək Yolu üzərində strateji mövqe 
tutan ölkəmizin tranzit potensialının 
gücləndirilməsi, ixrac potensialının 
artırılması istiqamətində atdığı ad-
dımlar gömrük orqanlarının da qarşı-
sında yeni hədəflər müəyyənləşdirib. 
Artıq ən müasir idarəetmə struktu-
runa malik Azərbaycan gömrüyü 
fəaliyyətini nəzarətdən – xidmətə 
doğru dəyişdirərək beynəlxalq ticarətin 
təhlükəsiz, asan və sürətli şəkildə 
reallaşdırılması, ən müasir gömrük 
nəzarət üsul və vasitələrinin tətbiqi 
istiqamətində mühüm addımlar atır”.

Qeyri-neft sektorunun inkişafı, ixrac 
potensialının artırılması məqsədilə fev-
ralın 1-də tətbiqinə başlanacaq “Yaşıl 
dəhliz” buraxılış sisteminin ölkəmizdə 
sahibkarlıq mühitinin yaxşılaşdırılması, 
vətəndaş-məmur təmasının minimuma 

endirilməsi, şəffaflığın təmin olunması 
və könüllü riayət prinsipinin forma-
laşmasında vacib rol oynayacağını 
bildirən S.Mehdiyev gömrük orqanları-
nın bu layihənin icrasını uğurla reallaş-
dıracağına əminliyini ifadə edib.

Daha sonra kollegiyanın 
gündəliyindəki məsələlər müzakirə 
olunub.

Komitə sədrinin birinci  müavini, 
gömrük xidməti general-mayoru 
İsmayıl Hüseynov bildirib ki, hesabat 
ilində, ilk növbədə, çevik idarəetmə 

sistemi yaradılmaqla Dövlət Gömrük 
Komitəsinin fəaliyyət istiqamətləri üzrə 
qarşıda duran vəzifələrin vaxtında və 
operativ sürətdə yerinə yetirilməsinə 
daha əlverişli şəraitin  yaradılması, 
komitənin struktur bölmələrinin 
fəaliyyətinin daha səmərəli və düzgün 
təşkili, idarəçiliyin təkmilləşdirilməsi, 
eyni və oxşar səlahiyyətlərin daha 
optimal həcmdə resurs sərf etməklə 
həyata keçirilməsi və nəticədə, 
gömrük xidmətinin fəaliyyətinin 
səmərəliliyinin artırılması məqsədilə 
Azərbaycan Respublikası Prezidenti-
nin müvafiq fərmanı ilə DGK-nın struk-
turu təkmilləşdirilərək paralel və bir-
birini təkrarlayan struktur bölmələrinin 
əvəzinə yeni struktur bölmələri, o 
cümlədən ərazi və ixtisaslaşdırılmış 
gömrük idarələri yaradılıb.

O qeyd edib ki, 2018-ci ildə dövlət 
büdcəsinin gəlirlər hissəsinin forma-
laşmasında xüsusi rola malik olan 
Dövlət Gömrük Komitəsi idxal-ixrac 
əməliyyatları üzrə vergitutma bazasını 
düzgün müəyyənləşdirməklə büdcəyə 
3 milyard 434 milyon manat gömrük 
ödənişlərinin köçürülməsini təmin 
edib, ilin əvvəlində nəzərdə tutulan 
proqnozla müqayisədə 1 milyard 4 
milyon manat gömrük vergi və rü-
sumları toplanaraq dövlət büdcəsinə 
köçürülüb. 2018-ci ilin iyun ayında illik 
büdcə proqnozunun dürüstləşməsi 
zamanı Dövlət Gömrük Komitəsi üçün 
əlavə olaraq 760 milyon manat büdcə 
öhdəliyinin müəyyənləşdirilməsini 
nəzərə alsaq, bütövlükdə 3 milyard 
190 milyon manat proqnoza qar-
şı faktiki olaraq 244 milyon manat 
gömrük ödənişlərinin dövlət büdcəsinə 
köçürülməsi təmin edilib.

Digər çıxış edənlər ötən dövr 
ərzində görülən işlər və qarşıda duran 
vəzifələr barədə danışıblar.

Bundan başqa, iclasın 
gündəliyindəki “Azərbaycan Respub-
likası Dövlət Gömrük Komitəsinin 
Ticarətin Asanlaşdırılması üzrə Kon-
sepsiyası”, “Azərbaycan Respublika-
sında tranzit əməliyyatlarının gömrük 
tənzimlənməsinin inkişafı Konsepsiya-
sı”, “Azərbaycan Respublikası Dövlət 
Gömrük Komitəsinin 2019-cu il üçün 
İş Planı”, “Azərbaycan Respublikası 
Dövlət Gömrük Komitəsinin Gömrük 
Risklərinin İdarəolunması və Audit 
Baş İdarəsi haqqında Əsasnamə” 
və “Azərbaycan Respublikası Dövlət 
Gömrük Komitəsinin Hüquqi Təminat 
İdarəsi haqqında Əsasnamə” müzakirə 
edilərək müvafiq qərarlar qəbul olu-
nub.

Həmçinin Dövlət Gömrük 
Komitəsinin xidmətdə fərqlənən bir 
qrup əməkdaşına Ümumdünya Göm-
rük Təşkilatının sertifikatları verilib, 
eləcə də komitənin xidmətdə fərqlənən 
bir qrup əməkdaşına fəxri fərmanlar və 
xüsusi rütbələr verilməsinə dair DGK 
sədrinin müvafiq əmrlərinin imzalandı-
ğı diqqətə çatdırılıb.

Sonda yığıncaq iştirakçıları adın-
dan Prezident İlham Əliyevə müraciət 
qəbul edilib.

Con Boltonun Azərbaycan Prezidenti ilə  
telefon danışığı bir daha göstərir ki, ABŞ Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinin həllində maraqlı tərəfdir
 � ABŞ Prezidentinin milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə 

müşaviri Con Boltonun Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə telefon 
zəngi bir daha göstərir ki, Azərbaycan regionun lider dövləti olaraq 
dünyanın fövqəldövlətinin diqqət mərkəzindədir və Birləşmiş Ştatlar 
Azərbaycanla münasibətlərin inkişafına maraq göstərir. Bunu 
Trend-ə Milli Məclisin deputatı, politoloq Elman Nəsirov deyib.

E.Nəsirov bildirib ki, ötən ilin 
oktyabr ayında C.Boltonun Bakıya 
səfəri də bu deyilənləri təsdiq etdi: 
“Con Bolton Bakıya səfəri zamanı 
xüsusilə də Azərbaycanın beynəlxalq 
enerji təhlükəsizliyinə verdiyi töhfə, 
beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizə 
sahəsində atdığı addımlar haqqında 
müsbət mövqe açıqlamışdı. Budəfəki 
telefon zəngində də ABŞ Prezidenti-
nin müşaviri dövlətimizin başçısı ilə 
ilk növbədə, ikitərəfli münasibətlərin 
hazırkı səviyyəsi və gələcək inki-
şaf perspektivləri haqqında fikir 
mübadiləsi aparıb, eyni zamanda, 
əsas diqqət mərkəzində saxlanılan 
məsələ təhlükəsizliklə bağlı olub, 
Azərbaycanın bu gün beynəlxalq 
enerji təhlükəsizliyində oynadığı rol 
yüksək qiymətləndirilib”.

Politoloq vurğulayıb ki, C.Boltonun 
dövlət başçımıza telefon zəngi 
zamanı Ermənistan–Azərbaycan, 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və 
onun həlli yolları ətrafında da fikir 
mübadiləsi aparılıb: “Con Bolton hələ 
oktyabr səfəri zamanı qeyd etmişdi 
ki, münaqişənin həlli nəticə etibarilə 
regionda təhlükəsizlik mühitinin 
formalaşmasına xidmət edir. O, eyni 
zamanda, Ermənistanda səfərdə 
olarkən ölkə rəhbərliyinin diqqətinə 
çatdırmışdı ki, Ermənistanın gələcəyi 

və inkişafı bu münaqişənin həllindən 
asılıdır. Yəni faktiki olaraq Con Bolton 
Ermənistan rəhbərliyinə başa salmış-
dı ki, münaqişəni tezliklə həll etmək 
lazımdır, əks təqdirdə, Ermənistanın 
gələcəyindən, inkişaf perspektivindən 
söhbət gedə bilməz. Yeri gəlmişkən, 
ABŞ Prezidenti Donald Tramp da 
Nikol Paşinyanın Ermənistanın baş 
nazir seçilməsi ilə bağlı göndərdiyi 
məktubunda eyni yanaşmanı ortaya 
qoydu: yəni Ermənistanın gələcəyi, 
taleyi münaqişənin həllindən keçir".

E.Nəsirovun fikrincə, bütün bunlar, 
həmçinin Con Boltonun Azərbaycan 
Prezidenti ilə telefon danışığı bir daha 
göstərir ki, ABŞ üçün Ermənistan–
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin həlli məsələsi çox bö-
yük maraq kəsb edir, Birləşmiş Ştatlar 
regional təhlükəsizlik kontekstində bu 
münaqişənin həllində maraqlı tərəf 
kimi çıxış edir və öz töhfəsini vermək 
niyyətindədir: "Hesab edirəm ki, Con 
Boltonun Azərbaycan Prezidenti ilə 
apardığı məhsuldar telefon danışığı 
bir daha həm ikitərəfli formatda, həm 
də bütövlükdə, regionda təhlükəsizlik 
mənafeyinə xidmət göstərən bir 
 addımdır”.

Con Boltonla Prezident İlham Əliyev arasında 
müzakirələr Azərbaycan–ABŞ münasibətlərinin 

daha da yaxınlaşmasına töhfə verəcək
 � Dünyadakı gərgin siyasi vəziyyət fonunda ABŞ 

Prezidentinin milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə müşaviri Con 
Boltonun Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə telefon zəngi və bir 
sıra mühüm məsələlərin müzakirəsi ona işarə edir ki, Azərbaycanın 
dünyada rolu və yeri kifayət qədər yüksəkdir, Azərbaycan nəinki 
Cənubi Qafqaz regionunda, hətta dünya miqyasında aparıcı bir 
oyunçuya çevrilib. Bunu Trend-ə politoloq Fikrət Sadıqov deyib.

F.Sadıqov bildirib ki, Azərbaycan 
dünyada enerji təhlükəsizliyində 
rolunu artırır və telefon danışığı 
zamanı aparılan müzakirələr ABŞ-ın 
Azərbaycanın enerji təhlükəsizliyi 
sahəsində gördüyü işləri yüksək 
qiymətləndirdiyini göstərir:   

“Çünki Azərbaycanın həyata keçir-
diyi irimiqyaslı beynəlxalq enerji və 
nəqliyyat layihələri öz-özlüyündə 
bir göstəricidir. Birləşmiş Ştatların 
Azərbaycanla münasibətlərə mü-
hüm önəm verməsi hətta ABŞ Pre-
zidentinin dövlətimizin başçısına 
ünvanladığı bir sıra məktublardan 
aydın olur. Belə ki, Donald Trampın 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
100 illiyi və digər məsələlərlə bağlı 
təbrikində Azərbaycanın rolu yüksək 
qiymətləndirilir”.

Politoloq hesab edir ki, C.Bolton 
təhlükəsizlik məsələləri ilə məşğul 
olan bir şəxs kimi, Azərbaycan 
 Prezidenti İlham Əliyev ilə bu sahədə 
bir sıra mühüm məsələləri müzakirə 

edib:
“Düşünürəm ki, Con Boltonun 

cənab Prezident İlham Əliyevə 
zəngi, həmçinin onu göstərir ki, ABŞ 
Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinin həllində 
müşahidə olunan müsbət dinamika-
nı yüksək qiymətləndirir, problemin 
aradan qaldırılması ilə bağlı səylərini 
davam etdirəcəyi barədə açıq me-
saj verir. Eyni zamanda, əminəm ki, 
dövlətimizin başçısı Azərbaycanın 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı 
qəti mövqeyini ABŞ-a çatdırıb. He-
sab edirəm ki, yüksək rütbəli ABŞ 
siyasətçisi ilə bu istiqamətdə danışıq-
ların böyük əhəmiyyəti var”.

F.Sadıqov əlavə edib ki, ümumilikdə 
telefon danışığı zamanı C.Bolton 
və Prezident İlham Əliyev arasında 
müzakirələr mühüm əhəmiyyət kəsb 
edir, ABŞ-ın Azərbaycanın gördüyü 
işlərə, həyata keçirdiyi beynəlxalq 
enerji, nəqliyyat və digər layihələrə 
dəstəyini ifadə edir və Azərbaycan-
ABŞ münasibətlərinin daha da yaxın-
laşmasına töhfə verəcək.

Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri  
Moskvanın və bütün Rusiyanın Patriarxı ilə görüşüb

 � Yanvarın 30-da Moskvada 
səfərdə olan Qafqaz Müsəlmanları 
İdarəsinin (QMİ) sədri, Şeyxülislam 
Allahşükür Paşazadənin rəhbərlik 
etdiyi nümayəndə heyəti 
Moskvanın və bütün Rusiyanın 
Patriarxı Kirill ilə görüşüb. 

Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə 
Patriarx seçilməsinin 10 illiyi 
münasibətilə Kirillə Azərbaycan xalqı-
nın, Prezident İlham Əliyevin, birinci 
xanım Mehriban Əliyevanın və Heydər 
Əliyev Fondunun vitse-prezidenti 
Leyla Əliyevanın təbriklərini çatdırıb. 
Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qa-
rabağ münaqişəsinin dinc yolla həlli 
məsələsinə Patriarx Kirillin dəstəyini 
xüsusi vurğulayan A.Paşazadə ha-
zırda dünyada mürəkkəb proseslərin 
getdiyini bildirərək deyib ki, bu baxım-
dan din xadimlərinin üzərinə böyük 
məsuliyyət düşür. Din xadimləri dövlət 
rəhbərləri, siyasi və ictimai xadimlərlə 
birlikdə ekstremizm və terrorizm kimi 
bəlalara qarşı mübarizə aparmalıdır-
lar. Təəssüf ki, bəzi din xadimlərinin 
fəaliyyətində bunun əksini görürük.

Azərbaycan ilə Rusiya arasında 
münasibətlərin yüksək səviyyədə 
olduğunu qeyd edən şeyxülislam 
Allahşükür Paşazadə dövlətlərimizin 
başçıları arasında səmimi dostluq 
əlaqələrinin olduğunu, bunun da din 
xadimlərinin daha yaxından qarşı-
lıqlı əməkdaşlığına şərait yaratdığını 
vurğulayıb. O diqqətə çatdırıb ki, 
Azərbaycanda dövlətin dəstəyi ilə 
bütün dinlərin azad fəaliyyəti üçün 
hər bir şərait yaradılıb. Azərbaycanda 
dövlətin dəstəyi ilə kilsələrin təmir və 
bərpa olunduğunu, yeni ibadətgahların 

tikildiyini söyləyən Şeyxülislam deyib: 
“Mən sizdən, bir qardaşım kimi, xahiş 
edirəm, Moskvada azərbaycanlıların 
ibadət etmələri üçün məscid tikintisinə 
yer ayrılsın. Bu, bizim əlaqələrimizin 
daha da möhkəmlənməsinə kömək 
edər”. 

Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin 
sədri Allahşükür Paşazadə Moskvanın 
və bütün Rusiyanın Patriarxı Kirilli 
Azərbaycana səfərə dəvət edib.

Rusiyanın Patriarxı Kirill bildirib 
ki, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin 
sədri Allahşükür Paşazadə ilə hər 
görüşə böyük əhəmiyyət verir və 
onun İslam aləmində əlaqələndirici 
rolunu yüksək qiymətləndirir. O 
deyib ki, bu görüşlər və əldə edilən 
razılaşmalar icmalarımız üçün 
olduqca əhəmiyyətlidir. Patriarx 

Allahşükür Paşazadənin Rus Pra-
voslav Kilsəsi ilə münasibətlərin 
inkişafında və dünyada, eləcə də 
Azərbaycanda dinlərarası sülhün 
dəstəklənməsində rolunu qeyd 
edib. O, Azərbaycanda dinlərarası 
münasibətlərə və Rus Pravoslav 
Kilsəsinin nümayəndəliyinə xoş 
münasibəti xüsusi diqqətə çatdırıb. 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə 
toxunan Patriarx Kirill ümid etdiyini 
bildirib ki, bu çətin münaqişənin həll 
olunacağı vaxt gəlib çatacaq. 

Patriarx Azərbaycanda 2017-ci 
ildə “İslam Həmrəyliyi İli”nin yüksək 
səviyyədə keçdiyini də vurğulayıb. 

Fəridə ABDULLAYEVA, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Moskva
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Ümumiyyətlə, mütərəqqi sosial siyasət 
həyata keçirilən Azərbaycanda əhalinin so-
sial müdafiəsinin gücləndirilməsinə xüsusi 
diqqət yetirilir. Vətəndaşlara qayğı, onun 
maddi, mənəvi tələbatlarının ödənilməsi 
üçün zəruri şəraitin getdikcə yaxşılaşdırıl-
ması diqqət mərkəzində saxlanılır. 

Əlbəttə, qarşıya qoyulan sosial 
vəzifələri reallaşdırmaq üçün, ilk növbədə, 
iqtisadiyyatı inkişaf etdirmək tələb olunur. 
Çünki iqtisadi uğurlara, yüksək maliyyə 
imkanlarına nail olmadan sosial siyasəti 
lazımi səviyyədə inkişaf etdirmək mümkün 
deyil. 

Ulu öndər Heydər Əliyevin müəllifi 
olduğu sosial siyasət hazırda cəmiyyətin 
hər bir fərdini, eləcə də hər bir şəhid 
ailəsini əhatə edir. Bu gün aztəminatlı 
ailələrə, müharibə veteranlarına və 
əlillərinə mənzillərin və avtomobillərin 
verilməsi, əlillərin reabilitasiyası, ailə, qa-
dın və uşaq problemlərinə yüksək diqqət, 
əhalinin məşğulluğunun təmin edilməsi, 
uğurlu gənclər siyasəti ümummilli liderin 
hakimiyyətə dönüşündən sonra dövlətin 
iqtisadi imkanlarına uyğun olaraq vüsət 
almağa başlayıb. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və 
birinci xanım Mehriban Əliyevanın Prezi-
dent Sarayında şəhid ailələri ilə görüşündə 
bu barədə ətraflı danışılıb. Dövlətimizin 
başçısı çıxışında torpaq, Vətən uğrunda 
həlak olan, şəhidlik zirvəsinə yüksələn 
şəhidlərimizə bir daha ehtiramını bildirib, 
eyni zamanda, 1990-cı illərin əvvəllərində 
Ermənistanın işğalçılıq siyasəti nəticəsində 
torpaqlarımızın işğal edilməsini, bir 
milyondan çox soydaşımızın qaçqın, 
məcburi köçkün vəziyyətinə düşməsini 
xatırladıb: “Biz minlərlə şəhid verdik, on 
minlərlə insan yaralandı, əlil oldu. O vaxt 
Azərbaycanda hakimiyyətsizlik dövrü 
idi. Bizim məğlubiyyətimizin əsas səbəbi 
ondan ibarət idi ki, o vaxt Azərbaycanda 
güclü lider yox idi. Müxtəlif qruplaşmalar 
hakimiyyət uğrunda mübarizə aparırdı-
lar, bir-birinə qarşı təxribat törədirdilər və 
Ermənistan bundan istifadə edib tor-
paqlarımızın bir hissəsini zəbt etmişdir. 
Tam qətiyyətlə deyə bilərəm, - mən bunu 
dəfələrlə demişəm, - əgər o vaxt Heydər 
Əliyev Azərbaycanın rəhbəri olsaydı, tor-
paqlarımız heç vaxt işğal altına düşməzdi”.

Dövlətimizin başçısı çıxışında 

sözügedən dövrdə AXC-Müsavat cütlüyü-
nün xəyanətkar fəaliyyəti nəticəsində xalqı-
mızın böyük faciə ilə üz-üzə qaldığını, ağır 
sosial-iqtisadi şəraitlə üzləşdiyini bildirərək, 
diqqəti o zaman yaranan problemlərin 
aradan qaldırılması istiqamətində əldə 
edilən nəticələrə yönəldib. Ordu qurucu-
luğuna çox böyük önəm verildiyini, Silahlı 
Qüvvələrimizin döyüş meydanlarında öz gü-
cünü göstərdiyini, Aprel döyüşlərində şanlı 
tarixi qələbə qazanıldığını, bir neçə strateji 
mövqeyin işğalçılardan azad edildiyini və 
hazırda həmin yüksəkliklərdə Azərbaycan 
bayrağının dalğalandığını xatırladıb. 

Prezident İlham Əliyev daha sonra 
Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin ölkəmizin ərazi bütövlüyü 
çərçivəsində danışıqlar aparıldığını vur-
ğulayıb: “Hesab edirəm ki, Azərbaycanın 
artan potensialı, hərbi-iqtisadi gücü, 
dünyadakı mövqeyi bu gün bizim xeyrimizə 
işləyir və danışıqlar prosesində ölkəmizin 
mövqeləri kifayət qədər güclüdür.

Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsinin həlli bizim üçün ən 
başlıca vəzifədir. Ölkəmizin ərazi bütövlü-
yünün bərpası ən vacib məsələdir. Diplo-
matik müstəvidə biz maksimum nəticəyə 
nail ola bilmişik. Bu gün bütün dünya bu 
münaqişənin ölkəmizin ərazi bütövlüyü 
çərçivəsində həll olunmasını bildirir. Çox-
saylı qətnamələr, qərarlar, ikitərəfli format-
da imzalanmış müqavilələr, bəyannamələr 
ölkəmizin ərazi bütövlüyünə dəstək 
ifadə edir. Dünyanın aparıcı beynəlxalq 
təşkilatları – BMT, onun Təhlükəsizlik 
Şurası, Qoşulmama Hərəkatı, ATƏT, İslam 
Əməkdaşlıq Təşkilatı və digər təşkilatlar 

bu münaqişənin ölkəmizin ərazi bütövlüyü 
çərçivəsində həll olunmasını tələb edir. 
Yəni, biz bütün vasitələrdən istifadə edirik 
ki, məsələni həll edək, torpaqlarımızı işğal-
çılardan azad edək”.

Dövlətimizin başçısı çıxışında bu 
müharibədən əziyyət çəkən vətəndaşlara 
daim qayğı göstərildiyini, məcburi köçkünlər 
üçün son illər ərzində yüzdən çox şəhərcik 
və qəsəbə tikildiyini, təkcə keçən il 5800 
məcburi köçkün ailəsinə mənzillər, fərdi 
evlər verildiyini, prosesin cari il də davam 
etdiriləcəyini diqqətə çatdırıb. 

Görüşdə bildirilib ki, şəhid ailələrinə 
xüsusi diqqət Prezident İlham Əliyevin 
həyata keçirdiyi siyasi kursun mühüm 
istiqamətlərindən biridir. İndiyə qədər bu 
kateqoriyadan olan vətəndaşlara 6654 
mənzil, 6144 avtomobil, ötən il isə 626 
mənzil verilib. Cari il həmin vətəndaşlara 
azı 800 mənzilin təqdim olunması nəzərdə 
tutulub. 

Şəhid ailələrinə və müharibə əlillərinə, 
Milli qəhrəmanlara ayrılan Prezident 

təqaüdünün də məbləği ötən dövrdə 
mütəmadi artırılıb, bu qəbildən olan insan-
ların uşaqlarına aylıq sosial müavinətin 
verilməsi təmin olunub. Bununla da şəhid 
ailələrinin sosial müdafiəsi ildən-ilə yaxşı-
laşıb, dövlətimizin başçısının bu sahədə 
həyata keçirdiyi tədbirlər ictimaiyyət 
tərəfindən böyük rəğbət və məmnunluqla 
qarşılanıb. 2018-ci ildə keçirilən prezident 
seçkilərindəki qələbəsindən sonra  Prezident 
İlham Əliyevin imzaladığı ilk fərman da 
bu qəbildəndir. Şəhid ailələrinə birdəfəlik 
ödəmənin verilməsini nəzərdə tutan bu 
sənəd onların sosial müdafiəsinin yaxşılaş-

dırılması istiqamətində ən mühüm addımlar-
dan olmaqla ölkə vətəndaşlarının rifahının 
dirçəldilməsinə xidmət göstərən ən huma-
nist addımlardan biri kimi qəbul edilir.

Dövlətimizin başçısı çıxışında bununla 
bağlı deyib: “Şəhid ailələrinə diqqət, eyni 
zamanda, keçən il özünü bir daha göstərdi. 
Keçən ilin aprel ayında Azərbaycan xalqı 
bir daha mənə etimad, inam göstərdi, 
məni prezident vəzifəsinə seçdi. Mənim 
birinci fərmanım şəhid ailələrinin sosial 
müdafiəsinin gücləndirilməsi ilə bağlı idi. 
Təbii ki, bu, təsadüfi deyil. Mən istənilən 
sahə üzrə fərman imzalaya bilərdim. 
İqtisadi sahə üzrə, xarici siyasət, sosial 
məsələlərlə bağlı. Ancaq mən hesab etdim 
ki, birinci fərman şəhid ailələri ilə bağlı ol-
malıdır. Bu fərman əsasında 10 minə yaxın 
şəhid ailəsinə dövlət tərəfindən 11 min 
manat məbləğində birdəfəlik ödəmələrin 
verilməsi nəzərdə tutulur. Yenə də deyirəm, 
mən heç bir ölkə ilə Azərbaycanı müqayisə 
etmək istəmirəm, ancaq bu da həqiqətdir 
ki, Azərbaycan bir çox ölkələrə bu sahədə 

nümunə göstərir”.
Xatırladaq ki, indiyədək 3100 

şəhid hərbi qulluqçunun 4200-ə qədər 
vərəsəsinə birdəfəlik ödəmə həyata keçi-
rilib və bu istiqamət üzrə 34 milyon manat 
vəsait ödənilib. Hazırda 6444 şəhidin 
vərəsələrinə ödənişlər davam edir.

Dövlət başçısının 28 yanvar 2019-cu 
il tarixdə imzaladığı fərmanla birdəfəlik 
ödəmənin əhatə dairəsi daha da 
genişlənib, Azərbaycan Respublikasının 
ərazi bütövlüyü uğrunda 1997-ci il avqus-
tun 2-dək şəhid olmuş daha 2725 şəhidin 
(o cümlədən, 11 min manatdan az sığorta 

ödənişi almış 2264 şəhid hərbi qulluqçu-
nun və 461 şəhid polisin) vərəsələrinə 
də birdəfəlik ödəmənin verilməsi tapşı-
rılıb. Yeni fərmanla birdəfəlik ödəmənin 
verilməsi prosesi artıq 12268 şəhidin 
vərəsələrini əhatə edir və bu məqsədlər 
üçün ümumilikdə 135 milyon manat vəsait 
nəzərdə tutulur.

Ölkəmizdə şəhid ailələrinin və 
müharibə əlillərinin sosial müdafiəsinin 
gücləndirilməsi istiqamətində mühüm 
addımlar atılır. Şəhid ailələrinə və 
müharibə əlillərinə, Milli Qəhrəmanlara 
Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin aylıq təqaüdünün məbləği ötən 
dövrdə mütəmadi olaraq artırılmaqla Milli 
Qəhrəmanlar üçün 1500 manata, şəhid 
ailələri üçün 242 manata, müharibə əlilləri: 
I qrup əlillər üçün 182 manata, II qrup 
əlillər üçün 158 manata, III qrup əlillər üçün 
121 manata çatdırılıb. Prezident təqaüdü 
ilə yanaşı, müharibə əlillərindən böyük 
əksəriyyəti əlilliyə görə əmək pensiyası, 
pensiya hüququ olmayan az bir qismi isə 

əlilliyə görə müavinət alır.
Yeri gəlmişkən, xatırladaq ki, Prezident 

İlham Əliyev şəhid ailəsi üçün Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin təqaüdünün artı-
rılması haqqında 30 yanvar 2019-cu il tarixli 
fərman imzalayıb. Şəhid ailəsinin sosial 
müdafiəsini gücləndirmək və onlara dövlət 
qayğısını artırmaq məqsədi daşıyan həmin 
sənədə əsasən şəhid ailəsi üçün Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin təqaüdünün aylıq 
məbləği artırılaraq 2019-cu il fevralın 1-dən 
300 manat müəyyən edilib.

Əmək pensiyası almaq hüququ olmayan 
şəhid ailəsi üzvlərinə və müharibə əlillərinin 
uşaqlarına aylıq sosial müavinət verilir. Şəhid 
ailəsi və Milli Qəhrəman ailəsi üzvlərinə 
əmək pensiyası təyin olunarkən əlavə də 
hesablanır, həmçinin şəhid ailələrinin və 
müharibə əlillərinin uşaqları dövlət ali və orta 
ixtisas təhsili müəssisələrində ödənişli təhsil 
aldıqda təhsil haqqı dövlət büdcəsi hesabına 
ödənilir.

Ölkəmizdə icra olunan 
özünüməşğulluq proqramına müraciət 
edənlər arasında digər həssas qruplarla 
yanaşı, şəhid ailələri və müharibə əlillərinə 
də üstünlük verilir. Təkcə ötən il 100-dək 
şəhid ailəsi, mindən çox əlilliyi olan şəxs 
bu proqrama cəlb olunaraq aktivlərlə təmin 
olunub.

Yuxarıda qeyd edilənlər bir daha onu 
göstərir ki, son 15 ildə Prezident İlham 
Əliyev ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi 
kursuna istinad etməklə, dahi şəxsiyyətin 
ideyalarını siyasi, sosial-iqtisadi sahələrdə 
layiqincə reallaşdırıb. Azərbaycanda 
müstəqil dövlətçilik ənənələrini formalaş-
dırıb, respublikamızın gələcək uğurlarına 
əsaslı təminat yaradıb. Ölkəmiz hazırda 
regionda həyata keçirilən qlobal enerji və 
kommunikasiya layihələrinin təminatçısına 
çevrilib, ümumi daxili məhsulun artım 
tempinə görə dünyanın lider dövlətləri 
sırasına yüksəlib, respublikada sosial 
problemlərin həlli – işsizliyin, yoxsulluğun 
aradan qaldırılması, infrastrukturun bütün 
sahələrdə yeniləşdirilməsi istiqamətlərində 
önəmli addımlar atılıb, vətəndaşların fira-
van, azad yaşayışı, insan hüquq və azad-
lıqlarının təmini, habelə demokratikləşmə 
yolunda önəmli tədbirlər həyata keçirilib. 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün, 
müstəqilliyinin və Konstitusiya quruluşunun 
müdafiəsi uğrunda döyüşlərdə əlil olan 
şəxslərin, bu döyüşlərdə şəhidlik zirvəsinə 
yüksələn Vətən övladlarının ailə üzvlərinin 
sosial müdafiəsi, o cümlədən onların 
mənzillə təminatı istiqamətində, yuxarıda 
qeyd edildiyi kimi, tədbirlər gücləndirilib. 

Şübhəsiz ki, sadalanan bu uğurların 
əldə edilməsində ölkədə dayanıqlı ictimai-
siyasi sabitlik və əmin-amanlıq mühiti-
nin yaradılması, dövlətimizin çoxşaxəli 
siyasətinin xalq tərəfindən dəstəklənməsi 
başlıca amillər olaraq mühüm rol oynayıb.

Vaqif BAYRAMOV,  
“Xalq qəzeti”

Prezident İlham ƏLİYEV: 
Xalqa xidmət etmək  

mənim ən böyük vəzifəmdir

 � Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi 
ilə davamlı xarakter daşıyan əmək tutumlu iş yerlərinin açılması, 
bank-kredit, maliyyə-investisiya sisteminin təkmilləşdirilməsi, 
hüquqi bazanın bugünkü reallıqlara uyğunlaşdırılması 
nəticəsində sosial cəhətdən həssas əhali qruplarına dövlət qayğısı 
ilbəil artırılıb, etibarlı sosial müdafiə sistemi formalaşdırılıb. 
Şübhəsiz ki, burada ölkədə dayanıqlı ictimai-siyasi sabitlik və 
əmin-amanlıq mühitinin yaradılması, dövlətimizin çoxşaxəli 
siyasətinin xalq tərəfindən dəstəklənməsi başlıca amillər olaraq 

mühüm rol oynayıb.

O möhtəşəm görüşü unutmayacağıq
 � Yanvarın 28-də Azərbaycan 

Prezidentinin şəhid ailələrinə xüsusi diqqət və 
qayğısının bir daha canlı şahidi olduq. Dövlət 
başçısının imzaladığı yeni fərmanla şəhid 
ailələrinə veriləcək birdəfəlik ödəmənin əhatə 
dairəsi genişləndi.  Bu ödəmənin verilməsini 
nəzərdə tutan yeni fərman imtiyazlı təbəqənin 
sosial müdafiəsi istiqamətində mühüm 
tədbirlərdən olmaqla, ölkə vətəndaşlarının 
rifahının yaxşılaşdırılmasına xidmət edən 
ən humanist addımlardan biri kimi də qəbul 
edilməlidir. 

Mən Qərbi Azərbaycanın 
Dərələyəz mahalındanam. 
Məlum hadisələr başlayanda 
ailəliklə Xocalıya yığışmış-
dıq. Həyat yoldaşım Şahin 
Haqverdiyev o zaman Xocalı 
aeroportunda çalışırdı. Polis 
işçisi idi.  ...27 il öncəki faciə 
bugünkü kimi gözümün qarşı-
sındadır. Analoqu olmayan 
Xocalı soyqırımı baş verən 
gecə bir an belə yadımdan 
çıxmır. Həmin gecə ailəmiz 
pərən-pərən düşdü. Qayna-
nam meşədə öldü, qaynımın 
meyitini Ağdama gətirib 
orada dəfn etdik. 30 yaşlı 
həyat yoldaşımın nəşi isə 
tapılmadı. 

Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyev və Birinci vitse-
prezident Mehriban xanım 
Əliyevanın bizimlə görüşü 

məndə yaşamağa yeni stimul 
yaratdı. Çünki nə övladım 
var, nə də yoldaşımdan sonra 
ailə qurmuşam... 

Biz şəhid ailələri 
dövlət başçımızın bizə o 
isti münasibətini uzun illər 
unutmayacağıq. Onun 
ağsaçlı şəhid anaları qarşı-
sında əyilərək təsəlli verib 
kartları təqdim etməsi bizi 
göz yaşlarına qərq etdi.  
Biz dövlət rəhbərimizdən 
çox razıyıq və ona dərin 
minnətdarlığımızı bildiririk. 
Bu, bir daha sübut edir ki, biz 
şəhid ailələrinin problemləri 
daim dövlətimizin rəhbərinin 
diqqət mərkəzindədir. Bizim 
dövlətimiz gündən-günə 
inkişaf edir, Vətənimiz, 
dövlətimiz möhkəmlənir, 
qüdrətlənir. Biz şəhid ailələri 
bu inkişafı, münasibəti 
gördükcə böyük qürur hissi 
keçiririk. 

Eyni zamanda, onu 
deməliyəm ki, biz şəhid 
ailələri ötən illərdə daim qay-
ğı ilə əhatə olunmuşuq. Mən 
Birinci vitse-prezidentimiz 
Mehriban Əliyevaya dərin 
minnətdarlığımı bildirirəm. 
İmtiyazlı təbəqəyə diqqət və 
qayğıya, sosial təminatımızla, 
yaxşı yaşamağımızla bağlı 
gördüyü  bütün işlərə görə 
dərin təşəkkürümü bildirirəm.

Cənab  Prezidentin 
imzaladığı humanist 
fərmanla verilən 11 min 
manat məbləğində birdəfəlik 

ödəməni mən də alacağam. 
Bu, mənim yurd dərdimi, 
şəhidimin faciəsini unutdur-
masa da, böyük köməkdir, 
dayaqdır. 

Bilirik ki, müharibə olan 
dövlətlərdə qan da tökülür, 
şəhidlər də olur. Kaş ki, 
tezliklə torpaqlarımız işğal-
dan azad edilsin. Onda bizim 
yanan qəlbimizə su səpilər. 
Şəhidlərimizin nigaran ruhları 
rahatlıq tapar. Bütün xalqımız 
inanır ki, torpaqlarımız sülh 
yolu ilə azad ediləcək. Çünki 
bizim xalqını, Vətənini, torpa-
ğını sevən belə bir Preziden-
timiz, Ali Baş Komandanımız 
var.

Gövhər FƏTULLAYEVA,  
şəhidin həyat yoldaşı  

Ölkəmizin parlaq uğurları düzgün 
idarəçiliyin sayəsində mümkün olub  

 � Bu il yanvarın 29-da “Azərbaycan 
Respublikası regionlarının 2014–2018-ci illərdə 
sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nın 
icrasının yekunlarına həsr olunan konfrans 
keçirilib. Ölkə Prezidenti İlham Əliyev 
konfransda dərin məzmunlu giriş və yekun 
nitqləri söyləyib. Dövlət başçımızın, eləcə də 
tədbirdə çıxış edən digər natiqlərin səsləndirdiyi 
dəyərli fikir və təkliflər ölkə ictimaiyyəti 
tərəfindən dərin razılıq hissi ilə qarşılanıb. Bu 
barədə söz düşəndə Quba rayonundan olan 
təcrübəli fermer Ramiz Kərimov bunları dedi: 

– Mən konfransın mate-
riallarını televiziyadan böyük 
maraqla izlədim. Dövlətimizin 
başçısı qeyd etdi ki, son 15 il 
ərzində Azərbaycan iqtisadiy-
yatı dünya miqyasında rekord 
templərlə inkişaf etmiş, 
ümumi daxili məhsul 3,3 dəfə 
artmışdır. 

Sevindirici haldır ki, 
ölkəmizdə kənd təsərrüfatının 
inkişafı  sahəsində də böyük 
irəliləyiş var. Hesab edirəm 
ki, bütün sahələrdə, eləcə də 
aqrar sektorda əldə olunan 
parlaq uğurlar, ilk növbədə 
düzgün idarəçiliyin sayəsində 
mümkün olub.  

Uzun illərdir ki, kənd 

təsərrüfatı sahəsində çalışı-
ram. Ömrümün az qala 50 
ilini Quba rayonunun Birinci 
Nügədi kəndində meyvə 
yetişdirməyə həsr etmişəm. 
Tam əminliklə deyə bilərəm 
ki, Azərbaycan Respublikası 
regionlarının sosial-iqtisa-
di inkişafı ilə bağlı Dövlət 
proqramlarının uğurla həyata 
keçirilməsi nəticəsində, son 
illər ölkəmizin digər rayonla-
rında olduğu kimi,  bizim Qu-
bada da nəzərəçarpan inkişaf 
və tərəqqi əldə olunub. 

Quba, ilk növbədə 
meyvəçilik rayonudur. Rayo-
numuzda bu mühüm sahənin 
sürətli və hərtərəfli inkişafı 

üçün əlverişli şərait yara-
dılıb. Yaxşı haldır ki, Quba 
rayonunda hazırda inten-
siv bağçılıq sürətlə inkişaf 
etdirilir. Belə ki, az məhsuldar 
ənənəvi bağlar yerini intensiv 
meyvəçilik bağlarına verir. 
Bu da meyvə bağlarının 
məhsuldarlığının artmasına, 
daha çox gəlir əldə olunması-
na şərait yaradır. 

Biz fermerlər çalışırıq 
ki, ölkəmizdə həm ərzaq 
bolluğunun yaradılmasına, 
həm də ixrac potensialının 

artırılmasına öz töhfəmizi 
verək. Quba alması, əsasən 
Rusiya bazarlarında satılır. 
Amma Avropa ölkələrinə də 
ixrac etmək üçün imkanları-
mız var. İnanıram ki, Qubanın 
dadlı, ətirli alması Avropa 
ölkələrində də özünün layiq 
olduğu şöhrətinə çatacaq.  

Söhbəti qələmə aldı: 
M.HACIXANLI,  
 “Xalq qəzeti” 

 � Bir neçə gün əvvəl Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin sədrliyi ilə keçirilmiş “Azərbaycan Respublikası 
regionlarının 2014–2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı 
Dövlət Proqramı”nın icrasının yekunları ilə bağlı konfransda 
ölkəmizin hərtərəfli inkişaf etməsi, o cümlədən, təhlükəsizliyini 
təmin edə bilməsi, müstəqil siyasət aparması haqqında 
səslənən fikirləri eşitmək olduqca xoş idi. Dövlət başçısı 
dünyada, xüsusən İslam ölkələrində ictimai-siyasi sabitliyin 
pozulması nəticəsində böyük problemlər yarandığını ürək 
ağrısı ilə qeyd etdi. Bununla yanaşı, bildirdi ki, Azərbaycan 
sabitlik, təhlükəsizlik məkanıdır. 

“Yaxın tarix əyani şəkildə göstərdi 
ki, sabitlik pozulanda ölkələr çox pis 
vəziyyətə, idarəolunmaz vəziyyətə 
düşür, iqtisadiyyat çökür, sənaye 

iflic olur, insanlar əziyyət çəkir və 
sonra bu vəziyyətdən çıxmaq üçün 
onilliklər lazım olur”, - deyə Pre-
zident bildirdi. Ancaq Azərbaycan 

uğurla inkişaf edir. Bunun əsas 
səbəbi odur ki, ölkəmizdə aparılan 
siyasət xalq tərəfindən dəstəklənir. 
Bu siyasət xalqımızın rifah halının 
yaxşılaşmasına, ölkəmizin güclü 
dövlətə çevrilməsinə hesablanıb. 
Məhz bu siyasət nəticəsində bu 
gün Azərbaycan dünyanın müxtəlif 
kürsülərindən öz sözünü açıq deyir, 
öz müstəqil siyasətini aparır, öz ma-
raqlarını tam şəkildə qoruyur.

Dövlət başçımızın qeyd etdiyi 
kimi, Azərbaycanda aparılan iq-
tisadi, siyasi islahatlar, ölkəmizin 
güclənməsi bizə dünyada gedən 
riskli proseslərdən özümüzü qoruma-
ğa imkan yaradır. Son 15 il ərzində 

Azərbaycan xalqı əmin-amanlıq 
şəraitində yaşayır. “Azərbaycan xalqı 
rahat yaşayır, qurur, yaradır. Hesab 
edirəm ki, hər bir vətənpərvər insan 
öz ölkəsi ilə, bugünkü Azərbaycan ilə 
haqlı olaraq fəxr edə bilər”, – deyə 

Prezident İlham Əliyev əlavə etdi. 
İndi biz vətəndaşların üzərinə düşən 
vəzifə bu əmin-amanlığı, bu inkişafı 
qorumaq və daha da gücləndirmək, 
onun hansısa qüvvələr tərəfindən 
pozulmasına yol verməməkdir.

Bu gün Azərbaycan xalqı yax-
şı bilir ki, ölkədə həyata keçirilən 
bu siyasət, bu sosial-iqtisadi in-
kişaf, dövlətimizin güclənməsi, 
təhlükəsizliyimizin təminatı birbaşa 
Prezident İlham Əliyevin dönməz və 
qətiyyətli fəaliyyətinin nəticəsidir. Onun 
xalq tərəfindən daim dəstəklənməsinin 
səbəbi də düşündüyü siyasəti, ver-
diyi vədləri ardıcıl şəkildə həyata 
keçirməsidir. Regionlarımızın inkişafı 

da bu siyasətin əsas istiqamətlərindən 
biri kimi həmişə diqqət mərkəzində 
saxlanılır. Bir-birinin ardınca qəbul 
edilərək həyata keçirilmiş regionların 
inkişafı ilə bağlı Dövlət proqramla-
rı bölgələrimizin çiçəklənməsinə, 
əhalinin iş yerləri ilə təmin olunmasına 
səbəb olub. Bu isə son nəticədə insan-
larımızın gün-güzəranının yaxşılaşma-
sı deməkdir. Artıq 2019–2023-cü illəri 
əhatə edən yeni proqram da qəbul 
olundu. İnanırıq ki, bu proqramın icrası 
ilə əhalimizin rifahı daha da yaxşılaşa-
caq.   

İsa ƏHMƏDOV,   
Zaqatala Rayon Ağsaqqallar 

Şurasının sədri 

Azərbaycanda əmin-amanlığı, inkişafı qorumaq hər bir vətəndaşın borcudur 



Regionların sosial-iqtisadi inkişafı 
üzrə Dövlət Proqramının uğurlu icrası 

Azərbaycanın bəzi beynəlxalq risklərdən 
qorunmasına böyük töhfə verdi

 � “Azərbaycan Respublikası regionlarının 
2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı 
Dövlət Proqramı”nın uğurla yekunlaşdırılması 
həm bu gün üçün sosial-iqtisadi əhəmiyyətə 
malikdir, həm də beynəlxalq strateji anlamda 
mühüm hadisədir. Bunu Trend-ə açıqlamasında 
"Bakı xəbər" qəzetinin baş redaktoru, siyasi 
ekspert Aydın Quliyev deyib.

A.Quliyev bildirib ki, 
Prezident İlham Əliyevin 
diqqətə çatdırdığı konkret 
məlumatlar regionlarımızın 
mənzərəsinin necə dəyişdiyi 
barədə aydın təsəvvür yara-
dır, eyni zamanda, əhalinin 
rifah vəziyyətinin müsbət 
dinamikasını dəqiq ifadə edir: 
"Proqramın uğurla icrası say-
sız infrastruktur obyektlərinin, 
məktəb və xəstəxanaların 
tikintisi və əsaslı təmiri, yolla-
rın çəkilməsi, aqrar sektorun 
əlavə inkişaf imkanlarının 
yaradılması, bölgələrin abad-
laşdırılması, kiçik və orta 
biznesə dövlət dəstəyinin 
yeni mexanizmlərinin 
tətbiqi, bölgələrimizdə 
iş yerlərinin artırılması 
hesabına məşğulluğun 
yüksəldilməsi və s. kimi çox 
geniş istiqamətlərdə böyük 
nəticələr deməkdir. Regi-
onlarda əvvəlki dövrlərdə 
başlanmış işlərin davam 
etdirilməsi, ölkənin dina-
mik iqtisadi-sosial inkişaf 
tempinin qorunub saxlan-
ması, bütövlükdə ölkənin 
iqtisadi qüdrətinin daha 
da möhkəmləndirilməsi də 
birbaşa Dövlət Proqramının 
uğurlu icrasının nəticələridir. 
Ölkəmizin bir sıra beynəlxalq 
reytinq siyahılarında öz 
yüksək yerini qoruya bilməsi, 
bir sıra göstəricilərdə 
yerini yüksəldə bilməsi 
məhz Dövlət Proqramı 

çərçivəsində həyata keçiril-
miş böyük işlərin sayəsində 
mümkün olub".

Ekspert qeyd edib ki, 
Dövlət Proqramının uğur-
lu icrasının beynəlxalq 
əhəmiyyəti barədə xüsusi 
danışmağa ehtiyac var: 
"Belə ki, uğurla icra edilmiş 
bu proqram dünyanın bütün 
ölkələrinin dərin iqtisadi-
maliyyə böhranı keçirdiyi və 
yeni dövrə uyğun ən səmərəli 
inkişaf modellərinin axtarış 
dovrünə təsadüf etdi. Eyni 
problemi Azərbaycan özü də 
yaşasa da, bir sira ölkələrdən 
fərqli olaraq qeyri-neft inkişaf 
modelinin əsaslarını uğurla 
yarada və tətbiq edə bildi. 
Bu, çox böyük tarixi nəticədir. 
Başqa ölkələr, hətta kiçik 
layihələrin icrasını dayan-
dırmaq məcburiyyətində 
qaldığı halda, Azərbaycan 
irimiqyaslı Dövlət Proqramı-
nın heç bir maddəsini ixtisar 
etmədən həyata keçirdi. Bu 
mənada Dövlət Proqramı 
Azərbaycanın inkişaf mo-
delinin strateji olaraq dəqiq 

seçildiyinin təsdiqi baxımın-
dan önəmlidir. Proqramın 
icra olunduğu müddətdə 
dövlət başçısının siyasətinə 
cəmiyyətimizin davamlı 
dəstəyi özünü unikal bir 
fenomen kimi göstərməkdə 
davam etdi. Ümumiyyətlə, 
Dövlət Proqramının uğurlu 
icrasının mühüm şərtlərindən 
biri məhz Prezidentin 
fəaliyyətinə xalqın fasiləsiz 
dəstəyindən ibarət oldu".

Baş redaktorun sözlərinə 
görə, Dövlət Proqramı-
nın uğurla icrasının mü-
hüm nəticələrindən biri 
də odur ki, Azərbaycanın 
bəzi beynəlxalq risklərdən 
qorunmasına öz böyük 
töhfələrini verə bildi: "Yeni 
iş yerlərinin yaradılması, 
işsizliyin və yoxsulluğun 
minimuma endirilməsi, 
təhsil və bilik səviyyəsinin 
artırılması, əhalinin sağ-
lamlığını şərtləndirən işlərin 
görülməsi həqiqətən də 
ölkəmizi bir sıra kənar 
risklərdən qoruyan möhkəm 
təminatlara çevrildi. Region-
larımızın inkişafı göstərilən 
müddətdə Azərbaycanın 
həyata keçirdiyi əhəmiyyətli 
nəqliyyat və infrastruktur 
layihələri ilə üzvi şəkildə 
bağlıdır. Fakt budur ki, bir 
sıra regionlarımız həmin 
regional layihələrin həm 
həyata keçirilməsində öz 
potensialı ilə iştirak edir, həm 
də həmin layihələrin verdiyi 
yeni imkanlardan istifadə 
edir. Dövlət Proqramının 
uğurla icrası Azərbaycanın 
güclü dövlətə çevrilməsində 
təsirli və həlledici rol oyna-
yan hadisədir. Bu proqram 
çərçivəsində görülmüş işlər 
növbəti mərhələdə daha 
böyük layihələrin icrasına 
möhkəm baza yaratmaq 
gücü ilə də xarakterikdir".

 � Prezident İlham Əliyevin “Azərbaycan Respublikası 
regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət 
Proqramı”nın icrasının yekunlarına həsr olunan konfransda 
bununla bağlı görülən işlər, əldə edilən müsbət nəticələr, eyni 
zamanda, qarşıda duran vəzifələr barədə fikirləri möhtərəm 
dövlət başçımızın bu məsələyə mühüm önəm verdiyini bir daha 
göstərdi. Ölkə rəhbərinin Azərbaycan regionlarıının inkişafını 
iqtisadi siyasətin ən prioritet istiqamətlərindən biri kimi 
xarakterizə etməsi də söylənilən fikrin bariz ifadəsidir.

Xatırladım ki, son illər həyata 
keçirilən dərinləşdirilmiş islahatlar 
regionların iqtisadiyyatda payı-
nı yüksəltməklə yanaşı, qeyri-neft 
ixracatındakı artımlarda da mövqeyini 
möhkəmləndirmişdir. 

Son konfrans regionların inkişafı 
üçün yeni bir mərhələnin başlandığın-
dan xəbər verir. Hazırda əsas məqsəd 
dövlət sərmayəsindən çox, yerli və 
xarici investisiyalar hesabına yeni iş 
yerlərinin yaradılması, iqtisadiyyatın 

inkişaf etdirilməsi, xüsusən regionlarla 
paytaxt arasında fərqin minimumlaşdı-
rılmasından ibarətdir. 

Dövlət başçısının 29 yanvar 2019-
cu il tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilən 
“Azərbaycan Respublikası regionları-
nın 2019–2023-cü illərdə sosial-iqtisadi 
inkişafı Dövlət Proqramı” da, şübhəsiz 
ki,  bölgələrdə dövlət-özəl sektor 

tərəfdaşlığının genişləndirilməsinə, 
yerli və xarici investisiyaların cəlb 
edilməsinə müsbət təsir göstərəcək. 

Bildirmək istərdim ki, dövlət 
tərəfindən 2014-cü ildən sonra kifayət 
qədər çoxsaylı təşviqedici fəaliyyətlər 
həyata keçirib. O cümlədən, bu-
rada investisiya təşviqi sənədinin 
təsdiqlənməsini də vurğulamaq lazım-
dır. Bu kontekstdə regionlarda özəl 
sektorun daha da inkişaf etdirilməsi ilə 
bağlı geniş imkanlar var. 

Yeri gəlmişkən, 2004-cü ildə ilk 
regional proqram qəbul ediləndə 
Azərbaycanın valyuta ehtiyatları 1,8 
milyard dollar idi və maliyyə imkanları 
məhdud idi. Həmin dövrdə regionların 
inkişafı, habelə problemləri ilə bağlı 
tələblər də fərqli idi. O vaxt bölgələrin 
əksəriyyətində kommunal xidmətlərdə 
çatışmazlıq özünü qabarıq büruzə 

verirdi. Amma ötən müddətdə dövlət 
proqramlarının uğurla icrası  region-
larda infrastrukturun inkişafına imkan 
yaratdı. 

Bu gün ötən 15 ilin diqqətçəkən 
məqamlardan biri kimi regionların inki-
şafı üzrə birinci mərhələnin yekunlaş-
dığını söyləmək olar. Burada infrast-
rukturun formalaşması və tərəqqisi, o 
cümlədən, nəqliyyat infrastrukturunun 
inkişaf etməsi amili mühüm önəm 
daşıyır. 

Ötən müddətdə balanslı iqtisadiy-
yatın formalaşması üçün regionla Bakı 
arasında fərqin azalması da müşahidə 
olundu. Bunun tamamilə aradan 
qaldırılması isə müəyyən zaman tələb 
edir və şübhəsiz ki, icrası da mərhələli 
şəkildə reallaşacaq. Əlbəttə, burada 
əsas məqsəd də balanslı iqtisadi inki-
şafa nail olmaq idi. 

Növbəti mərhələdə son 14 ildə 
formalaşmış infrastrukturun daha çox 
dəyərə transfer edilməsi istiqamətində 
fəaliyyətlərin gücləndirilməsinə ehtiyac 
var. Yeni proqramda da məhz bu 
məsələ qarşıya prioritet istiqamət kimi 
qoyulub. 

O da nəzərə alınmalıdır ki, 
Azərbaycan Prezidentinin rayonlara 

səfəri zamanı yerli icra hakimiyyəti 
orqanlarının rəhbərləri qarşısında 
qoyduğu əsas vəzifələrdən biri xarici 
sərmayələrin cəlb edilməsi ilə bağlıdır. 
Çünki hazırda müasir infrastruktur 
formalaşdırılıb, bazara çıxış imkanları 
asanlaşdırılıb, beləliklə də xarici inves-
tisiyaların cəlbi üçün əlverişli imkanlar 
yaradılıb. Qalır, necə deyərlər, əməli 
işə keçmək... 

Regionların inkişafı yal-
nız Azərbaycan iqtisadiyyatının 

şaxələnməsi baxımından deyil, həm də 
qeyri-neft sektorunun əmtəə diver-
sifikasiyası cəhətdən əhəmiyyətlidir. 
Artıq qeyri-neft sektorunun özü bir 
neçə əmtəə hesabına formalaşır. Son 
konfrans da bir daha təsdiq edir ki, 
Azərbaycanda dayanıqlı və balanslı 
iqtisadi inkişafın möhkəmləndirilməsi 
əsas hədəflərdəndir. Balanslı iqtisa-
di inkişaf isə regionla Bakı arasın-
da fərqin aradan qaldırılmasından, 
bölgələrin makroiqtisadi göstəricilərinin 

formalaşmasındakı payının artmasın-
dan ibarətdir. Bu kontekstdə regionlara 
investisiyanın cəlbi ilə əlaqədar dövlət 
başçısının göstərişləri, hər bir regionun 
cəlb etdiyi sərmayənin həcminə uyğun 
şəkildə fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi 
meyarlarının müəyyənləşdirilməsi 
ondan xəbər verir ki, məqsəd inkişafın 
mərhələli şəkildə paytaxtla region ara-
sında paylaşdırılmasına nail olunma-
sından ibarətdir. 

Postneft dövrünün son üç ilinin 
iqtisadi yekunları göstərir ki, iqtisadiy-
yatda, xüsusilə qeyri-neft sektorunda 
regionların payı artmaqdadır. 

Vüqar BAYRAMOV, 
 iqtisadçı ekspert

Davamlı islahatlar regionların 
inkişafını sürətləndirir

 � Son illər ərzində Azərbaycan böyük və şərəfli bir yol keçib. 
Respublikamız bütün sahələrdə mühüm uğurlara imza atıb. Azərbaycanın 
beynəlxalq nüfuzu artıb, ölkəmizdə aparılan siyasi-iqtisadi islahatlar dünya 
birliyi tərəfindən yüksək qiymətləndirilib. Beynəlxalq mötəbər qurumların 
reytinqlərində Azərbaycan qabaqcıl yerlərdə qərarlaşıb. Ölkəmizdə 
təhlükəsizlik, sabitlik təmin edilib. Sabitliyin mənbəyi isə şübhəsiz ki,  
Azərbaycan xalqının iradəsi, xalq-iqtidar birliyi olub.

“Azərbaycan Respublikası regionla-
rının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi 
inkişafı Dövlət Proqramı”nın icrasının 
yekunlarına həsr olunan konfransda 
bu barədə ətraflı bəhs edilib. Prezident  
İlham Əliyev haqlı olaraq bildirib ki, sabit-
lik hökm sürməyən  yerlərə investisiyalar 
qoyulmur, dinamik inkişaf nəzərə çarp-
mır, vəziyyət mənfi istiqamətdə özünü 
büruzə verir. 

Bəli, bu, həqiqətdir və yaxın tarixin 
nəticələri, bölgəmizdə yaşanan böhranlı 
vəziyyət də bunu təsdiqləyir. 

Azərbaycan hazırda təhlükəsizlik, 
əmin-amanlıq, sabitlik şəraitində öz 
yolu ilə uğurla gedir. Bu gün inkişaf 
parametrlərinə və vətəndaş həmrəyliyinə 
görə respublikamız dünyada nümunəvi 
ölkələrdən biri kimi tanınır. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 
rəhbərliyi ilə həyata keçirilən islahat-
ların strateji hədəfləri sırasında qeyri-
neft sektorunun inkişafı, iqtisadiyyatın 
rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi, 
regionların davamlı və tarazlı inkişa-
fının təmin edilməsi ilə yanaşı, so-
sialyönümlü siyasətin prioritetliyinin 
qorunub saxlanılması təsadüfi deyil. 
Çünki  son illər respublikamızda  əhalinin 
etibarlı sosial müdafiəsinin, habelə 
vətəndaşların yüksək rifah halının təmini 
istiqamətində həyata keçirilən ardı-
cıl tədbirlər Azərbaycanın milli inkişaf 
modelinin sosialyönümlü səciyyə da-
şıdığını tam təsdiqləyib. Regionlarda 
sahibkarlığın inkişafı, yeni müəssisələrin 
işə salınması məqsədilə reallaşdırı-
lan islahatlar yoxsulluğun səviyyəsinin 
azaldılmasına, əmək qabiliyyətli əhalinin 
iqtisadi fəallığının yüksəlməsinə, eləcə 
də ölkənin məşğulluq strategiyasının 
səmərəliliyinə geniş imkan yaradıb.

Məhz bütün bunların nəticəsidir ki, 
son 15 ildə Azərbaycan iqtisadiyyatı dün-
ya miqyasında rekord templərlə inkişaf 
edib. Bu müddətdə ümumi daxili məhsul 
3,3 dəfə, sənaye potensialı 2,6 dəfə 
artıb, valyuta ehtiyatları 24 dəfə, maaşlar 
7 dəfə, pensiyalar 9 dəfə artıb artıb. Eyni 
zamanda,  3 min 200-dən çox məktəb, 

640 tibb müəssisəsi əsaslı təmir edilib və 
ya yenidən tikilib,  44 olimpiya mərkəzi 
yaradılıb,  güzəştli şərtlərlə sahibkarla-
ra verilən kreditlərin məbləği 2 milyard 
manatı ötüb.

Son illər respublikada sosialyö-
nümlü siyasətin bütün mahiyyəti üzrə 
gerçəkləşdirilməsinə müsbət təsir 
göstərən, bu sahədəki ənənəvi yanaş-
ma və metodları daha da təkmilləşdirən 
mükəmməl qanunvericilik sisteminin 
yaradılması, dövlət başçısı tərəfindən 
mühüm fərman və sərəncamların im-
zalanması da mühüm önəm daşıyıb. 
Bu baxımdan dövlət başçımızın dediyi 
kimi, ötən illər ərzində  Azərbaycan 
xalqının həyat səviyyəsinin yaxşılaş-
dırılması istiqamətində əməli-praktiki 
addımlar atılıb. Çünki dövlət siyasətinin 
təməlində Azərbaycan vətəndaşının 
maraqları dayanıb. Eyni zamanda, əsas 
strateji məqsəd, hədəf ölkəmizi daha da 
gücləndirmək, Azərbaycan dövlətinin 
qüdrətini artırmaq, müstəqilliyimizi 
möhkəmləndirmək olub.

İsmayıl MƏMMƏDOV,  
Bakı Dövlət Universitetinin  

tarix fakültəsinin professoru

 Azərbaycan vətəndaşı daha yaxşı yaşamalıdır
 �  “Azərbaycan sosial sahəyə çox böyük diqqət göstərən 

ölkədir. Biz ölkəmizdə bazar iqtisadiyyatı prinsiplərini sosial 
ədalət prinsipləri ilə birləşdirə bildik və hesab edirəm ki, 
Azərbaycanın uğurlu inkişafı məhz buna söykənir”. Bu sözləri 
Azərbaycan Pezidenti İlham Əliyev yanvarın 29-da “Azərbaycan 
Respublikası regionlarının 2014–2018-ci illərdə sosial-iqtisadi 
inkişafı Dövlət Proqramı”nın icrasının yekunlarına həsr olunan 
konfransda demişdir. Dövlət başçısı çıxışında bildirdi ki, sosial 
layihələrə diqqət ildən-ilə artırılır, bu sahədə aparılan islahatlar 
uğurla nəticələnir. 

Həqiqətən də, ölkəmizdə sosial 
sahəyə çox ciddi şəkildə diqqət və 
qayğı göstərilir, eyni zamanda, dövlət 
nəzarəti var və bunun nəticəsidir ki, 
bu sahədə yaranan problemlər ildən-
ilə öz həllini tapır. Biz bunu gündəlik 
həyatımızda hiss edir, görür və ölkə 
xəbərlərini mətbuatdan izləyirik. 

Sosial siyasətin tərkib hissəsi olan 
səhiyyə sahəsindəki islahatlar, qoyu-
lan investisiyalar bir məqsədə yönəlib: 
ölkəmizin vətəndaşları sağlam olsunlar. 
Bir neçə ildir ki, insanlar kütləvi şəkildə 
yaşadıqları ərazidə yerləşən poliklini-
kalarda tibbi müayinədən keçirlər. Hər 
il bu layihədən 5 milyondan çox insan 
pulsuz yararlanır. Bu, çox ciddi sosial 
layihədir və Azərbaycan bu sahədə 
gözəl nümunə göstərir. Yeni səhiyyə 
obyektlərinin tikilməsi, bərpaya ehti-
yacı olanların əsaslı təmir olunduqdan 
sonra, müasir avadanlıqla təchiz edilib 
xalqın istifadəsinə verilməsi də bu 
sahədə əldə edilən uğurlardandır. 

  Məcburi köçkünlərin problemləri 
ən vacib və önəmli məsələ olaraq, 
daim diqqət mərkəzindədir. Keçən il və 
bu ilin əvvəlinə qədər onların mənzil 
şəraitlərinin yaxşılaşdırılması məqsədilə 
102 qəsəbə salınıb, 5800 köçkün ailəsi 
üçün evlər tikilib. Dövlət başçısının 
bildirdiyinə görə, bu il həmin proses 
davam etdiriləcək. İlkin hesablamala-
ra görə, ən azı 5000 ailə üçün evlər 
tikiləcək.

Cənab Prezident çıxışında bil-
dirdi ki, şəhid ailələrinin və Qarabağ 
müharibəsi əlillərinin problemləri də həll 
olunur. Keçən il 626 şəhid və Qarabağ 
müharibəsi əlillərinin ailələrinə evlər 
verilib. Bu il isə 800 ailəyə ev veriləcək. 
Növbəti illərdə bu proses davam 
etdiriləcək ki, bütün şəhid ailələri, Qa-
rabağ müharibəsi əlilləri evlərlə təmin 
olunsunlar. Bu günə qədər bu qəbildən 
olan 6650 ailə ev alıb.

Sosial sahədən danışarkən, işsizlik 
probleminin aradan qaldırılması üçün 
atılan adddımlardan da söz açmaq 
yerinə düşər. Dövlət başçısı bildirib ki, 
keçən il 118 min yeni iş yeri yaradılıb. 
Bu, yaxşı nəticədir. İş yerlərinin yara-
dılması, insanların işlə təmin olunması 
daimi proses olmalıdır və bu əhalinin 
rifahının yaxşılaşması deməkdir. 
 Prezident dedi: “Məşğulluğun artırılması 
çox ciddi məsələdir. Bəzi ölkələrdə əhali 
artmır... Azərbaycanda isə əhali artır. 
Mən qeyd etdim ki, son 15 il ərzində 
əhalimizin sayı 1,6 milyon nəfər art-
mışdır. Bu, əlbəttə ki, bizdən çox ciddi 
iş tələb edir. Bir daha demək istəyirəm 
ki, iş yerlərinin yaradılması prioritet 
məsələlərdən biridir. O bölgələrdə ki, 
işsizlik var, biz o bölgələrdə işsizliklə 
mübarizə aparmaq üçün ictimai işlər 
açmışıq. Bir neçə ildir ki, bu təşəbbüs 
reallaşır və ictimai işlərdə minlərlə insan 
işləyir və əməkhaqqı alır”.

Artıq bölgələrdə özünüməşğulluq 
proqramının icrası böyük ümidlər verir. 

Bu proqram coğrafiya baxımından daha 
da genişləndiriləcək və bu il 7 min ailə 
bu proqramla əhatə olunacaq. Dövlət 
başçısının məqsədi budur ki, yeni 
daimi iş yerləri açılana qədər əhalinin 
aztəminatlı təbəqəsi maddi cəhətdən 
sıxıntı çəkməsin və hələlik iş tapa 
bilməyənlər özünüməşğulluq hesabına 
ailə büdcəsini təmin etsinlər.

Çox sevinirik ki, konfransda dövlət 
başçımız bəzi vəzifə borcunu layiqincə 
yerinə yetirməyən məmurlara ciddi 
tapşırıqlar verdi: “...Yaddan çıxar-
mamalıdırlar ki, onlar vətəndaşlara 
xidmət edirlər. Bütün dövlət məmurları 
– Prezidentdən başlayaraq aşağı 
səviyyəli məmura qədər hər kəs 
bilməlidir ki, bizim əsas vəzifəmiz 
xalqa xidmət etməkdir. Yerli icra orqan-
ları diqqətli olmalıdırlar, problemləri 
həll etməlidirlər. Hansı problemləri 
özləri həll edə bilmirlərsə, mərkəzi 
icra orqanlarına, Prezident Administ-
rasiyasına məlumat verməlidirlər ki, 
biz problemləri operativ qaydada həll 
edək”.

Əminik ki, həyata keçirilən dövlət 
proqramının əsas məqsədi birdir: 
Azərbaycan vətəndaşı daha yaxşı 
yaşasın, onun madi təminatı ildən-ilə 
yüksəlsin.

Arzu BAĞIROVA,  
“Regional Hüquqi və  

İqtisadi Maarifləndirmə”  
İctimai Birliyinin sədri

Regionların inkişafında yeni mərhələ 

Növbəti 5 ildə Dövlət Proqramı ilə bağlı qarşıya 
qoyulan bütün vəzifələr uğurla icra ediləcək

 � Azərbaycan ötən 15 ildə özünün sürətli 
inkişaf dövrünü yaşayıb. Xüsusilə ölkə rəhbərliyi 
tərəfindən həyata keçirilən uğurlu daxili 
siyasət nəticəsində regionların sosial-iqtisadi 
inkişafı yüksək səviyyədə təmin edilib, kənd və 
qəsəbələr simasını əsaslı şəkildə dəyişib. 

Bu fikirləri AZƏRTAC-a 
açıqlamasında YAP Siyasi 
Şurasının üzvü, “İki sahil” 
qəzetinin baş redaktoru Vüqar 
Rəhimzadə bildirib. 

Vüqar Rəhimzadə qeyd 
edib ki, dövlətimizin başçısı 
İlham Əliyev 2003-cü ildə 
seçicilərin böyük səs çoxlu-
ğu ilə Azərbaycan Prezidenti 
seçildikdən sonra qarşıya 
qoyulan bütün vəzifələr uğurla 
icra edilib: “Məhz Prezidentimi-
zin təşəbbüsü ilə 2004-cü ildən 
başlayaraq regionların sosial-
iqtisadi inkişafı xüsusi olaraq 

diqqət mərkəzində saxlanılıb. 
Bu mənada ötən 15 ildə 
2004-2008, 2009-2013, 2014-
2018-ci illəri əhatə edən 3 
Dövlət Proqramı qəbul olunub 
və müvəffəqiyyətlə icra edilib. 
Nəticədə regionlarda böyük 
infrastruktur layihələri həyata 
keçirilib, kənd və qəsəbələrə 
yeni yollar, işıq, qaz xətləri 
çəkilib, bir sözlə, insanların ra-
hat yaşaması üçün zəruri olan 
bütün tədbirlər görülüb”. 

“İki sahil” qəzetinin baş 
redaktoru vurğulayıb ki, bu 
günlərdə keçirilən “Azərbaycan 

Respublikası regionlarının 
2014-2018-ci illərdə sosi-
al-iqtisadi inkişafı Dövlət 
Proqramı”nın icrasının yekun-
larına həsr olunan konfransda 
dövlətimizin başçısı xüsusi ola-
raq bildirib ki, regionların sosi-
al-iqtisadi inkişafına dair üçün-
cü Dövlət Proqramının icrası 
təmin edilib, 5 il bundan əvvəl 
qəbul edilmiş proqram artıqla-

ması ilə yerinə yetirilib: “Bəli, 
Dövlət Proqramının icrası 
ilə bağlı ötən 5 ildə qarşıya 
qoyulan bütün vəzifələr uğur-
la icra edilib. Ümumiyyətlə, 
son 15 ilin statistikası 
belə deməyə əsas verir ki, 
Azərbaycan inamla inkişaf 
edib. 15 il ərzində maaşlar 
7, pensiyalar 9 dəfə artıb, 
3200-dən çox məktəb əsaslı 
təmir edilib və ya yenidən 
tikilib, 640 tibb müəssisəsi 

tikilib və yenidən qurulub, 44 
olimpiya mərkəzi yaradılıb. 
Ümumi daxili məhsul 3,3 dəfə, 
sənaye istehsalı 2,6 dəfə, ixrac 
4,7 dəfə, valyuta ehtiyatları 24 
dəfə artıb, 2 milyon yeni iş yeri 
yaradılıb. Regionların inkişa-
fında xüsusi payı olan kənd 
təsərrüfatı sahəsində də böyük 
artımlar müşahidə edilib. Belə 
ki, 2015-ci ildə cəmi 35 min ton 

pambıq yığıldığı halda, ötən il 
233 min ton pambıq tədarük 
edilib. Ötən il 13 rayonda 6200 
ton tütün yığılıb. Əgər 2004-cü 
ildə 55 min ton üzüm yığılmış-
dısa, keçən il bu rəqəm 167 
min tona bərabər olub. Təbii ki, 
ayrı-ayrı sahələrlə bağlı kifayət 
qədər belə müsbət rəqəmlər, 
göstəricilər qeyd etmək olar. 
Bütün bunlar bir daha sübut 
edir ki, qəbul və uğurla icra 
olunan 3 Dövlət Proqramının 
regionların sosial-iqtisadi inki-
şafında müstəsna yeri var”.  

Vüqar Rəhimzadə əlavə 
edib ki, regionların sosial-iq-
tisadi inkişafı bundan sonra 
da dövlət başçısının xüsusi 
nəzarətində olacaq: “Prezi-
dentimizin növbəti Fərmanı ilə 
“Azərbaycan Respublikası regi-
onlarının 2019–2023-cü illərdə 
sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət 
Proqramı”nın təsdiq edilməsi 
bunun bariz nümunəsidir. 
Hesab edirəm ki, növbəti 5 
ildə Dövlət Proqramı ilə bağlı 
qarşıya qoyulan bütün vəzifələr 
uğurla icra ediləcək.” 

531 yanvar 2019-cu il, cümə axşamı



 � Bu gün informasiya vasitələrinin texniki imkanları 
elə səviyyəyə çatıb ki, istənilən kənddə və ya qəsəbədə 
yaşayan adam da Parisdə, Londonda, Nyu-Yorkda, 
hətta ən kiçik ölkələrdə belə baş verən ictimai-siyasi 
proseslərdən anındaca xəbər tuta bilir. Bu baxımdan 
müxtəlif ölkələrdəki etiraz aksiyalarını dağıdan polislərin 
fəaliyyəti də hamının gözünün qabağındadır. Həm 
ölkəmizdə, həm də beynəlxalq aləmdə hər kəsə məlumdur 
ki, Avropanın bir çox ölkələrinin asayiş keşikçilərinə 
nisbətən, Azərbaycan polisi kütləvi aksiyalar zamanı 
insanlarla daha mülayim, daha humanist rəftar edir. 

Bu, bir tərəfdən bizim milli-mənəvi 
dəyərlərimizlə bağlıdırsa, digər 
tərəfdən də dövlətimizin götürdüyü 
siyasi kursun tələbləridir. Üstəlik, ötən 
əsrin doxsanıncı illərində baş vermiş 
dövlət çevrilişi cəhdləri istisna olmaq-
la, ölkəmizdə polisin ciddi fəaliyyət 
göstərməsini tələb edən elə bir fakt, 
hadisə də qeydə alınmayıb. Çünki 
mükəmməl bir xalq-iqtidar birliyi for-
malaşdırılmışdır. 

 Ancaq bir neçə il əvvəl Suriyanı, 
Liviyanı, Sudanı, Misiri, İraqı qarışdı-
rıb xalqları al-qana qərq etmiş, həmin 
ölkələrin iqtisadiyyatını 50-60 il geriyə 
atmış qüvvələrin son zamanlar Avro-
pa qitəsinə də əl uzatması, Fransa 
kimi mədəniyyət mərkəzlərindən olan 
ölkənin məlum vəziyyətə gətirilməsi 
bütün cəmiyyətlərdə narahatlıqla 
izlənilir. Bundan başqa, SSRİ-nin 
süqutundan sonra yaranmış ölkələr 
arasında ən iti sürətlə inkişaf edən 
Azərbaycanın müstəqil siyasət 
yürütməsi bir çox dairələri ciddi 
şəkildə narahat etməyə başlayıb. 
Məhz adıçəkilən dağıdıcı qüvvələr 
həm xaricdəki antiazərbaycan 
əhval-ruhiyyəli insanlardan, həm 

də ölkəmizdəki bəzi üzdəniraq 
ünsürlərdən alət kimi istifadə edərək, 
gənc müstəqil Azərbaycan Res-
publikasının tərəqqisini əngəlləmək 
məqsədilə ssenarilər hazırlayırlar. 
Azərbaycan dövləti isə bütün bunları 
sakitcəsinə, biganəliklə qarşılaya 
bilməz. 

Məlum olduğu kimi, yanvarın 
28-də Daxili İşlər Nazirliyində 2018-
ci ildə cinayətkarlıqla mübarizənin, 
ictimai qaydanın qorunmasının və icti-
mai təhlükəsizliyin təmin edilməsinin 
yekunlarına və qarşıda duran 
vəzifələrə həsr olunmuş geniş kollegi-
ya iclası keçirilib. Bu barədə nazirliyin 
mətbuat xidmətindən verilən məlumat 
KİV-də geniş işıqlandırılıb. Həmin 
məlumatda daha çox diqqətçəkən 
məqam ondan ibarətdir ki, nazir, 
general-polkovnik Ramil Usubov öz 
çıxışında radikal müxtəlifətə heç za-
man şahidi olmadığımız bir formada 
xəbərdarlıq edib.

Nazir xüsusən, son günlər özlərini 
yenidən gündəmə gətirmək istəyən 
qüvvələrin “polis qorxdu”, “hökumət 
geri çəkildi” kimi cəfəng bəyanatlarla 

çıxış etməsinə diqqət yönəldərək, 
hamıya məlum olan sadə həqiqətləri 
bir daha diqqətə çatdırıb. “...Res-
publikamızda əmin-amanlığın, 
təhlükəsizliyin daimi və davamlı 
olduğunu görüb narahat olan, günü-
gündən gözəlləşən, dünyanın ən 
yaraşıqlı paytaxt şəhərlərindən birinə 
çevrilən Bakımızın, həmçinin regi-
onlarımızın inkişafından xoflanan, 
vətəndaşlarımızın, xüsusən qaçqın və 
məcburi köçkünlərin, şəhid ailələrinin 
problemlərinin ilbəil daha əhatəli 

həllindən rahatsızlaşan, ordumuzun 
qüdrətinin artmasından, onu yüksək 
nizam-intizamlı, vətənpərvər, tor-
paqlarımızı işğaldan azad etməyə 
hər zaman qadir və döyüş ruhunu 
gördükcə kədərlənən, yüz minlərlə 
gənclərimizin Vətənimizin işıqlı 
gələcəyi, müasir Azərbaycanın daha 
sürətli inkişafı üçün göstərdiyi böyük 
coşqudan və çalışqanlıqdan məyus 
olan, xalq-iqtidar birliyinin sarsılmaz-
lığından, onun bəhrələri olan inki-
şafdan, tərəqqidən, irəliləyişlərdən, 
yüksəlişlərdən əndişələnən bu anti-
milli qüvvələr həqiqətən də qorxuya 
düşüblər”. 

Qeyd edilib ki, onlar növbəti 
təxribatlara əl atmaqla xalqımızı 
yenidən daxili çəkişmələrə, böhrana, 
bir vaxtlar yaratdıqları, indi isə xiffətini 
çəkdikləri özbaşınalıq və hərc-mərclik 
dövrünə sürükləməyə cəhdlər edirlər. 

Ölkənin daxili işlər naziri son 
illərdə ilk dəfədir ki, belə bir kəskin 
xəbərdarlıqla çıxış edir. Ekspertlər 
soruşurlar ki, səbəb nədir? Hansısa 
qüvvələr Azərbaycanla bağlı planlar, 
ssenarilərmi hazırlayıb? Bu sual ölkə 
ictimaiyyətini ciddi şəkildə narahat 
edir. 

Deputat Zahid Orucun fikrincə, 
Şəhidlər xiyabanını belə etiraz aksi-
yası meydanına çevirmək istəyənlər 
üçün heç bir mənəvi norma qalmayıb: 
“Sən minlərlə insanın gənc yaşlarında 
məsumluğundan istifadə edib onları 
tankların tırtılları altında qoyasan, 
indi də onların müqəddəs məzarları 
üzərində siyasi sümürgənliyə əl 
atasan, bundan böyük rəzillik yox-
dur. Ona görə də aksiyaya icazə 
verilməməsi bir-iki gəncin qanı 
üzərindən Tunis inqilabı etmək 
istəyənlərin ssenarisini  pozmaq qərarı 
idi”.

Ana Vətən Partiyasının sədri, 
deputat Fəzail Ağamalı isə belə 
düşünür ki, son vaxtlar Azərbaycanın 
beynəlxalq nüfuzu artdıqca, ölkənin 
iqtisadi inkişafı, qüdrəti gücləndikcə 
antiazərbaycan qüvvələr fəallaşırlar: 
“Görünür ki, Ramil Usubovun nazir 
olaraq əlində yetərli faktlar, infor-
masiyalar olduğu üçün bu cür ciddi 
xarakter daşıyan, ciddi məna kəsb 
edən açıqlamalar verib. Bu, bir daha 
göstərir ki, Azərbaycana uzanan 
xəyanətkar əllər, xəbis qüvvələr 
öz düşmənçilik mövqeyini hələ də 
nümayiş etdirməkdədir. Burada 
Azərbaycanı zəif görmək istəyən 
qüvvələr də, erməni lobbisi də var, 
xristian təəssübkeşliyi də var”. 

Ancaq qərəzli qüvvələrin məkrli 
planlarına, satqın və xəyanətkarların 
iyrənc ssenarilərinə və beynəlxalq 
aləmdəki bəzi dairələrin ikili stan-
dartlarına baxmayaraq, Azərbaycan 
polisi fərqli siyasi baxışları və müxtəlif 
əqidəsi olan ölkə vətəndaşlarının 
hamısına humanistcəsinə yanaşır, 
hər bir insanın hüquq və azadlıqları-
nın qorunmasını təmin edir. Hamının 
sivil adlandırdığı ölkələrdə etiraz 
aksiyalarının dağıdılması zamanı 
insan ölümü faktı adi hala çevrilib. 
Azərbaycanda isə aksiya zamanı 
ictimai asayişi pozanların bir neçəsi 
15-20 gün cəmiyyətdən təcrid olunur-
lar, vəssalam. 

Hər halda xaricdəki 
antiazərbaycan qüvvələrin məkrli 
planları da, daxildəki satqınların 
dönüklüyü və nankorluğu da günün 
reallığıdır. Ancaq ən böyük reallıq 
Azərbaycan dövlətinin qüdrətli, 
hüquq-mühafizə orqanlarımızın 
peşəkar, ayıq-sayıq olması və 
ölkəmizdə möhtəşəm xalq-iqtidar 
 birliyinin təşəkkül tapmasıdır.

Hazırladı:  
İttifaq MİRZƏBƏYLİ,  

“Xalq qəzeti”

 � Son günlər kütləvi informasiya vasitələrində 
Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirlərinin Parisdə 
apardıqları müzakirələrin nəticələri ilə bağlı təhlillərin sayı 
artıb. Siyasətçilər, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri, 
ekspertlər və analitiklər bununla bağlı tezislər irəli 
sürürlər. Onları daha çox nazirlərin cəmiyyətlərin sülhə 
hazırlanmasından bəhs etməsi maraqlandırır. Bunu 
Azərbaycan XİN verdiyi açıqlamada da qeyd edib. Ancaq 
Ermənistan mətbuatında həmin mövzu ilə bağlı dərc edilən 
məlumatların qısa təhlili göstərir ki, burada hər şey göründüyü 
kimi deyil. Faktiki olaraq erməni tərəfi real vəziyyəti təhrif edən 
fikirlər ifadə edir. Onlar “sülhə hazırlıq” məsələsini özlərinin 
təsəvvür etdikləri kimi təqdim etməyə çalışırlar. Məsələnin bu 
aspekti üzərində bir qədər geniş dayanmağa ehtiyac görürük.

Münaqişədən barışa: 
ədalət və reallıq naminə

Hər bir müharibənin sonu sülhdür. 
Münaqişələr də barışla nəticələnməlidir. 
Artıq onillərdir ki, ermənilərə bu adi 
həqiqəti başa sala bilmirlər. Onlar ha-
vadarlarının müharibə meydanında əldə 
etdiyi müvəqqəti üstünlüyü özlərinin 
“əbədi qələbəsi” kimi təsəvvür etmək 
mərəzindən xilas ola bilməyiblər. Utan-
madan Aprel döyüşlərində erməni ordu-
sunun və xalqının “qəhrəmanlığı”ndan 
bəhs edirlər. V.Putini görəndə “dillərini 
udan” (A.Lukaşenkonun deyimi) 
erməni liderlər suverenlikdən, müstəqil 
ordudan və ya xarici siyasətdən 
dəm vururlar. Bu hal Azərbaycan və 
Ermənistan xarici işlər nazirlərinin 
yanvarın 16-da Parisdə olan görüşündən 
sonra bir az da şiddətlənib. Maraqlıdır, 
səbəb nədir?

Ermənistan mediasının analizi 
göstərir ki, səbəb münaqişənin həlli 

istiqamətində hansısa ümidverici 
əlamətin görünməyə başlamasıdır. 
Təbii ki, hələ konkret həlldən və ya 
ciddi addımdan söhbət getmir. Ancaq 
Azərbaycan XİN-in məsələ ilə bağlı 
yaydığı informasiyada da göstərildiyi 
kimi, danışıqlar pozitiv istiqamətdə 
gedib və müəyyən problemlərin həlli 
ilə bağlı danışıqların davam etdirilməsi 
qərara alınıb. Azərbaycan XİN-in 
yaydığı açıqlamada deyilir: “...tərəflər 
arasında 4 saatdan çox davam edən 
danışıqlarda daha çox anlayışın və 
etimadın qurulmasının əhəmiyyəti də 
daxil olmaqla faydalı və çox müsbət 
fikir mübadiləsinin aparıldığı bildirilir. 
Ardıcıl və nəticəyə yönəlik danışıqların 
gələn ay davam etdirilməsi razılaşdı-
rılıb.

Tərəflər danışıqlar zamanı bir sıra 
məsələləri, o cümlədən hər iki tərəfin 
əhalisinin sülhə, təhlükəsizliyə və 
dayanıqlı regional inkişafa hazırlanması 
yollarını müzakirə ediblər”.

Ermənistan XİN də oxşar açıqla-
ma yayıb. Lakin bu ümumi fikirlərə 
münasibətdə erməni mediasında bir 
isterika özünü göstərməkdədir. Öncə 
onu deyək ki, BMT-nin baş kati-
bi müzakirənin nəticələrini müsbət 
qiymətləndirib. Avropa İttifaqı konkret 
nəticələrin alınmasını “səbirsizliklə 
gözlədiyini” bəyan edib.

Yeri gəlmişkən, müzakirələr ATƏT-
in Minsk qrupu formatı çərçivəsində 
aparılıb və təbiidir ki, onlar da 
nəticələrə öz münasibətlərini bildiriblər. 
Həmsədrlər danışıqların müsbət ruhunu 
vurğulayır, regional əməkdaşlığın 
potensialının artırılması zərurəti baxı-
mından bunu ümidverici addım kimi 
qiymətləndirir.

Belə təəssürat yaranmasın ki, biz 
münaqişənin həlli üçün təcavüzkar 
tərəfin hansısa konkret addım atmağa 
hazır olduğundan bəhs edirik. Qətiyyən 
elə deyil, burada başqa incəliyə diqqət 
yönəltmək istərdik. Məsələ ondan 
ibarətdir ki, insanlar münaqişənin həll 
oluna bilmə imkanlarından danışır, 
ermənilər isə artıq təlaşa düşürlər.

Onlar ifadə edilən hər bir fikrə belə 
yanaşırlar: “Ermənistan işğal etdiyi 
torpaqlardan çıxmamalıdır. Azərbaycan 
müharibənin sonucunu reallıq kimi 
qəbul etməli və oyuncaq “dqr”-i 
tanımalıdır. Erməni tərəfinin hansısa 
işğal rayonundan çıxması Ermənistanın 
məğlubiyyəti, erməni xalqının biabır 
olmasıdır”.

Bir başqaları xalqların sülhə ha-
zırlanması məsələsinə qlobal güclərin 
münasibətləri kontekstində baxmağı 
tövsiyə edir. Burada da Rusiya və İran 
dünyanın digər güclərinə qarşı qoyu-

lur (münaqişə məsələsində). Yazırlar 
ki, Rusiya və İran Dağlıq Qarabağda 
status-kvonun dəyişməməsinə, digərləri 
isə dəyişməsinə çalışırlar.

Birtərəfli yanaşma: 
təcavüzkarın köhnə xisləti

Bu cür primitiv analiz və qərəzli 
qiymətləndirmə onu göstərir ki, 
Ermənistanda siyasi dairələr və 
ekspertlər münaqişənin ədalətli həllinə 
hazır deyillər. Onlar erməni xalqının 
adından istifadə edib manipulyasi-
ya ilə məşğuldurlar. Sadə ermənilər 
öncədən hesab edirdilər ki, Ermənistan 

Azərbaycan torpaqlarını işğal edib və 
bunun nəticələri çox pis olacaq. İndi 
həmin məqam gəlib çatıb. Ermənistan 
nə dövlət kimi özünü təsdiq edib, nə 
də vətəndaşlara normal həyat təmin 
edib. Demoqrafik, iqtisadi, sosial, 
psixoloji problemlər baş alıb gedir. 
Ermənistan bütün regional əməkdaşlıq 
layihələrindən təcrid olunub. Heç üzvü 
olduğu Avrasiya İqtisadi İttifaqında belə 
hörməti yoxdur.

Ermənistan indiyə qədər heç bir 
səmərəli layihə təklif etməyib. Bundan 
sonra da öncəki mərhələlərdə apardı-
ğı siyasəti davam etdirərsə, hansısa 
müsbət məzmunu olan layihəni təklif 
etməsi gözlənilən deyil. Bəs onda xilas 
yolu nədən ibarətdir? Bunu Azərbaycan 
Prezidenti dəqiq və aydın ifadə edir. 
Təkrar-təkrar mesajlar verilir. Yəni 
Ermənistan işğal etdiyi ərazilərdən 
birmənalı olaraq çəkilməlidir. 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa 
olunmalıdır. Bir qarış olsun belə Vətən 
torpağı yad işğalı altında qalmama-
lıdır. Öz yurdlarından didərgin salın-
mış azərbaycanlı qaçqınlar evlərinə 
dönməlidirlər. Yalnız bundan sonra 
Ermənistanın təcridi aradan qalxa bilər.

Bunları indi adi insanlar belə 
anlayırlar. Əgər Ermənistanın in-
diki rəhbərliyində də başa düşənlər 
varsa, buna ilk növbədə Ermənistan 
ictimaiyyəti sevinsin. Həmin aspektdə 
Parisdəki danışıqlarda da erməni tərəfi 
müəyyən dərəcədə konstruktiv mövqe 
tutmağa çalışıbsa, buna da ermənilər 
özləri sevinsinlər. Eyni zamanda, 
həmin hadisəyə erməni mətbuatının 
reaksiyası dünya birliyi və konkret 

olaraq həmsədrlər üçün növbəti dəfə bir 
işarədir.

Ermənistan siyasi dairələri açıq 
göstərirlər ki, münaqişənin həllində 
maraqlı deyillər. Onlar beynəlxalq 
ictimaiyyətdə yanlış təsəvvürlər ya-
ratmaqda davam edirlər. Bir tərəfdən 
sülhə hazırlıqdan danışır, digər tərəfdən 
isə cəmiyyətdən buna böyük təpkinin 
olduğunu nümayiş etdirirlər. Çünki bu 
“sülh” anlayışını ermənilər adi insanların 
anladıqlarından fərqli təsəvvür edirlər. 
Onlar üçün sülh Azərbaycanın işğalla 
barışıb, öz ərazisində ikinci bir erməni 
dövlətinin yaradılmasına razı olmasın-
dan ibarətdir. Bundan kənarda erməni 
separatçı təfəkkürü üçün sülh yoxdur.

Belə olmasaydı, bir sıra erməni 
ekspertləri Azərbaycanın geniş 
muxtariyyət vermək haqqında mövqe 
bildirməsinə laqeyd yanaşmazdılar. On-
lar hesab edirlər ki, “dqr”-in müstəqil 
dövlət kimi tanınmasından başqa 
variant erməniləri qane etməməlidir. 
Deməli, əslində, beynəlxalq təşkilatlar, 
ictimaiyyət və konkret olaraq ATƏT-
in Minsk qrupunun həmsədrləri 
Ermənistan siyasi, ekspert dairələrini 
və cəmiyyətdəki radikal kəsimi sülhə 
hazırlamalıdırlar. Onlara başa salmalı-
dırlar ki, əgər erməni silahlı qüvvələri 
işğal etdiyi əraziləri tərk etməsə, 
Ermənistan məhv olacaq.

Azərbaycan cəmiyyətini sülhə ha-
zırlamağa isə ehtiyac yoxdur. Çünki biz 
daim sülh tərəfdarı olmuşuq, tolerant 
münasibət göstərmişik. Azərbaycanda 
kimsə başqa cəmiyyətlərə qarşı radikal 
münasibət göstərməyib və göstərmir. 
Əgər kimsə “sülhə hazırlıq” adı 
altında azərbaycanlıların ölkənin ərazi 
bütövlüyündən imtina etməsini nəzərdə 
tutursa, həyatının ən böyük səhvini edir. 
Bu, mümkün olan şey deyil, çünki həm 
ədalətsizlikdir, həm də müstəqilliyə 
xəyanətdir.

Azərbaycan başqasının torpaqların-
da gözü olmayan dövlət və cəmiyyətdir. 
Belə bir toplumun özü başqalarına 
sülhdən dərs verə bilər. Lakin səbrin də 
bir həddi-hüdudu var. Təcavüzkar işğal 
etdiyi ərazilərdən çıxmasa, ermənilər 
sülhə məcbur ediləcəklər. Bu da hər 
kəsə aydındır!

Newtimes.az

Ermənilərlə 
əməkdaşlıq edən 
müxalifət xalq tərəfindən 
dəstəklənə bilməz 

 � Azərbaycanda imicini və ictimai 
dayaqlarını tamamilə itirmiş müxalifət 
partiyaları ölkəni yenidən keçən 
əsrin 90-cı illərinə qaytarmaq, suları 
bulandırmaq və bulanıq sularda asanca 
balıq tutmaq istəyir. Bunu Azərbaycan 
əhalisi yaxşı görür, nəticələrin hansı 
bədbəxtliklərə gətirib çıxaracağını 
lazımınca təsəvvür edir. 

İctimaiyyətimiz özünü 
müxalifət lideri sayanların 
Azərbaycanda daxili sabit-
liyi pozmağa yönəlmiş, hər 
zaman ölkəmizin nüfuzunu 
zədələməyə istiqamətlənmiş, 
antiazərbaycan şəbəkəsinin 
dəyirmanına su tökmüş 
fəaliyyətini heç zaman unutma-
yacaq. Məhz bu cür xəyanətkar 
fəaliyyətin nəticəsidir ki, həmin 
qüvvələr cəmiyyətdən təcrid 
vəziyyətinə gəlib çıxıblar və 

ölkədə mövcud olan söz və mətbuat azadlığından istifadə 
edərək nə qədər təbliğat aparsalar da, özlərinə sosial baza, 
sabit elektorat toplaya bilmirlər.

Təəssüflər olsun ki, bizim müxalifətin başlıca məqsədi 
hakimiyyəti ələ keçirməkdir, nə yolla olur-olsun. Bu məqsəd 
naminə hətta torpaqlarımızın beşdə birini işğal etmiş, 
milyonlarla insanımızı qaçqına, köçkünə döndərmiş, Xocalı 
kimi dəhşətli soyqırımı aktına imza atmış ermənilərlə də 
əməkdaşlıq etmək olarmış. Yadımızdan çıxmayıb ki, Müsa-
vat Partiyasının sədri İsa Qəmbər Ermənistan Ümummilli 
Hərəkatı ilə qarşılıqlı əməkdaşlıq haqqında bəyannamə 
imzalamış, AXCP sədri Əli Kərimlinin xeyir-duası ilə partiya 
fəalı Ruslan Bəşirli təmsil etdiyi təşkilat adından Gürcüstan-
da ermənilərlə əməkdaşlığa dair razılıq əldə etmişdi.

Bütün bunlar müxalifətin xəyanətkar xarakterini açıb 
göstərir. Ayaz Mütəllibovun hakimiyyətdən devrilməsi üçün 
AXC və Müsavatın Azərbaycan ərazilərinin ermənilər 
tərəfindən işğalına şərait yaratması, 20 Yanvar faciəsinin 
baş verməsi, Xocalı soyqırımı danılmaz faktlardır ki, bunun 
məsuliyyətindən heç kəs yaxasını kənara çəkə bilməz. 
Hətta hakimiyyətdə olduqları bir il müddətində də bir-birinə 
tələ qurmaları, Əbülfəz Elçibəyə belə xəyanət etmələri 
bunların əsl simasını göstərir. 

İndi də eyni ssenari təkrarlanır: hər yana çirkab atırlar. 
Məqsəd hakimiyyətə gəlməkdir. Ancaq bu xalq onları bir 
daha hakimiyyət başında görmək istəmir.

Vaqif ABBASOV,  
Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü,

                       Şirvan şəhəri 

Cəmiyyətin sağlam düşünən, 
sivil mübarizə aparan  

müxalifətə ehtiyacı var
 � Əli Kərimli özünü müxalifətin 

diktatoru hesab edir. O müxalifətin 
“hərəkət ssenarisini” yazır, digərləri 
də oynayır. Ona tabe olmayanlar isə 
“Vətən xaini” elan edilir.

20 ildir ki, “Bu meydan sənindir, bu ölkə 
sənindir, bu hakimiyyət sənindir, hazırlaşın 
gəlirik”, – deyir. 1995-ci ildən 2019-cu ilə 
qədər “bu hakimiyyət getməlidir” – deyən 
Əli Kərimlinin çıxışlarından “Motodrom”, 
“Qələbə” meydanı, 20-ci sahə və “Məhsul” 
stadionu artıq bezib. Nəticə isə dəyişməz ola-
raq qalır. Xalqa “bu meydan sənindir” – deyir, 
ancaq beynində “Qrantlar, siyasi dividendlər 
də mənimdir”, – düşünür. 

Sivil mübarizə 
metodlarına ehtiyac var

Müxalifətçilik “azadlıq”, “istefa” şüar-
larını səsləndirməklə bitmir. Əli Kərimli, 
mübarizəniz o zaman səmimi olardı ki, 
ölkənin sosial-iqtisadi inkişafı üçün təkliflər 
hazırlayardınız. Bu günə qədər hansı 
konsepsiyalarla çıxış etmisiniz? Ölkənin 
sosial-iqtisadi inkişafı üçün hansı təkliflər 
irəli sürmüsünüz? Şəxsi və qrup ambisiya-
larınız imkan vermədi ki, bir gün də xalqı 
düşünəsiniz. Bu gün ənənəvi müxalifətin 
və radikal qüvvələrin sərgilədiyi mübarizə 
metodu real qələbəyə hesablanmayıb. Onlar 
sanki öz varlıqlarını sübut etmək üçün çalı-
şırlar. Radikal və dağıdıcı şüarlar da buna 
görə səslənir. Bu taktikanı cəmiyyətin böyük 
bir hissəsi qəbul etmir. Çünki xalqın gözü 
tərəzidir. Cəmiyyətin sağlam düşünən, sivil 

mübarizə aparan müxalifətə  ehtiyacı var. 
Güclü müxalifət cəmiyyətin inkişafı deməkdir. 
Dağıdıcı mübarizə ölkəyə xaos gətirər. Biz it-
kisiz dəyişiklik istəyirik. Çalışırıq ki, dəyişiklik, 
islahatlar Azərbaycan insanının mənafeyinə 
xidmət etsin. Xalqı qarşıdurmaya təhrik edib, 
özü gizlənən müxalifət bizə lazım deyil.

Xalqa Əli Kərimlinin boyat və 
zərərli çıxışları lazım deyil

Bu gün mitinqlərə gedən beş yüz, min 
nəfər özünün sosial problemlərinin həllini 
arzulayır. Həmin problemləri də dövlət həll 
edir. Bu gün insanlara nə Əli Kərimlinin, 
nə Cəmil Həsənlinin, nə də digər ənənəvi 
müxalifətçilərin meydandakı çıxışları lazımdır. 
Xalqa onun səsini eşidən müxalifət lazımdır, 
Əli Kərimli kimi qrant dalınca qaçan müxalifət 
yox. 20 ildə bunu edə bilməyənlər, tribunaya 
çıxıb boş vədlər verməsinlər.

Ehtiram MEHTİYEV, 
AXCP sədrinin müavini

Xarici İşlər Nazirliyində geniş 
tərkibli kollegiya iclası keçirilib

 � Yanvarın 30-da Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyində 
(XİN) geniş tərkibli kollegiya iclası keçirilib.

XİN-in mətbuat xidmətindən 
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, nazir Elmar 
Məmmədyarovun rəhbərliyi ilə keçirilən 
iclasda cari ildə Azərbaycan Respublikası 
diplomatik xidmət orqanlarının 100 illiyinin 
qeyd olunması ilə bağlı tədbirlər planı, 

həmçinin bir sıra digər təşkilati işlər və 
kadr məsələləri müzakirə edilib. 

Bundan başqa, iclasda XİN-in yeni 
təyin edilən idarə rəisləri kollektivə təqdim 
olunub.

Xaos və anarxiya arzusunda 
olanlara xəbərdarlıq edildi

ÖLKƏNİN  QARIŞDIRILMASINA 
İMKAN  VERİLMƏYƏCƏK!

Ermənistan sülhə hazırdırmı?
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(əvvəli 1-ci səhifədə)

Dövlət başçısının düşünülmüş şəkildə 
həyata keçirilən xarici siyasət kursunun parlaq 
nəticəsi özünü açıq şəkildə büruzə verir. Ötən 
ilin aprelində Bakı Konqres Mərkəzində 
“Davamlı inkişaf naminə beynəlxalq sülh və 
təhlükəsizliyin təşviq edilməsi” mövzusunda 
Qoşulmama Hərəkatının nazirlər konfransının  
reallaşdırılması uğurlu  xarici siyasətimizin 
daha bir nümunəsi oldu. Çünki bu təşkilat 
BMT-dən sonra ən böyük və nüfuzlu bir 
qurumdur.  Bu il ölkəmizin həmin qurumun  
Bakıda keçiriləcək Zirvə görüşünə evsahibliyi, 
2019-2022-ci illərdə Qoşulmama Hərəkatına 
sədrlik etməsi hər birimizdə qürur hissi yara-
dır. Bununla da nüfuzlu qurumun  məqsəd və 
məramlarının təşviq olunmasına, beynəlxalq 
sülhün, təhlükəsizliyin və əməkdaşlığın 

güclənməsinə əsaslı töhfəsini verəcək.
Qoşulmama Hərəkatının 2019-cu ildə 

Bakıda keçiriləcək 18-ci Sammitinin böyük 
rəmzi mənası var. Belə ki, Avropa qitəsi 
1989-cu il Belqrad Sammitindən 30 il sonra 
Qoşulmama Hərəkatında iştirak edən ölkələrin 
dövlət və hökumət başçılarının görüşünə 
yenidən evsahibliyi edəcək. Bununla da 
Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatının ruhuna 
və prinsiplərinə sadiq olduğunu bir daha bütün 
dünyaya nümayiş etdirəcək.  Yeri gəlmişkən,  
xatırladaq ki, Azərbaycan Qoşulmama 
Hərəkatına 2011-ci ildə tamhüquqlu üzv olub. 
Qoşulmama Hərəkatında 120 dövlət iştirak 
edir. 17 dövlət və 10 beynəlxalq təşkilat isə 
Qoşulmama Hərəkatı yanında müşahidəçi 
statusuna malikdir. 

Əsas məqsədi beynəlxalq hüquqa hörmət 
əsasında dünyada sülh, təhlükəsizlik və inki-
şafa yardım etmək olan Qoşulmama Hərəkatı 
müasir dünyada öz aktuallığını daha da artırır. 
Hərəkat daxilində razılaşdırılmış mövqe BMT 
Baş Assambleyası çərçivəsində qərarların 
qəbuluna təsir baxımından əhəmiyyətli rola 
malikdir. 

Onu da qeyd edək ki, Azərbaycan Qo-
şulmama Hərəkatına sədrliyinə qədər də bir 
sıra mötəbər qurumlara sədrlik edib. Yəni, 
respublikamızın bu sahədə zəngin təcrübəsi 
var. Xatırladaq ki, Azərbaycanın Birləşmiş 
Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasında 
2012-2013-cü illəri əhatə edən qeyri-daimi 
üzvlüyü  dövründə iki dəfə – 2012-ci ilin may 
ayında və 2013-cü ilin oktyabr ayında sədrlik 
vəzifəsi həyata keçirilib və bir sıra əhəmiyyətli 
mövzular üzrə müzakirələr və yüksək 
səviyyəli tədbirlər təşkil edilib. Ümumiyyətlə, 
Azərbaycanın Təhlükəsizlik Şurasında hər iki 
sədrliyi müddətində qurumun 59 açıq və qapalı 
iclası keçirilmiş, 7 qətnamə, Şura sədrinin 3 
bəyanatı və 13 mətbuat bəyanatı qəbul edil-
mişdir. 

Beynəlxalq hüququn norma və 
prinsiplərinə əməl olunması, qanun aliliyi, 
münaqişələrin qarşısının alınması və həll 
edilməsi, münaqişəli vəziyyətlərdə mülki 
əhalinin müdafiəsi, terrorçuluqla mübarizə, 
BMT və regional təşkilatlar arasında 

əməkdaşlıq mövzuları ilə yanaşı, Yaxın Şərq 
sülh prosesi, Suriya, Əfqanıstan və Afrika-
nın bir sıra dövlətlərində vəziyyət ölkəmizin 
böyük əhəmiyyət verdiyi məsələlər sırasında 
olub. Ölkəmizin daha bir nüfuzlu quruma da  
sədrlik etməsini xatırlatmaq yerinə düşərdi. 

Azərbaycan 2001-ci ildə Avropa Şurasına 
üzv olduqdan sonra ilk dəfə 2014-cü il mayın 
14-dən altı aylıq dövr üçün təşkilatın Nazirlər 
Komitəsinə sədrlik edib. Sədrlik dövründə  
Avropa Şurasının fəaliyyətinin əsas sütunlarını 
təşkil edən insan hüquqları, qanunun aliliyi və 
demokratiyanın daha da inkişafı istiqamətində 
mühüm səylər göstərilmiş, bu xüsusda 
qurumun üzv ölkələri və müxtəlif təsisatları 
ilə qarşılıqlı anlaşma şəraitində çalışmışıq. 
Respublikamızın  sədrliyinin prioritetləri 
Avropa Şurasının gündəliyində duran ak-
tual məsələlər, üzv dövlətlərin üzləşdikləri 

təhdidlər, ölkəmizin müsbət təcrübəsi və fərqli 
üstünlükləri nəzərə alınmaqla, korrupsiyaya 
qarşı mübarizə, mədəniyyətlər və dinlərarası 
dialoq, sosial həmrəylik və sosial davam-
lılıq, gənclərin hüquqi maarifləndirilməsi 
kimi sahələr üzrə müəyyən edilmişdi. Həmin 
prioritetlərin dəstəklənməsi məqsədilə 
Azərbaycanda 18 mühüm beynəlxalq tədbir 
keçirilib.

Bütün bunlar təsdiqləyir ki, Azərbaycan  
dünyanın 120 ölkəsinin heç bir hərbi blokda 
iştirak etməmək prinsipi əsasında birləşdiyi 
Qoşulmama Hərəkatı kimi nüfuzlu bir quruma 
da layiqincə sədrlik edəcək, qarşıya qoyulan 
vəzifələrin həyata keçirilməsinə nail olacaq.  
Dövlətimizin bu vaxta qədər həyata keçirdiyi 
xarici siyasətin uğurlu əks-sədaları da bunu 
təsdiqləyir. Təkcə ötən il dövlət başçısının 
keçirdiyi görüşlərinin, xarici səfərlərinin, 
həmçinin imzalanan sənədlərin də sayı bundan 
xəbər verir.

Ötən ilin nəticələri bir daha təsdiqlədi 
ki, ölkəmiz bütün dövlətlərlə əməkdaşlıq 
münasibətlərini inkişaf etdirməyə yönəlmiş 
xarici siyasət kursu və heç bir hərbi bloka 
qoşulmadan tarazlı siyasət həyata keçirir.

Qonşu ölkələrlə əlaqələrimizə gəlincə,  
ötən il də bu istiqamətdə qətiyyətli addım-
lar atılıb. Qonşularla münasibətlərin yüksək 
səviyyədə olması  hər bir ölkə, o cümlədən 
Azərbaycan üçün üçün çox önəmlidir. 
Qonşu dövlətlərlə  bütün istiqamətlər üzrə 
aparılan işlər bölgədə sabitliyi daha da 
möhkəmləndirmişdir. Beynəlxalq ekspertlər də 
təsdiqləyirlər ki, dünyada gərginliyin, risklərin, 
təhdidlərin, miqrasiya axınının və qarşıdurma-
ların artdığı bir dönəmdə, Azərbaycan  sabitlik 
məkanı olmuşdur. 2018-ci ildə də bu əmin-
amanlıq, sabitlik özünü büruzə vermişdir. 
Bunun isə əsas səbəbi və mənbəyi xalq-iqtidar 
birliyidir.

Ötən il Ermənistan –Azərbaycan, Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyü və sərhədlərinin toxunulmazlığı 
prinsipi əsasında həll edilməsi bir sıra nüfuzlu 
qurumların keçirdiyi tədbirlərdə müzakirə 
mövzusu olmuş və bu istiqamətdə müvafiq 
sənədlər qəbul olunmuşdur. 2018-ci ildə  

117 ölkə və 16 beynəlxalq təşkilatın yüksək 
səviyyəli rəsmilərinin iştirakı ilə Bakıda keçi-
rilmiş Qoşulmama Hərəkatının Aralıq Nazirlər 
Konfransının,  Düşənbə şəhərində keçiril-
miş İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Xarici 
İşlər Nazirlər Şurası iclasının, Banqladeşin 
Dəkkə şəhərində keçirilmiş İslam Əməkdaşlıq 
Təşkilatının (İƏT) Xarici İşlər Nazirləri Şu-
rasının 45-ci sessiyasının yekun sənədlərində, 
habelə  Brüsseldə keçirilmiş NATO Zirvə 
görüşünün yekun bəyannaməsində  Ermənistan 
– Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin  
ölkəmizin  ərazi bütövlüyü və sərhədlərinin to-
xunulmazlığı prinsipi əsasında həll edilməsinin 
vacibliyini vurğulayan bənd öz əksini tapıb. 
Həmçinin  Ermənistanın Azərbaycana qarşı 
təcavüzü və işğal olunmuş ərazilərimizdə dini-
mədəni irsin dağıdılmasına dair qətnamələr 
qəbul edilib.

Ötən ilin siyasi yekunlarından söhbət 
açanda  Avropa İttifaqı ilə əlaqələrimiz 
xüsusi qeyd olunmalıdır. Yola saldığımız 
ildə Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında 
imzalanmış “Tərəfdaşlıq Prioritetləri” sənədi 
bu münasibətlərin nə qədər yüksək səviyyədə 
olmasının təzahürüdür. Bu sənəddə ölkəmizin 
ərazi bütövlüyü, suverenliyi, sərhədlərimizin 
toxunulmazlığı haqqında çox aydın fikirlər öz 
əksini tapıb və bir daha onu göstərir ki, Avropa 
İttifaqı Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qara-
bağ məsələsinin həllinə düzgün mövqedədir.

2018-ci ilin xarici siyasətinin yekunlarının 
uğurlarından biri də  Xəzər dənizinin hüquqi 
statusunun müəyyənləşdirilməsi məsələsinin 
öz həllini tapması oldu. Bu, diplomatik 
fəaliyyətdə tarixi nailiyyət hesab olunur.  Çün-
ki uzun illər ərzində bu məsələ həll olunmamış 
qalmışdı. Nəhayət, ötən il bu  məsələ də öz 
həllini tapdı.  Azərbaycan bu məsələnin həllinə 
öz dəyərli töhfəsini vermişdir.

2018-ci ildə xarici siyasətdə əldə olunmuş 
nailiyyətlərimiz çox olub. Təbii ki, bu uğurlar  
milli təcrübə və ənənələr, ölkənin artan maddi-
iqtisadi potensialı, eləcə də ölkədaxili sabitliyə 
əsaslanıb. Bu uğurlar, öz növbəsində, daxili  
inkişafımıza da təkan verib. Dövlətimizin 
başçısının dediyi kimi: “Bizim uğurlu xarici 
siyasətimiz bu gün daxili inkişafımıza da 
müsbət təsir göstərir”.

Bu il yanvarın 29-da ABŞ Prezidentinin 
milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə müşaviri 
Con Boltonun Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevə telefonla zəng etməsi, söhbət zamanı 
qarşılıqlı maraq doğuran bir sıra məsələlər, o 
cümlədən, enerji təhlükəsizliyi, təhlükəsizlik 
sahəsində əməkdaşlıq və Ermənistan–
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə 
bağlı danışıqlar prosesinin müzakirə edilməsi  
xarici siyasətimizin növbəti uğurudur.  Bu 
ttelofon danışığı bir daha təsdiqlədi ki, ABŞ  
Azərbaycanla münasibətlərin daha da yaxşılaş-
dırılması istiqamətində  əməli fəaliyyəti davam 
etdirir və  Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 
həllində maraqlı tərəfdir.

Əliqismət BƏDƏLOV, 
“Xalq qəzeti”

Azərbaycanın uğurlu xarici siyasəti 
dünya miqyasında güclü ölkə kimi 

tanınmağımızı təmin edib 

Azərbaycanın Rumıniyadakı səfiri etimadnaməsini 
bu ölkə Prezidentinə təqdim edib

 � Azərbaycanın Rumıniyadakı səfiri 
Hüseyn Nəcəfov etimadnaməsini bu ölkənin 
Prezidenti Klaus-Verner Yohannisə təqdim edib.

Mərasim Prezident 
iqamətgahında - Kotroçeni 
sarayında keçirilib. 

Rəsmi hissədən son-
ra görüşdə Prezident 
Klaus-Verner Yohannis 
səfir H.Nəcəfovu təyinatı 
münasibətilə təbrik edib 
və onu Kotroçeni sara-
yında qəbul etməkdən 
məmnunluğunu bildirib.

Hüseyn Nəcəfov 
Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin salamlarını Rumıni-
ya Prezidentinə çatdırıb. 

Rumıniya Preziden-
ti Klaus-Verner Yohannis 
Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyevin salamlarına 
görə minnətdarlığını bildi-
rib və onun da salamlarını 
Azərbaycanın dövlət başçısı-
na çatdırmağı xahiş edib.     

Görüşdə səfir Rumı-
niyanın Azərbaycanın 
müstəqilliyini tanıyan ilk 
ölkələrdən olduğunu vurğu-
layıb. Diplomat ölkəmizin 
Cənubi Qafqazda Rumı-
niyanın strateji tərəfdaşı 
olduğunu qeyd edib. İki ölkə 
arasında münasibətlərin 
dərin köklərə və əməkdaşlıq 
ənənələrinə əsaslandığını 
deyən səfir əlaqələrimizin bu 
gün də uğurla inkişaf etdiyini 
bildirib.

Söhbət zamanı 

Azərbaycanın regionda Ru-
mıniyanın etibarlı tərəfdaşı, 
bu ölkənin isə Avropa İttifa-
qında Azərbaycanın yaxın 
müttəfiqi olduğu vurğulanıb.

Diplomat 2019-cu ilin ilk 
yarısında Rumıniyanın Avro-
pa İttifaqı Şurasına sədrliyi ilə 
bağlı dövlət başçısını təbrik 
edib, sözügedən qurum 
çərçivəsində fəaliyyətində 
uğurlar arzulayıb. O, sədrlik 
müddətində Avropa İttifaqı ilə 
Azərbaycan arasında “Stra-
teji tərəfdaşlıq haqqında” 
Sazişin imzalanması işinə 
Rumıniyanın töhfə və dəstək 
verəcəyinə əminliyini bildirib.

H.Nəcəfov Azərbaycan-
Rumıniya münasibətlərinin 
yüksələn xətlə inkişaf 
edərək strateji tərəfdaşlıq 
səviyyəsinə çatdığını vurğu-
layıb. O, 2019-cu ildə iki ölkə 
arasında “Strateji Tərəfdaşlıq 
haqqında Saziş”in imzalan-
masının onuncu ildönümünün 
tamam olacağını qeyd edib.

Görüşdə Ermənistan-
Azərbaycan Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinə toxunulub, 
ölkəmiz üçün həssas məsələ 
ilə bağlı Azərbaycanın suve-
renliyinin, ərazi bütövlüyünün 
və beynəlxalq səviyyədə ta-
nınmış sərhədlərinin toxunul-
mazlığının həmişə Rumıniya 
tərəfindən dəstəkləndiyi 

minnətdarlıqla bildirilib.
Ölkələrimiz arasında-

kı siyasi əlaqələri yüksək 
qiymətləndirən səfir iki 
ölkə arasında strateji 
tərəfdaşlıq zəminində iqtisadi 
əlaqələrin səviyyəsinin də 
siyasi münasibətlərinin kimi 
inkişaf etdirilməsinin vacib-
liyini vurğulayıb. O, iki ölkə 
arasında münasibətlərin 
dərinləşməsi istiqamətində 
gələcək fəaliyyətinin Ru-
mıniya ilə qarşılıqlı dəstək, 
anlaşma və əməkdaşlıq 
meyarları əsasında həyata 
keçiriləcəyinə ümidvar oldu-
ğunu vurğulayıb.

Prezident Klaus-Ver-
ner Yohannis ümumilikdə 
iki ölkə arasında 
münasibətlərin səviyyəsindən 
məmnunluğunu ifadə edib, 
iqtisadi əlaqələrin inkişafı 

istiqamətində qarşılıqlı olaraq 
səylərin artırılmasının va-
cibliyi ilə bağlı səfirin fikirləri 
ilə razı olduğunu bildirib. 
Dövlət başçısı Ermənistan-
Azərbaycan Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsi ilə bağlı Rumı-
niyanın xarici siyasətinin 
dəyişməz olaraq qaldığını 
vurğulayıb.

Yekunda Rumıniya Prezi-
denti səfir Hüseyn Nəcəfova 
diplomatik fəaliyyətində 
uğurlar arzulayıb və bu 
istiqamətdə ona Rumıniya 
Prezident Administrasiyası-
nın və hökumətinin yaxından 
dəstək olacağını bildirib.

İqbal HACIYEV, 
AZƏRTAC-ın xüsusi 

müxbiri

Buxarest

Rusiyada Azərbaycan ictimaiyyətinin 
nümayəndələri ilə görüş keçirilib

 � Moskvada səfərdə olan Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin 
sədri (QMİ) şeyxülislam Allahşükür Paşazadənin rəhbərlik etdiyi 
nümayəndə heyəti Azərbaycan ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə 
görüşüb. Görüşə Moskvanın Otradnoye rayonunda yerləşən “İnam” 
məscidinin bağlanması ilə əlaqədar narazılıq edən dindarlar da 
qatılıblar. 

Azərbaycanın Moskvadakı 
səfirliyində keçirilən görüşü səfir Polad 
Bülbüloğlu açaraq bildirib ki, Rusiyada 
da, Azərbaycanda da din dövlətdən ayrı-
dır. Rusiyada yaşayan azərbaycanlıların 
əksəriyyəti bu ölkənin vətəndaşlarıdır 
və Otradnoye rayonundakı “İnam” 
məscidinin bağlanması məsələsini, 
əslində, Rusiya dövləti həll etməlidir. 
“Düşünürəm ki, Azərbaycan dövlətinin, 

Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin, 
səfirliyin bu problemə diqqəti məsələnin 
həllinə kömək edəcək”, - deyə diplomat 
bildirib.

Allahşükür Paşazadə görüşdə çıxış 
edərək bildirib ki, müstəqilliyini bərpa 
etməmişdən əvvəl Azərbaycanda 
cəmi 17 məscid var idi. Ulu öndər 
Heydər Əliyev hakimiyyətə qayıtdıqdan 
sonra yeni ibadətgahlar tikildi və bu 

gün ölkəmizdə 2 mindən çox məscid 
fəaliyyət göstərir. “Mən bir şeyxülis-
lam kimi istərdim ki, Moskvada da 
azərbaycanlıların ibadətlərini yerinə 
yetirmələri üçün bir neçə məscid olsun. 
İndi Azərbaycan dövlətinin,  Prezident 
İlham Əliyevin diqqəti və dəstəyi 
sayəsində bizim başqa ölkələrdə 
də Azərbaycan məscidləri açmaq, 
ibadətgahlarımızı bərpa etmək imkanı-
mız var”, - deyə o bildirib. 

“İnam” məscidin bağlanmasından 
xəbərdar olduğunu deyən şeyxülislam 
qeyd edib ki, Patriarx Kirill ilə görüşdə 
də bu məsələni qaldırıb: “Xahiş etdim 
ki, Azərbaycan məscidinin inşa edilməsi 
üçün bizə yer ayrılsın. Bundan əlavə, 
mən Moskvanın meri Sergey Sobyaninə 
də bu məsələ ilə bağlı məktub 
göndərmişəm”. 

Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin 
sədri ümidvar olduğunu bildirib ki, Mosk-
vada Azərbaycan məscidinin açılması 
məsələsi Rusiya qanunları çərçivəsində 
həllini tapacaq.  

Moskvada fəaliyyət göstərən “Əhli-
beyt” İslam Cəmiyyətinin sədri Niza-
mi Baloğlanov bu şəhərdə yaşayan 
azərbaycanlı dindarların dövlətimizin 
başçısına ünvanladıqları məktubu şey-
xülislama təqdim edib.

Fəridə ABDULLAYEVA, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Moskva

 � Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər, 
İqtisadiyyat nazirlikləri və Prezident Administrasiyası 
ölkəmizdə akkreditə olunmuş səfirliklərin və beynəlxalq 
təşkilatların nümayəndələrinin Sumqayıt şəhərinə səfərini 
təşkil edib.

AZƏRTAC xəbər verir ki, Sumqayıt 
şəhərinin inkişafı ilə yaxından tanış olmaq 
məqsədilə təşkil olunmuş bu səfərdə 
ölkəmizdə fəaliyyət göstərən diplomatik 
korpusun 60-dan çox nümayəndəsi iştirak 
edib.

Səfər çərçivəsində diplomatlar Sumqa-
yıt Kimya Sənaye Parkında olublar. Onlara 
məlumat verilib ki, bu layihə Prezident 
İlham Əliyevin 2011-ci il 21 dekabr tarixli 
Fərmanına uyğun olaraq həyata keçirilib. 
Fərmana əsəsən Sumqayıt Kimya Sənaye 
Parkı və İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyində 
parkın idarəedici təşkilatı olan “Sumqayıt 
Kimya Sənaye Parkı” Məhdud Məsuliyyətli 
Cəmiyyəti yaradılıb. Hazırda Parkda isteh-
salat və tikintidə 5700 nəfərdən çox işçi 
çalışır. Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının 
ümumi ərazisi 505,6 hektardır. Ərazidəki 
köhnə binalar və qurğular sökülüb, parkın 
müasir tələblərə cavab verən infrastruk-
turunun birinci mərhələsi üzrə tikinti-qu-
raşdırma işləri başa çatdırılıb. Sumqayıt 
Kimya Sənaye Parkında, həmçinin inzibati 
binanın, laboratoriyaların, texniki peşə 
məktəbinin, işçilər və tələbələr üçün 
yataqxana binasının, sərgi-konfrans və 
logistika mərkəzlərinin, gömrük, tibb, dəmir 

yolu və yanğınsöndürmə 
məntəqələrinin, anbar-
ların, yükləmə-boşaltma 
mərkəzlərinin və digər 
obyektlərin yaradılması 
işləri davam etdirilir. 

Sonra səfirliklərin və 
beynəlxalq təşkilatların 
nümayəndələrinə “SO-
CAR Polymer” layihəsinin 
təqdimatı nümayiş olu-
nub. Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin 
başçısı Zakir Fərəcov diplomatlara Kimya 
Sənaye Parkında görülən işlər barədə 
məlumat verib. Bildirib ki, vaxtilə mövcud 
olmuş köhnə müəssisələr Prezident İlham 
Əliyevin tapşırığı ilə sökülərək yerində 
müasir standartlara cavab verən, ekoloji 
cəhətdən təmiz yeni zavodlar tikilməyə 
başlandı. Bu zavodların bir hissəsi artıq 
açılıb, digərləri isə cari ilin sonunadək 
açılacaq. Bu müəssisələrin açılması 
Sumqayıtda işsizlik probleminin aradan 
qaldırılmasına mühüm töhfə verib. 

İqtisadiyyat nazirinin müavini Niya-
zi Səfərov çıxış edərək yanvarın 29-da 
regionların 2014-2018-ci illərdə sosi-
al-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının 

icrasının yekunlarına həsr olunan konf-
ransın keçirildiyini xatırladıb. Bildirib ki, 
konfransda dövlətimizin başçısı İlham 
Əliyev Azərbaycanda ölkə iqtisadiyyatının 
şaxələndirilməsinə böyük önəm verildiyini 
xüsusi vurğulayıb. Azərbaycan iqtisa-
diyyatında neft amili böyük rol oynayıb 
və bu gün də oynayır. Ancaq biz bu gün 
postneft dövrünü yaşayırıq. Prezident 
İlham Əliyevin dediyi kimi, Azərbaycanda 
sənayeləşmə və sənaye zonalarının 
yaradılması ölkənin iqtisadi inkişaf stra-
tegiyasının əsas istiqamətlərindən biridir. 
Azərbaycan ilbəil özünün iqtisadi və 
rəqabətqabiliyyətli üstünlüklərini inkişaf 
etdirməkdədir. Prezidentin təşəbbüsü ilə 
yaradılan bu sənaye zonaları iqtisadiyya-
tın, sənayenin inkişafına, ölkəmizin rəqabət 

qabiliyyətinin artırılmasına xidmət edir. 
Daha sonra diplomatlar Sumqayıt 

Texnologiyalar Parkında (STP) olub-
lar. Məlumat verilib ki, Sumqayıt Kimya 
Sənaye Parkının rezident üzvü olan STP 
regionda ərazisinə görə ən böyük sənaye 
məhsulları istehsal edən mərkəzlərdən bi-
ridir. Burada istehsal olunan məhsullar Ru-
siya, Gürcüstan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, 
Türkmənistan Türkiyə bazarlarında yüksək 
keyfiyyəti ilə seçilir və “Made in Azerbaijan” 
brendi altında satılır. Hazırda 250 hektar 
ərazidə fəaliyyət göstərən STP-də 30-dan 
çox istehsalat sahəsi var və 2000 nəfərə 
yaxın işçi çalışır.

Parkda qonaqlara, həmçinin “SOCAR 
karbamid” zavodunun təqdimatı olub. 
Zavodun direktoru Xəyal Cəfərov görülən 

işlər barədə məlumat verib. Bildirib ki, kar-
bamid zavodunun layihəsi Prezident İlham 
Əliyevin 2008-ci ilin avqustunda imzaladığı 
Sərəncamla təsdiq edilmiş “2008-2015-
ci illərdə əhalinin ərzaq məhsulları ilə 
etibarlı təminatına dair Dövlət Proqramı”na 
və 2014-cü ilin dekabrında imzaladığı 

Sərəncamla təsdiq olunmuş “Sənayenin 
inkişafına dair 2015-2020-ci illər üçün 
Dövlət Proqramı”na əsasən icra edilib. 
Təməli 2011-ci ildə dövlətimizin başçısı 
tərəfindən qoyulan zavodun tikintisi ilə 
əlaqədar elan olunan beynəlxalq açıq 
tenderin nəticələrinə əsasən 2012-ci 
ildə Koreya Respublikasının “Samsung 
Engineering” şirkəti mühəndislik, satınalma 
və tikinti üzrə podratçı seçilib. “SOCAR 
karbamid” zavodunun istehsala başlaması 
azot gübrəsi idxalına ehtiyacı aradan qal-
dıracaq, bununla da ölkənin xarici valyuta 
xərcləri azalacaq. Zavod ildə 435 milyon 
kubmetr təbii qaz həcmindən xammal kimi 
istifadə etməklə 650-660 min ton karbamid 
məhsulu istehsal etmək gücündədir. İsteh-

sal həcminin 70 faizi ixrac üçün nəzərdə 
tutulur ki, bu da ölkəyə hər il 160 milyon 
dollara qədər əlavə gəlirin daxil olmasına 
imkan verəcək. 

Sumqayıt Dövlət Dram Teatrında 
keçirilən görüşdə icra hakimiyyətinin 
başçısı Zakir Fərəcov şəhərdə sənayenin 

inkişafı, əhalinin sosial rifahının, xüsusilə 
məcburi köçkünlərin mənzil-məişət 
şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində 
dövlətimizin başçısının təşəbbüsü ilə 
görülən işlərdən danışıb. O, Sumqayıtın 
dünyanın 19 şəhəri ilə qardaşlaşdığını da 
qeyd edib. İcra başçısı Sumqayıtın dotasi-
yasız yaşayan şəhər olduğunu qonaqların 
diqqətinə çatdırıb.

Sumqayıt şəhərinə səfər çərçivəsində 
diplomatlar, həmçinin Lüdviqshafen par-
kında, “Kimyaçı” Mədəniyyət Sarayında, 
Heydər Əliyev Parkında, Heydər Əliyev 
Mərkəzində, Bayraq Meydanında, Bay-
raq Muzeyində və dənizkənarı bulvarda 
olublar.

Azərbaycanda akkreditə olunmuş diplomatik 
korpusun nümayəndələri Sumqayıta səfər ediblər
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“Mülki ali təhsil müəssisələri 

tələbələrinin ehtiyat zabitləri proq-
ramı üzrə hərbi hazırlığı haqqında 
Əsasnamənin təsdiq edilməsi haqqın-
da” Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 1999-cu il 27 fevral ta-
rixli 26 nömrəli Qərarında dəyişiklik 
edilməsi barədə

“Hərbi vəzifə və hərbi xidmət haq-
qında” Azərbaycan Respublikasının 
Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” 
Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 12 
oktyabr tarixli 1280-VQD nömrəli Qanunu-
nun tətbiqi və “Hərbi vəzifə və hərbi xidmət 

haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Qanununun tətbiqi və “Azərbaycan Res-
publikasının Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə 
Çağırış üzrə Dövlət Xidməti haqqında 
Əsasnamə”nin təsdiqi barədə” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 13 
fevral tarixli 593 nömrəli Fərmanında 
dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 16 
noyabr tarixli 345 nömrəli Fərmanının  
1.3-cü bəndinin icrasını təmin etmək 
məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:

“Mülki ali təhsil müəssisələri 

tələbələrinin ehtiyat zabitləri proqramı üzrə 
hərbi hazırlığı haqqında Əsasnamənin 
təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1999-
cu il 27 fevral tarixli 26 nömrəli Qərarının 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunve-
ricilik Toplusu, 1999, № 2, maddə 151; 
2010, № 3, maddə 264) 1-ci hissəsi ləğv 
edilsin. 

Novruz MƏMMƏDOV  
Azərbaycan Respublikasının  

Baş naziri



 � “Azərbaycan Hava 
Yolları” (AZAL) Bakı–
İstanbul–Bakı istiqaməti üzrə 
aviareyslərdə yeni aksiya 
barədə elan edir. 

“Azərbaycan Hava Yolları” QSC-
nin mətbuat xidmətindən aldığımız 
məlumatda bildirilir ki, 2019-cu il fevralın 
25-nə kimi qeyd olunan istiqamət üzrə 
reyslərə aviabilet aldıqda qiymət 169 
avro, əks istiqamətdə (İstanbul-Bakı-İs-
tanbul) isə 189 dollar təşkil edəcək. Ak-
siya çərçivəsində uçuş tarixləri: 2019-cu 
il fevralın 1-dən 28-nə kimi. Qeyd edək 
ki, endirimli qiymətlərə aviabiletlərin sayı 
məhduddur. 

Aviabiletin qiymətinə baqajın  
(23  kiloqrama kimi 1 yer), əl yükünün  
(10 kiloqrama kimi, 55*40*23 santi-
metr ölçülərdə) pulsuz daşınması və 
təyyarədə isti yemək daxildir.

İstanbul Türkiyənin ən iri şəhəri və 
limanıdır. Şəhər dünyanın ən məşhur tu-
rizm istiqamətlərindən biri sayılır. İstanbul 
müasir binaların və qədim memarlığın 
çox gözəl uzlaşdığı böyük meqapolisdir. 
Bu isə, öz növbəsində, yalnız burada rast 
gəlinən həmin bənzərsiz koloriti yaradır. 
İstanbul bütün dünyadan turistlər və 

iş adamlarının toplaşdığı böyük ticarət 
limanıdır. 

Endirimli aviabiletləri uçuşa ən azı, 
72 saat qalmış AZAL-ın kassaların-
da, habelə www.azal.az saytında və 
aviaşirkətin rəsmi agentliklərində əldə 
etmək olar.

Aksiya çərçivəsində sərnişinlər AZAL 
Miles bonus proqramından istifadə edə 
bilərlər. Balların avtomatik hesablanması 
üçün aviabiletin alınması prosesində 
müvafiq xanada AZAL Miles iştirakçısının 
unikal nömrəsini daxil etmək kifayətdir.

AZAL Miles bonus proqramı barədə 
ətraflı məlumat aviaşirkətin www.miles.

azal.az saytında təqdim edilmişdir. Proq-
ram iştirakçısı olmayan şəxslərə  http://
ffj2.loyaltyplus.aero/j2loyalty/register.
jsf?lang=az keçidi vasitəsilə qeydiyyat-
dan keçməyi təklif edirik.

Aviabiletlərin alınması ilə əlaqədar və 
ətraflı məlumat üçün aşağıdakı telefon 
nömrələri ilə müraciət edilməlidir:

(+99412) 598-88-80 (Azərbaycandan 
zənglər üçün qısa nömrə: *8880)

E-mail: callcenter@azal.az 
AZAL Miles bonus proqramına dair 

sualları azalmiles@azal.az ünvanına, 
yaxud www.azal.az saytında dolduru-
lan əlaqə forması vasitəsilə göndərə 
bilərsiniz.

31 yanvar 2019-cu il, cümə axşamı8
 � “Nur şəhəri” kimi tanınan Mingəçevirə, 

demək olar ki, hər ay gedirəm. Çoxlu dostlarım arasında 
vəzifədə olanı da var, sıravi adamlar da. Hər dəfə 
bu insanlarla bir yerdə olanda söhbət istər-istəməz, 
Mingəçevirin tarixinə yönəlir, bu şəhərin keçdiyi yoldan 
həvəslə danşırıq. 

Tarix dedim, bir məsələ 
yadıma düşdü. Elə bu yaxınlar-
da Mingəçevirin şəhər statusu 
almasının 70 illiyi ilə bağlı 
yubiley tədbirlərində bu barədə 
xeyli söhbət getmişdi. Şəhərdəki 
“Teatr meydanı”nda keçirilən 
tədbirə yaxından-uzaqdan xeyli 
qonaq gəlmişdi. Meydanda ya-
radılmış sərgiyə baxan qonaqla-
rın təəccüblü baxışlarını kaş siz 
də görəydiniz... 

Mərziyə Davudova adına 
Mingəçevir Dövlət Dram Teat-
rında keçirilən tədbirdə şəhərin 
tarixinə həsr olunmuş çıxışlar 
isə hamıda maraq doğurdu və 
şəhərin keçdiyi yolu əks etdirən 
filmə həvəslə baxdıq.

Yəni, qədim tarixə, 
ənənələrə malik olan 
Mingəçevirdə həyat nəinki 
hər ay, hər gün, hətta hər saat 
gözəlləşir, – desək, yanılmarıq. 
Şəhərin yeni təyin olunmuş icra 
hakimiyyəti başçısı İlham İsma-
yılov görülmüş işlərdən həvəslə 
danışır. Bildirir ki, son 15 ildə 
Mingəçevirə xüsusi diqqət 
göstərilib, şəhər başdan- başa 
simasını dəyişib. 

Natiq regionların sosial-
iqtisadi inkişafı dövlət proq-
ramı çərçivəsində ölkənin hər 
yerində olduğu kimi, burada 
da gerçəkləşən möhtəşəm 
layihələrdən danışdı. Bildirdi 
ki, küçələr genişləndirilərək 
asfalt döşənib, əhalinin mənalı 
istirahəti, sakinlərin asudə vaxtı-
nın səmərəli keçməsi üçün park-
lar salınıb. Kür çayının sahilində 
salınmış Heydər Əliyev Parkı 
mingəçevirlilərin ən sevimli 
istirahət məkanlarından birinə 
çevrilib. Bəzən deyirlər ki, yay 
aylarında burada “iynə atsan, 
yerə düşməz”. Mən sizi inan-
dırım, fərqi yoxdur, ilin bütün 
fəsillərində bura qələbəlik olur. 

...İlham müəllim həvəslə 
danışır. Bu da təsadüfi deyil. 

O, Mingəçevirə çox bağlıdır. 
Bütün süurlu həyatı burada 
keçib. Bir çox məsul vəzifələrdə 
çalışıb. Şəhərin hər qarışına 
yaxşı bələddir. Hamını yax-
şı tanıyır. Odur ki, hər dəfə 
şəhərin müxtəlif məhəllələrinə 
sakinlərlə görüşə gedəndə, 
həmsöhbətləri onu öz doğmaları 
kimi qarşılayırlar.

Birini xatırladım, siz də 
bilin. Bu günlərdə 4 saylı mənzil 
istismar sahəsinin ərazisində 
sakinlərlə keçirilən görüşə mən 
də getmişdim. Burada az vaxt 
ərzində nümunəvi məhəllə yara-
dılıb. Yaşıllıq sahəsi göz oxşa-
yır, xeyli ağac tingləri basdırılıb. 
Uşaqlar üçün əyləncə qurğuları, 
oturacaqlar qoyulub. Bir sözlə, 
hər şey ürəkaçandır. Demək, 
icra hakimiyyətinin başçısının 
deməyə sözü var. Bütün bu 
işləri həyata keçirəndən sonra 
özü sakinlərin “qəbuluna gəlib.” 
İlham İsmayılov ölkə Prezidenti 
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 
respublikamızda aparılan uğurlu 
siyasətdən, əhalinin maddi - 
rifah halının yaxşılaşdırması 

üçün görülən işlərdən danışdı. 
Bildirdi ki, hələ görüləsi işlər 
çoxdur.

Səyyar qəbulda Heydər 
Əliyev prospektindəki 70 
saylı binanın sakini Şahlar 

Əsgərov da öz müraciətinə 
Azərbaycan Prezidenti 
 İlham Əliyevin regionlara, 
o cümlədən, Mingəçevirə 
göstərdiyi diqqət və qayğıdan 
söz açmaqla başladı. Bildirdi 
ki, ötən ilin fevral ayında ölkə 
başçısının şəhərimizə səfəri və 
həmin səfər zamanı “ASAN” 
Xidmət Mərkəzinin və “Sənaye 
Parkı”nın açılışı bu gün hər bir 
mingəçevirlinin yaddaşında 
xoş xatirəyə çevrilib. Hazırda 
bu xidmət sahələrində xeyli 
adam çalışır. Daha sonra Şahlar 
Əsgərov bir problemi qeyd 
etməyi də özünə borc bildi. Dedi 
ki, Mingəçevirdə istilik sistemi-
nin olmaması problem yaradır. 
Yeni su sayğaclarının qoyulması 
da lazımdır.

İcra hakimiyyətinin başçısı 
qaldırılan təşəbbüsün cavabın-
da bildirdi ki, Mingəçevirdə 
qazanxanların təmiri dövlət 
proqramında nəzərdə tutulub. 
Belə ki, ötən illər ərzində cəmi 
iki ərazidə qazanxanalar təmir 
edilib. Ümid edirəm ki, bu prob-
lemi həll edəcəyik. 

Nizami küçəsindəki 12 saylı 
binanın sakini Fatma Aslano-
va da istilik probleminin həll 
olunmasını arzuladı. Nəriman 
Nərimanov küçəsindəki 43 
saylı binanın sakini Şəhla 

Məmmədova isə “Xeyir-şər 
evi”nin təmir olunmasına 
kömək göstərilməsini xahiş etdi. 
Sakinlər Qabil Əliyev, Təranə 
Məmmədova, Sahib Əhmədov, 
Şahid Nəbiyev, Sara İsmayılo-
va, İsbəndiyar Məmmədov və 
başqaları onları narahat edən 
problemlərdən söhbət açdılar.

Görüşdə iştirak edən 
şəhər kommunal təsərrüfatı 
müəssisələrinin və digər 
təşkilatların rəhbərləri elə 
yerindəcə qaldırılan məsələlərin 
həlli ilə bağlı sualları cavab-
landırdılar. İcra hakimiyyətinin 
başçısı təşkilat və müəssisə 
rəhbərlərinə görüş zamanı 
verilən təkliflərin yaxın zaman-
da həll edilməsini tapşırdı. 

Biz bu yazıda icra 
hakimiyyəti başçısının 
sakinlərlə bir görüşündən olan 
təəssüratımızı diqqətinizə çat-
dırmaq istədik. Belə görüşlər isə 
bir deyil, beş deyil...

İlqar HƏSƏNOV, 
“Xalq qəzeti”nin 

bölgə müxbiri

“Nəsimi ili” tədbirlərinə 
START  VERILDI

Tədbiri Milli Kitabxananın direk-
toru, professor Kərim Tahirov aça-
raq, Nəsiminin yaradıcılığı haqqında 
məlumat vermiş, bildirmişdir ki, görkəmli 
şair və filosof Azərbaycan ədəbiyyatında 
ana dilində yaranan fəlsəfi şeirin əsasını 
qoymuşdur. Direktor qeyd etmişdir ki, 
il ərzində şairin irsinin tədqiqi və təbliği 
istiqamətində bir sıra tədbirlər həyata 
keçiriləcəkdir.

Mərasimdə mədəniyyət naziri 
Əbülfəs Qarayev çıxış edərək bildirmiş-
dir ki, 2017-ci ilin may ayında Parisdə 
UNESCO-nun baş qərargahında 
Nəsiminin vəfatının 600 illiyi qeyd 
edilmiş, Heydər Əliyev Fondunun 
təşkilatçılığı və Mədəniyyət Nazirli-
yinin dəstəyi ilə şairin yaradıcılığına 
həsr olunmuş Nəsimi –şeir, sənət və 
mənəviyyat festivalı keçirilmişdir. Nazir 
qeyd etmişdir ki, “Böyük Azərbaycan 
şairi İmadəddin Nəsiminin 650 illik 
yubileyinin qeyd edilməsi haqqında” və 
“Azərbaycan Respublikasında 2019-cu 
ilin “Nəsimi ili” elan edilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
müvafiq sərəncamlarına əsasən, bu il 
şairin 650 illik yubileyinə həsr olunmuş 
çoxsaylı tədbirlər nəzərdə tutulur. Şairin 
dünya miqyasında, beynəlxalq ədəbi 
aləmdə tanıdılması istiqamətində çoxlu 
işlər görülür. Bu il keçiriləcək tədbirlər 
xalqımızın nə qədər böyük və zəngin 
mədəniyyətə, ədəbiyyata malik olduğu-
nu bütün dünyaya bəyan edəcəkdir.

Milli Məclisin deputatı, akademik 
Nizami Cəfərov çıxışında söyləmişdir 
ki, böyük şairin dili saf ana dilidir, bu 
dil həm də Dədə Qorqudun dilidir. 
Nəsimi fəlsəfi, poetik “mən”i olan şairdir. 
Bu “mən”in arxasında onun dili, milli 
mənliyi, poetikası dayanır. Akademik bil-
dirmişdir ki, bu il Nəsimi yalnız öz coğ-
rafiyasında yad edilməyəcək, həmçinin 
beynəlxalq səviyyədə təbliğ olunacaq, 
çoxlu sayda tədqiqat işləri aparılacaq. 

AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar 
İnstitutunun direktoru, akademik Tey-
mur Kərimli çıxışında vurğulamışdır 
ki, Nəsimi şair kimi əvəzedilməzdir, 

anadilli şeirimizin beşiyi başında durur, 
Azərbaycan ədəbiyyatının çoxəsrlik 
humanizm ənənələrini öz əsərlərində 
yaşadır, insanlıq ləyaqətini qoruma-
ğa, insanlığı orta əsrlər cəhalətindən 
 uzaqlaşmağa çağırır.

Milli Məclisin deputatı Qənirə 
Paşayeva Hələbdə olarkən Nəsiminin 
məzarını ziyarət etdiyini, tezliklə orada 
möhtəşəm məqbərəsinin ucaldılacağı-
nı söyləmişdir. Deputat vurğulamışdır 
ki, kitabxanaya hər gün yüzlərlə gənc 
gəlir, il ərzində bu sərginin nümayişi, 
müxtəlif tədbirlərin təşkili Nəsimi irsinin 
öyrənilməsi və təbliği istiqamətində 
mühüm rol oynayacaq.

Əməkdar elm xadimi, profes-
sor Qəzənfər Paşayev Nəsimini 
Azərbaycan fəlsəfi qəzəlinin banisi 
adlandırmış, 1926-cı ildən Salman 
Mümtazın kitabı çap olunduqdan sonra 
Nəsiminin daha çox tanındığını qeyd 
etmişdir. Natiq şairin qəbrinin 1963-cü 
ildə Rəsul Rza tərəfindən üzə çıxarıldı-
ğını, yenicə çap olunan İraq divanında 
şairin heç yerdə nəşr edilməmiş 14 
şeirinın daxil edildiyini söyləmişdir. 
O, təkcə Azərbaycan ədəbiyyatında 
deyil, ümumiyyətlə, islam şərqin-
də ictimai-fəlsəfi şeirin ən böyük 
nümayəndələrindən biridir.

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin 
katibi İlqar Fəhmi çıxışında demiş-
dir ki, yaradıcılığa aşiqanə şeirlərlə 
başlayan Nəsimi sonralar dövrün 
siyasi, ictimai, əxlaqi mövzularında 
əsərlər yazmış, Azərbaycan ədəbiyyatı 
tarixində ana dilində yaranan fəlsəfi 
qəzəlin banisi olmuşdur. Ana dilindən 
başqa, ərəb və fars dillərini də gözəl 
bədii əsərlər yarada biləcək səviyyədə 
mükəmməl bilmiş, dövrünün elmlərini 
dərindən öyrənmişdir. Bədii yaradıcılı-
ğı Azərbaycan poeziyasının və ədəbi 
dilinin inkişafında mühüm bir mərhələ 
təşkil edən Nəsiminin qəzəlləri mədəni 
irsimizin inciləri sırasına daxildir.

Tədbirdə Nəsiminin “Sığmazam” 
qəzəli videofilm şəklində nümayiş 
etdirilmiş, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, 
bədii qiraətçi Zülfiyyə Eldarqızı şairin 
qəzəllərini söyləmişdir.

Sonda tədbir iştirakçıları İmadəddin 
Nəsiminin əsərləri, əlyazmaları, daşbas-
ma kitabları və haqqında materialların 
nümayiş olunduğu geniş sərgi ilə tanış 
olmuşlar.

Sərgi il ərzində ictimaiyyətə açıq 
olacaq. 

M. MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

ABŞ alimi Qobustanda 
aşkar edilmiş qədim 
oyun barədə yazıb

 � Türkiyənin “arkeofili.com” saytında 
“Azərbaycanda yerə oyulmuş 4000 illik oyun 
aşkar edilib” sərlövhəli məqalə yerləşdirilib. 
Yazı ABŞ-ın Arizona Dövlət Universitetinin 
Antropologiya bölməsinin, Amerika Təbii Tarix 
Muzeyinin ABŞ Cənubi Qafqaz Institutunun 
əməkdaşı Valter Kristin Azərbaycanın Qobustan 
qoruğunda aşkar edilmiş qədim masaüstü 
oyunla bağlı araşdırmasına həsr edilib. Tom 
Metcalfenin müəllifi olduğu məqalə keçən 
ilin dekabrında “Live Science” portalında 
yayımlanıb. 

 Məqalədə qeyd edi-
lir ki, əsas elmi-tədqiqat 
istiqaməti Yaxın Şərqin 
qədim masaüstü oyunları 
olan amerikalı tədqiqatçının 
fikrincə, qədim Azərbaycan 
ərazisində də həmin masa-
üstü oyunların bəzilərinin 
mövcudluğunu sübut edən 
dəlillər var. Xüsusilə, amerikalı 
tədqiqatçı Abşeron yarıma-
dası ərazisində, o cümlədən, 
Qobustan abidələrində qeyd 
edilmiş, düzülüşü müəyyən 
qanunauyğunluğa malik qaya 
üzərində süni dəliklər sırası-
nı, bəzi qayaüstü rəsmlərin 
qədim Yaxın Şərqdə mövcud 
masaüstü oyunlarla oxşar 
olmasını əsas götürür. V.Krist 
Qobustanda, Abşeron yarıma-
dasının Türkan, Dübəndi və s. 
məntəqələrində qeyd edilmiş 
müəyyən tapıntıların Mesopo-
tamiya (ən qədim nümunə e.ə. 
VI minilliyə aid İordaniyada 
aşkar edilmiş tapıntı), qədim 
Misir, Anadolu, Kipr və hətta 

erkən orta əsrlər dövrünə aid 
Almaniya ərazisində aşkar-
lanan masaüstü oyunlarla 
bənzər olması qənaətindədir. 

“58 xana” olaraq 
bilinən qədim oyunu bəzən 
“Tazı və çaqqallar” da 
adlandırırlar. Vaxtilə ingilis 
arxeoloq Howard Carter 

eramızdan əvvəl XVIII əsrdə 
yaşamış qədim Misir fironu 
IV Amenenhatın məzarında 
heyvan fiqurlarından ibarət 
bir oyun aşkar etmişdi. Bunu 
nəzərə alan Kristin fikrincə , 
ölkəmizdə Qobustan qaya-

larında mövcud olan 
yuvarlaq çuxurlar bu 
oyunun da eyni kökdən 
gəldiyini göstərir və 
ehtimal etmək olar 
ki, qədim oyunun 
Azərbaycanda tapıl-
mış versiyası Misirdə 

tapılmış oyundan da əvvəlki 
dövrə aid ola bilər. Amerikalı 
araşdırmaçı hesab edir ki, 
Qobustandakı Çapmalı tunc 
dövrü yaşayış yeri yaxınlığın-
dakı qayaların birində süni 
dəliklərin düzülüşü “58 xana” 
oyunu ilə oxşardır. Məqalədə 
qeyd edilir ki, bu oyun Misir, 
Mesopotamiya və Anadolu 
daxil olmaqla, qədim Şərq 
regionunda geniş yayılıb. 

Qeyd edək ki, ameri-
kalı tədqiqatçı Valter Krist 
Azərbaycandakı dərgilərdən 
birində “58 dəlik” və ya 
“Tazı və çaqqallar” oyununa 
bənzər şəkil görmüş və bu 
qədim oyunun versiyalarını 
araşdırmaq üçün ölkəmizə 
gəlmişdi. O, keçən il AMEA 
Arxeologiya və Etnoqrafiya 
İnstitutunun qonağı olmuş və 
bu mövzuda “Qədim Mesopo-
tamiyanın masaüstü oyunları 
Azərbaycanda?” adlı elmi 
məruzə ilə çıxış etmişdi.

Əfsanə BAYRAMQIZI, 
“Xalq qəzeti”

MİNGƏÇEVİR: sakinlərlə görüş, 
doğmaların ünsiyyəti...

AZAL-dan yeni aksiya: 
Bakı-Istanbul-Bakı cəmi

169 avroya 

 � Azərbaycan Milli Kitabxanasında Mədəniyyət Nazirliyi 
ilə birgə “Böyük Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin 650 
illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında” və “Azərbaycan 
Respublikasında 2019-cu ilin “Nəsimi ili” elan edilməsi 
haqqında” Prezidentin müvafiq sərəncamlarına əsasən 
“İmadəddin Nəsimi – 650” adlı geniş kitab sərgisinin açılış 
mərasimi keçirilmişdir.

Los-Ancelesdə keçirilən 
mərasimdə Amerika Kino 
Akademiyasının 2019-cu ildə 
“Oskar” mükafatına nominant-
lar elan edilib.

Mükafat 24 nominasiyada, 
o cümlədən “Ən yaxşı film”, 
“Ən yaxşı rejissor”, baş və 

 ikinci plan rolunda aktyor, “Əcnəbi 
dildə ən yaxşı film”, “Ən yaxşı tam-
metrajlı animasiya filmi” və başqa 
nominasiyalarda təqdim edilir.

Əsas “Oskar” (“Ən yaxşı film” 
nominasiyası) uğrunda səkkiz film 
yarışır. İddiaçılar sırasına rejissor 
Rayan Kuqlerin “Qara pantera”, 

Piter Farrellinin “Yaşıl kitab”, Bredli 
Kuperin “Ulduz doğuldu”, Alfonso 
Kuaronun “Roma” ekran əsərləri və 
başqa filmlər daxildir.

Nominantların rəsmi elanından 
sonra səsvermənin ikinci mərhələsi 
başlanıb. Amerika Kino Akade-
miyasının üzvləri fevralın 19-dək 

hər nominasiya üzrə 
iddiaçı üçlükləri müəyyən 
edəcəklər.

Amerika kino 
tənqidçiləri “Ən yaxşı film” 
kateqoriyasında “Oskar”a 
namizəd Bredli Kuperin 
kantri ifaçısı ilə gənc 
müğənninin sevgisindən 
danışılan “Ulduz doğuldu” 

melodramının, Alfonso Kuaronun 
1970-ci illərdə Meksika ailəsinin 
ağır həyatı haqqında “Roma” dramı-
nın və Piter Farrellinin məşhur caz 
pianoçusu Don Şirli, onun sürücüsü 
və mühafizəçisi Toni Lipin 1962-ci 
ildə ABŞ-ın cənubuna səyahəti 
ilə bağlı real əhvalatlardan bəhs 
edən “Yaşıl kitab” filmlərinin adını 
çəkirlər. “The Hollywood Reporter” 
jurnalı isə hesab edir ki, bu filmlərin 
mükafat qazanma şansı 98-99 faizə 
bərabərdir.

Xatırladaq ki, 91-ci “Oskar” mü-
kafatlarının təqdimatı fevralın 24-də 
keçiriləcək.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

“Oskar” uğrunda 
səkkiz film yarışır



Filippində bir neçə gün əvvəl Sulu əyalətində 
kafedral kilsədə törədilmiş partlayış nəticəsində 27 
nəfər həlak olmuş, 111 nəfər yaralanmışdı. Dünən isə 
Mindanao adasında Zamboanqa şəhərində məsciddə 
partlayış baş verib.

Polisin verdiyi informasiyada bildirilir ki, naməlum 
şəxsin məscidə qumbara atması nəticəsində  2 nəfər 
həlak olub, dörd nəfər isə yaralanıb. Hadisənin motivi bəlli 
deyil. Kilsədə baş verən partlayışa görə məsuliyyəti “İslam 
dövləti” (İŞİD) öz üzərinə götürmüşdür.

Yaralananlar xəstəxanaya yerləşdirilib. Hadisənin digər 
təfərrüatları barədə məlumat verilmir.

“Xalq qəzeti”

ABŞ milli kəşfiyyat direktoru: Ermənistan və 
Azərbaycan arasında gərginlik irimiqyaslı hərbi 

münaqişənin potensial mənbəyi olaraq qalır
Trend-in məlumatına görə, bunu 

ABŞ-ın milli kəşfiyyatının direktoru 
Deniel Kouts deyib.

Kouts bildirib: “Ermənistan və 
Azərbaycan arasında gərginlik özünə 
Rusiyanı da cəlb edə biləcək irimiq-
yaslı hərbi münaqişənin potensial 
mənbəyi olaraq qalır”.

İndoneziyanın paytaxtı Cakarta şəhəri 2035-ci ildə əhalisinə görə 
 dünyanın ən böyük şəhəri olacaq.

“Oxford Economics” elmi-tədqiqat institutunun proqnozunda bildirilir ki, 16 
ildən sonra Cakartanın əhalisinin 38 milyon nəfərə çatacağı gözlənilir. İkinci 
yeri 2035-ci ildə əhalisinin 37,8 milyon nəfər olacağı  proqnozlaşdırılan Tokio 
şəhərinin tutacağı təxmin edilir. Üçüncü yeri isə 32,2 milyon nəfərlə Çinin 
mərkəzində yerləşən Çuntsin şəhəri tuta bilər.

İlk onluğa Dəkkə (31,2 milyon nəfər), Şanxay (25,3 milyon), Karaçi (24,8 
milyon), Kinşasa (24,7 milyon), Laqos (24,2 milyon), Mexiko (23,5 milyon) və 
Mumbainin (23,1 milyon) daxil olacağı gözlənilir.

Əməliyyat nəticəsində quru qoşunları 
Hərbi Hava Qüvvələrinin 48 pilotu saxla-
nılıb.

Saxlanılanlar arasında 3 polkovnik, 
4 yarbay, 4 minbaşı, 9 yüzbaşı, 27 
baş leytenant, 1 leytenant vardır. Sax-
lanılan pilotlar “FETÖ” ilə sıx əlaqədə 
olublar.

 “FETÖ” mənsublarının əlaqə 
saxladıqları 15 imam da göz altına 
alınmışdır. Ankara Cümhuriyyət Baş 
Prokurorluğunun məlumatında bildirilir 
ki, Quru Qoşunları Komandanlığının 
Hərbi Hava Qüvvələrinin əsgərləri də 

imamlarla sıx əlaqə saxlayıblar. İstintaq-
əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. 

“Xalq qəzeti”

Bunu ölkədə fəaliyyət göstərən 
diplomatik korpus nümayəndələrinin 
Sumqayıta səfəri zamanı Qazaxıs-
tanın Azərbaycandakı səfiri Beybit 
İsabayev deyib.

O xatırladıb ki, 2017-ci ilin aprelində 
Qazaxıstan Prezidenti Nursultan 
Nazarbayev Azərbaycana səfər 
edib: “Səfər çərçivəsində Qazaxıstan 
Prezidenti Nursultan Nazarbayevlə 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 
görüşü zamanı hökumətlərimizin 
qarşısında növbəti iki il ərzində ticarət 
dövriyyəsini iki dəfə, daha sonra 3 
dəfə artırmaq tapşırığı qoyulmuşdu. 
İndi əminliklə deyə bilərəm ki, 2018-ci 
ilin yekunlarına əsasən, biz tapşırığı 
90 faiz yerinə yetirmişik. Gələn ilin 
yekunlarına əsasən, ticarət dövriyyəsi 
 2017-ci illə müqayisədə 2,5 dəfə arta-
caq”.

Səfir qeyd edib ki, Azərbaycanla 
Qazaxıstan arasındakı qarşılıqlı 

səmərəli ticari-iqtisadi münasibətlər, 
demək olar ki, bütün sahələrdə, o 
cümlədən, kimya sənayesi, neft-qaz 
və kənd təsərrüfatı sahələrində inkişaf 
edir: “Biz Azərbaycana buğda ixracını 

artırmışıq, taxıl ixracını bərpa etmi-
şik. Fikrimcə, xalqlarımızın qarşılıqlı 
səmərəli ticari-iqtisadi münasibətlərin 
planlı, balanslaşdırılmış inkişafı üçün 
böyük perspektivləri var”.

KARASIN: Rusiya Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 
nizamlanması üzrə ABŞ və Fransa ilə həmahəng işləyir

 � Rusiya Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin nizamlanması üzrə ATƏT Minsk qrupu çərçivəsində ABŞ 
və Fransa ilə birlikdə işləyir.

Bunu İrəvanda Rusiyanın xarici 
işlər nazirinin müavini  Qriqori 
Karasin deyib. O bildirib ki, 
mövcud strukturlar çərçivəsində 
Rusiya, ABŞ və Fransanın qarşı-
lıqlı fəaliyyəti kifayət qədər yaxşı 
səviyyədədir.

Ermənistan və Azərbaycan 
cəmiyyətlərinin sülhə hazırlanmasın-
da vasitəçilərə ehtiyacın olub-olma-
ması barədə danışan Q.Karasin vur-
ğulayıb ki, tərəflər arasında qarşılıqlı 
etimadı, çətin problemlərin dinc yolla 
həlli məramını yüksəltmək lazımdır.

Türkiyə Parlamentinin spikeri 
Binəli Yıldırım istefa verir

Spiker fevralın 18-də rəsmi ola-
raq istefa verəcəyini bəyan edib. 
B.Yıldırım istefasının səbəbinin İstan-
bul bələdiyyəsinin başçısı postuna 
namizədliyini irəli sürmək qərarı ilə 
bağlı olduğunu bildirib.

Türkiyədə bələdiyyə seçkiləri bu 
il martın 31-də keçiriləcək. Bələdiyyə 
seçkiləri 5 ildən bir keçirilir.

“Xalq qəzeti”

Təhsil Nazirli-
yin dən aldığımız 
məlumatda deyilir 
ki, “Bacarıqların 
inkişafı” mövzu-
sunda təşkil olu-
nan təlim səfəri Təhsil Nazirliyi ilə “British 
Council” təşkilatı arasında bağlanılmış 
əməkdaşlıq memorandumu çərçivəsində 
həyata keçirilir.

Təlim səfərinin əsas məqsədi peşə 
təhsili sahəsində bilik və  bacarıqların 
inkişaf etdirilməsi və bu sahədə beynəlxalq 
təcrübənin öyrənilməsidir.

Təlim səfəri çərçivəsində peşə təhsili, 

milli kvalifika-
siyalar sistemi, 
işəgötürənlərlə 
tərəfdaşlığın 
qurulması, 
peşə təhsili 

müəssisələrinin idarəedilməsi, 
büdcədənkənar maliyyə mənbələrinin 
müəyyən edilməsi və idarəolunması, 
innovasiya və sahibkarlıq düşüncə 
tərzinin təşviqi, sektor şuraları, karye-
ra mərkəzlərinin fəaliyyəti və iş yerində 
təcrübənin təşkili ilə bağlı Böyük Britaniya 
təcrübəsi öyrəniləcək.

Samirə ƏLIYEVA, “Xalq qəzeti”

Dövlət Statistika 
Komitəsindən aldığımız 
məlumatda bildirilir ki, 
2018-ci il ərzində “Aqro-
lizinq” ASC-nin xətti ilə 
kənd təsərrüfatı məhsulları 
istehsalçılarına ümumilikdə 
197,9 milyon manat 
dəyərində 118 vahid taxıl-
yığan kombayn, kombayna 
qoşulan 27 vahid biçici 
aqreqat, 101 vahid pambıq-
yığan kombayn, 13 vahid 
çuğundur çıxaran, 1346 
vahid  müxtəlif növ traktor, 
588 vahid traktor yedəkləri 
(qoşqular), 692 vahid kotan, 
219 vahid mala, 259 vahid 
kultivator, 89 vahid otbiçən, 
32 vahid ot dırmığı, 60 va-
hid ot, küləş presləyən, 212 
vahid çiləyici və tozlayıcı, 
652 vahid səpici aqreqat, 65 

vahid gübrəsəpən, 25 vahid 
bağarası frez, 30 vahid taxıl 
(toxum) təmizləyən və 634 
vahid digər kənd təsərrüfatı 

maşın və avadanlıqları 
satılmışdır.

Samirə ƏLIYEVA, 
“Xalq qəzeti”

Dağlıq Qarabağ münaqişəsi böyüyə və hətta bu və ya 
digər dərəcədə Rusiyanı “cəlb” edə bilər.

2018-ci ildə  Qazaxıstanla 
Azərbaycan arasında ticarət 
dövriyyəsi 2017-ci illə müqayisədə 
təxminən iki dəfə artıb.

Səfir: Qazaxıstanla Azərbaycan 
arasında ticarət dövriyyəsi 

iki dəfəyə yaxın artıb

 � Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Binəli Yıldırım 
istefaya getmək barədə qərar verib.

Peşə təhsili sahəsində Böyük 
Britaniya təcrübəsi öyrənilir

“British Council” təşkilatının dəstəyi 
ilə Təhsil Nazirliyi yanında Peşə Təhsili 
üzrə Dövlət Agentliyinin və ixtisas-
laşmış peşə təhsili müəssisələrinin 
nümayəndələri üçün Böyük Britaniya və 
Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının Lon-
don şəhərinə təlim səfəri təşkil olunub.

Türkiyədə 50-yə yaxın pilot saxlanıldı

Türkiyənin paytaxtı Ankarada 
“FETÖ” terror təşkilatı ilə mübarizə 
çərçivəsində növbəti əməliyyat 
keçirilib.

Kənd təsərrüfatının 
müvafiq texnika ilə 
təchizatı yaxşılaşır 

Aqrar sahədə keyfiyyətli məhsulun 
yetişdirilməsini və onun itkisiz  yığılmasını 
təmin etmək üçün istehsalçıların zəruri 
texnika ilə təchizatının  yaxşılaşdırılması 
məqsədilə ötən il ölkəyə dövlət vəsaiti 
 hesabına 6030 vahid kənd təsərrüfatı 
 texnikası gətirilmişdir.Filippində 

kilsə və 
məscid 
partladılıb

Cakarta 2035-ci ildə əhalisinin sayına görə 
dünyanın ən böyük şəhəri ola bilər
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİNİN 
MƏHKƏMƏ EKSPERTİZASI MƏRKƏZİ 

AÇIQ  TENDER  ELAN  EDİR
Tender 2 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Kartriclərin satınalınması.
Lot-2. Svitch, UPS və kompüterlər üçün 

daxili yaddaşların satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz 

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

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

İddiaçılar Lot-1 üçün 155.00 (bir yüz 
əlli beş) manat, Lot-2 üçün 36.00 (otuz altı) 
manat məbləğdə iştirak haqqını aşağıda 
göstərilən hesaba köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas 
şərtlər toplusunu Bakı şəhəri, Xaqani 
küçəsi 14 nömrəli ünvanda Məhkəmə Eks-
pertizası Mərkəzindən ala bilərlər.

Əlaqələndirici şəxsin telefonu- 012/498-
05-43.

Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Na-
zirliyinin Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzi

VÖEN- 1700326621
H\h- AZ34CTRE 

00000000000002088501
Fond -7, Maddə - 142340.  

 Tender xərci
Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi
Kod- 210005

VÖEN- 1401555071
M\h - AZ41NABZ 

01360100000000003944
S.W.İ.F.T BİK CTREA22
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarıl-

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

- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 
müraciət;

- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 
barədə bank sənədi;

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

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

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

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

- iddiaçıların son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

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

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

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

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender 
təklifi və bank təminatı istisna olmaqla) 
2019-cu il fevralın 19-u saat 17.00-a 
qədər, tender təklifi və bank təminatını 
isə möhürlənmiş ikiqat zərflərdə 2019-
cu il fevralın 26-sı saat 17.00-a qədər 
Bakı şəhəri, Xaqani küçəsi 14 nömrəli 
ünvanda yerləşən Məhkəmə Ekspertizası 
Mərkəzinə təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 2019-cu il fevralın 
27-si saat 11.00-da yuxarıda göstərilən 
ünvanda açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

 Tender komissiyası

“İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin Mənzil-Kommunal 
və Təmir Xidməti aşağıdakı işlərin görülməsinin satınalınması üçün 

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

qoruqları ərazilərində yaşıllaşdırma işlərinin 
satınalınması.

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

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

 Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 150 
(bir yüz əlli) manat məbləğdə iştirak haq-
qını göstərilən hesaba köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas 
şərtlər toplusunu “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Me-
marlıq Qoruğu İdarəsinin Mənzil-Kommunal 
və Təmir Xidmətinin Bakı şəhəri, İçərişəhər, 
9-cu Maqomayev döngəsi 6 nömrəli 
(əlaqələndirici şəxs- Mahir Əhmədovdan, te-
lefon- (012) 492-24-27) ünvandan ala bilərlər.

VÖEN- 1700774621
H\h- AZ03AIIB33050019443600287106
Bank- “ Kapital Bank” ASC-nin İçərişəhər 

filialı
Kod-200060 

VÖEN (bank)- 9900003611
M/h- AZ37NABZ 

01350100000000001944 
S.W.I.F.T. AİİBAZ2X
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarıl-

mır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 

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

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

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

- iddiaçının son bir 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 im-
kanları haqqında məlumat və Dövlət Sosial 
Müdafiə Fonduna borcun olub-olmamasına 
dair arayış.

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

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

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

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

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

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 
“Analitik Ekspertiza Mərkəzi” MMC  

2019-cu ildə kompüter və digər avadanlıqların satınalınması ilə əlaqədar

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

satınalınması.
Avadanlıqların alınması müddəti –2019-

cu il ərzindədir.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz 

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

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

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

TƏŞKİLAT- “ANALİTİK EKSPERTİZA 
MƏRKƏZİ” MMC

H\H-AZ95IBAZ38090019449693913207
 VÖEN- 1300805451
BANK- “AZƏRBAYCAN BEYNƏLXALQ 

BANKI “NIN NƏSİMİ FİLİALI
KOD- 805614

VÖEN- 9900001881
M/H-AZ03NABZ 

01350100000000002944
S.W.I.F.T- BIK İBAZAZ 2X
İştirak haqqı heç bir halda geri 

 qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər: 
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 

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

- tender təklifi dəyərinin 1 %-i həcmində 
bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən son-
ra ən azı 60 bank günü qüvvədə olmalıdır). 

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

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

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 

nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 
rekvizitləri notarial təsdiq olunmuş halda;

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

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

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

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

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

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

“Azərikard” MMC
AÇIQ TENDER ELAN EDİR 

Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot -1. IBM Avadanlıq və Sistem 

Proqram Təminatı üçün uzadılmış 
zəmanət xidmətinin satınalınması.

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

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

İştirak haqqı 300 manatdır. 
VÖEN-1400318341
Bank-“Azərbaycan Beynəlxalq 

Bankı” ASC
“Müştəri Xidmətləri Departa-

menti”
Kod-805250
M/h-AZ03NABZ 

01350100000000002944
VÖEN- 9900001881
SWIFT-IBAZAZ2X
H/h- AZ79IBAZ 

40060019449311555120 AZN
İştirak haqqı heç bir halda geri 

qaytarılmır.
İştirakçılar Azərbaycan dilində 

tərtib olunmuş əsas şərtlər toplu-
sunu Bakı şəhəri, Bülbül prospekti 
54 nömrəli ünvandan (əlaqələndirici 

şəxs- Azər Səmədovdan (012 505 
21 51 (8057) və Azər Qarayevdən 
(012 505 21 51 (8064)) əldə edə 
bilərlər.

Tenderdə iştirak üçün təqdim 
ediləcək sənədlər:

- tenderdə iştirak etmək üçün 
yazılı müraciət;

- tenderdə iştirak haqqının 
ödənilməsi barədə bank sənədi;

- tender təklifi (tender zərflərinin 
açıldığı tarixdən (27 fevral 2019-cu 
il) sonra azı 30 (otuz) bank günü 
(yəni ,ən azı 2019-cu il aprelin 
 18-dək) qüvvədə olmalıdır);

- tender təklifi dəyərinin 1 (bir) 
faizi həcmində bank təminatı (tender 
təklifinin qüvvədə olma müddətinin 
sonuncu günündən azı 30 bank 
günü çox olmalıdır (yəni ən azı 
2019-cu il iyunun 3-dək qüvvədə 
olmalıdır);

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

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

-iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

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

-iddiaçıların müvafiq mallar üzrə 
mənşə və uyğunluq sertifikatları;

-digər sənədlər.
Sənədlər Azərbaycan dilində, 

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

Tender proseduru “Dövlət satı-
nalmaları haqqında” Qanuna uyğun 
keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək 
üçün yuxarıda göstərilən sənədləri 
(tender təklifi və bank təminatı istis-
na olmaqla) 12 fevral 2019-cu il saat 
18.00-a qədər, tender təklifi və bank 
təminatını isə möhürlənmiş ikiqat 
zərflərdə 26 fevral 2019-cu il saat 
18.00-a qədər Bakı şəhəri, Bülbül 
prospekti, 54 nömrəli ünvana təqdim 
etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim 
olunan zərflər açılmadan geri qayta-
rılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 27 fev-
ral 2019-cu il saat 15.00-da Bakı 
şəhəri, Bülbül prospekti 54 nömrəli 
ünvanda açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Quba Rayon Mərkəzi Xəstəxanası aşağıdakı lotlar üzrə 
AÇIQ  TENDER  ELAN  EDİR

Lot-1. Yumşaq inventar, yataq 
ləvazimatları və xüsusi geyimlərin 
 satınalınması.

Lot-2. Avadanlığın satınalınması. 
Lot-3. İnventarın satınalınması.
Lot-4. İdarənin xərcləri – dəftərxana və 

təsərrüfat mallarının satınalınması.
Lot-5. Əsaslı təmir işlərinin 

 satınalınması.
Lot-6. Cari təmir işlərinin satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz 

tender təkliflərini möhürlənmiş, imzalanmış 
şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı surətdə təqdim 
etsinlər.Müqaviləni yerinə yetirmək üçün 
tender iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki 
imkanlara malik olmalıdırlar. Tenderdə iştirak 
etmək istəyənlər aşağıdakı məbləğdə iştirak 
haqqını göstərilən hesaba köçürdükdən son-
ra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas 
şərtlər toplusunu Quba şəhəri, Fətəlixan 
küçəsi 12 (əlaqələndirici şəxs - Babayev 
Elşən Baba oğlundan, telefon - (023) 335-
29-58) nömrəli ünvandan ala bilərlər.

İştirak haqqı - lot -1 və lot - 3 hər biri 
150 manat, lot - 2 və lot - 4 hər biri 100 
manat, Lot - 5 və Lot - 6 isə hər biri 50 
manatdır.

Bank rekvizitləri:
Hh - AZ37AİİB32051019446500246165
VÖEN - 4500202691

Bank - “Kapital Bank”ın Quba filialı 
Kod - 200651
VÖEN - 9900003611
M/h - AZ37NABZ 

01350100000000001944
S.W.İ.F.T: AİİBAZ2X
İştirak haqqı heç bir halda geri 

 qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər: 
-tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
-tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
-tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 

sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə 
 olmalıdır);

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

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

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

-iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

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

-iddiaçıların müvafiq mallar üzrə mənşə 
və uyğunluq sertifikatları;

-digər sənədlər.
Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə 

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

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.İddi-
açılar tenderdə iştirak etmək üçün yuxarıda 
göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank 
təminatı istisna olmaqla) 20 fevral 2019-cu 
il saat 17.00-a qədər, tender təklifi və bank 
təminatını isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 28 
fevral 2019-cu il saat 17.00-a qədər Quba 
şəhəri, Fətəlixan küçəsi 12 nömrəli ünvana 
təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 
İddiaçıların təklifləri 1 mart 2019-cu il saat 
15.00-da Quba şəhəri, Fətəlixan küçəsi 12 
nömrəli ünvanda açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

BİLDİRİŞ
Yaranmış zərurətlə əlaqədar Azərbaycan Milli 

Elmlər Akademiyasının İşlər İdarəsi tərəfindən mal-
ların (işlərin və xidmətlərin) satınalınması məqsədilə 
“Xalq qəzeti”nin 11 və 25 yanvar 2019-cu il tarixli 
nömrələrində dərc etdirilmiş açıq tender elanında 
“Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respubli-
kası Qanununun tələblərinə uyğun qaydada aşağıdakı 
məzmunda dəyişikliklər edilir:

Malgöndərənlər (podratçılar) iddiaçı statusu 
qazanmaq üçün elanın 1-ci, 2-ci və 5-ci bəndlərində 
göstərilən sənədləri 12 fevral 2019-cu il saat 
 17.00-dək tender komissiyasına təqdim etməlidirlər.

İddiaçılar tender təklifini və təklifin bank təminatını 
21 fevral 2019-cu il saat 17.00-dək tender komissiyası-
na təqdim etməlidirlər.

Təklif zərfləri 22 fevral 2019-cu il saat 14.00-da 
açılacaqdır.

Tender elanı mətninin qalan hissələri qüvvədə 
saxlanılır.

Tender komissiyası

Şəki Şəhər İşıqlanma İdarəsi 
2019-cu ildə işıqlanma işləri üçün 
malların satınalınması ilə əlaqədar  

KOTİROVKA SORĞUSU ELAN EDİR
Kotirovka sorğusu prosedurunda iştirak etmək üçün sənədlər 

7 fevral 2019-cu il saat 18.00-dək qəbul olunur. Təkliflərin açılışı 
proseduru 8 fevral 2019-cu il saat 11.00-da həyata keçiriləcəkdir.

Maraqlanan təşkilatlar 024-244-45-17 nömrəli telefonla əlaqə 
saxlaya bilərlər.

Ünvan- Az 5500, Şəki şəhəri, Şəhriyar küçəsi 2.

“Şəmkir Şərab-1” ASC səhmdarlarının nəzərinə!
18 mart 2019 -cu il saat 

10.00-da “Şəmkir Şərab-1” ASC 
səhmdarlarının ümumi yığıncağı 
keçiriləcəkdir.

Gündəliyə çıxarılan məsələlər:
1. Səhmdar cəmiyyətin İdarə 

heyətinin təsdiqi.

2. Digər məsələlər.
Ünvan- Şəmkir rayonu,  

Posanlı kəndi.
Əlaqə telefonu – 

 050-626-62-22. 

İdarə heyəti

“AzerTelecom”: “Azerbaijan Digital Hub” 
proqramının icrası Azərbaycanı regionun 

rəqəmsal mərkəzinə çevirəcək  
 � Hazırda 4-cü sənaye inqilabı 

şəraitində dünya ölkələrində 
iqtisadiyyatın rəqəmsallaşması və sürətli 
transformasiyası prosesləri gedir. Son 25 il 
ərzində aparılan fəaliyyətin nəticəsi olaraq 
regionun enerji və nəqliyyat mərkəzinə 
çevrilmiş Azərbaycan da artıq 4-cü sənaye 
inqilabının astanasındadır və iqtisadiyyatın 
rəqəmsallaşması, innovasiyaların tətbiqi 
mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Azərbaycan Respublikası-
nın ərazisindən keçən beynəlxalq 
nəqliyyat dəhlizlərinin inkişaf etdirilməsi 
və ölkəmizin tranzit potensialının 
gücləndirilməsi istiqamətində son illər bir 
sıra mühüm layihələr icra edilir. Hazır-
da Azərbaycanın ilk mobil operatoru 
“Bakcell”in  törəmə şirkəti olan “AzerTe-
lecom” Azərbaycanın regionun rəqəmsal 
mərkəzinə çevrilməsi üçün “Azerbaijan 
Digital Hub” proqramının icrasına baş-
layıb.

“Azerbaijan Digital Hub” 
proqramının əsas hədəfləri

“Azerbaijan Digital Hub” proq-
ramının əsas hədəfi Azərbaycanın 
telekommunikasiya ekosisteminin ən 
qabaqcıl dünya standartları səviyyəsinə 
qalxması, ölkənin internetin alışında 
xarici ölkələrdən asılılığının mini-
muma endirilməsi, perspektivdə isə 
Azərbaycanın regionda internet satışın-
da mərkəzi ölkəyə çevrilərək, rəqəmsal 
xidmətlər idxal edən tərəfdən “Made in 
Azerbaijan” brendi altında bu xidmətləri 
istehsal və qonşu regionlara ixrac edən 
ölkəyə transformasiya olunmasıdır.

“Azerbaijan Digital Hub” proqramı 
çərçivəsində Azərbaycanın gələcəkdə 
Qafqaz, Yaxın Şərq, Orta Asiya və 
Cənubi Asiya ölkələrini əhatə edən 
böyük bir regionun rəqəmsal mərkəzinə 
çevrilməsi bu regionlarda yaşayan 
1.8 milyard əhalinin (dünya əhalisinin 
¼-i) müxtəlif rəqəmsal xidmətlərlə 
daha yaxşı təmin edilməsinə şərait 

yaradacaq. Ölkəmizin regionda İnter-
netin təkcə tranzitində deyil, həmçinin 
satışında mərkəzi ölkəyə çevrilməsi isə 
dünyanın internet xəritəsinə London, 
Frankfurt, Sofiya, İstanbul, Moskva, 
Amsterdam və Dubay kimi İnternet 
Mərkəzlər ilə yanaşı, Bakının da 
əlavə olunması deməkdir. Bu proqram 
həmçinin Rəqəmsal Mərkəzdə dünya 
brendlərinin (Apple, Google, Ama-
zon, Alibaba, Facebook, Netflix və s.) 
cəmləşməsinə də şərait yaradacaq. 

“Azerbaijan Digital Hub” proqramı 
nəticəsində Azərbaycanın regionun 
rəqəmsal mərkəzinə çevrilməsi, ha-
zırda Çin hökumətinin təşəbbüskarı 
olduğu “Belt and Road Initiative” 
layihəsində Azərbaycanın da iştirakına 
imkan verəcək. “Belt and Road Initia-
tive” layihəsi Avropa, Asiya və Afrika 
ölkələrində infrastruktur inkişafı, inves-
tisiya yatırımlarını özündə ehtiva edir 
ki, Azərbaycan da “Rəqəmsal Mərkəz” 
kimi “Belt and Road Initative” qlobal 
layihəsinin bir hissəsinə çevrilir.

“Azerbaijan Digital Hub” proqra-
mının reallaşması nəticəsində Şimal-
Cənub, Şərq-Qərb istiqamətlərində olan 
böyük magistral fiber-optik şəbəkələr 
Azərbaycanda birləşəcək. Dünyanın 
qlobal tranzit magistral şəbəkələrinin 
Azərbaycanda kəsişməsi ilə yanaşı 
Azərbaycanda bu regionun ən böyük 
data mərkəzi də qurulacaq. “AzerTele-
com” artıq “Azərbaycan Dəmir Yolları” 
QSC ilə birgə ölkə daxilində dəmiryol 
xətlərinin mühafizə zolağı boyunca yeni 
dayanıqlı magistral fiber-optik kabel 
infrastrukturunun tikintisinə başlayıb və 

müvafiq investisiya qoyuluşları həyata 
keçirilib. Bu imkan verir ki, Şərq-Qərb, 
Şimal-Cənub istiqamətlərində olan ma-
gistral xətlərin Azərbaycanda kəsişməsi 
reallaşsın.

Proqram mühüm 
üstünlüklərə sahibdir

“Azerbaijan Digital Hub” proqramı-
nın ölkəmiz üçün mühüm üstünlükləri 
vardır. Yuxarıda qeyd olunanlarla yanaşı 
bu üstünlüklər həmçinin ondan ibarətdir 
ki, dövlət investisiyası cəlb olunma-
dan ölkə iqtisadiyyatının inkişafı üçün 
yeni imkanlar yaranacaq, regionda 
rəqəmsal logistik mərkəz qurulacaq, 
qeyri-neft sektoruna investisiyaların cəlb 
edilməsinə və onun inkişafına güclü 
təkan verilməklə rəqəmsal iqtisadiyyata 
töhfə veriləcək. Proqramın icrasının 
elektron xidmətlərin inkişafında və 
ölkənin kiber-təhlükəsizliyinin təmin 
edilməsində də mühüm rolu olacaq. 

Həmçinin “Azerbaijan Digital Hub” 
proqramı çərçivəsində rəqəmsal sahədə 
yeni iş yerləri yaranacaq, intellektual 
beyinlərin axınının qarşısının alınması 
və xaricdə olan savadlı azərbaycanlı 
mütəxəssislərin geri dönüşü üçün yeni 
imkanlar açılacaqdır. Azərbaycanda 
startapların inkişafı və onların ölkədə 
qalması üçün münbit bir ekosistem for-
malaşacaq, proqram həmçinin kiçik və 
orta sahibkarlığın və rəqəmsal iqtisadiy-
yatın inkişafına təkan verəcəkdir.

“Xalq qəzeti”



1131 yanvar 2019-cu il, cümə axşamı

Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi 
Daxili Qoşunların Baş İdarəsi

2019-cu ildə lövhələrin, təbliğat-təşviqat vasitələrinin 
və dövri mətbuatın satınalınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 3 lot üzrə keçirilir.
Lot -1. Müxtəlif təyinatlı plakatların və 

lövhələrin satınalınması.
Lot -2. Təbliğat-təşviqat vasitələrinin 

satınalınması.
Lot -3. Dövri mətbuatın satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, 

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

Təkliflərin qiymətləndirilməsində 
malların keyfiyyəti nəzərə alınmaqla ən 
aşağı qiymətə və əsas şərtlər toplusunda 
göstərilən meyarlar əsasında ən sərfəli 
tender təklifinə üstünlük veriləcəkdir.

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

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 
hər lot üçün 50 manat məbləğdə iştirak 
haqqını Daxili Qoşunların Baş İdarəsinin 
hesabına köçürdükdən sonra əsas şərtlər 
toplusunu ala bilərlər:

B1. Benefisiar (alan) bank
Adı- Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi 
Kod- 210005
VÖEN- 1401555071
M/h- AZ-

41NABZ01360100000000003944
SWIFT BIK CTREAZ22
B2. Vəsaiti alan müştəri (benefisiar)
Adı- DİN-in Daxili Qoşunlarının Baş 

İdarəsi
H/h- AZ44C-

TRE00000000000002458570
VÖEN- 1500426471
D3. Büdcə təsnifatının kodu-142340 
D4. Büdcə səviyyəsinin kodu -7

İştirak haqqı heç bir halda geri qayta-
rılmır. 

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər: 

- tenderdə iştirak etmək üçün ərizə 
(ərizədə müəssisənin adı, yerləşdiyi 
ünvanı, poçt indeksi, telefon nömrələri, 
rəhbərinin adı, soyadı göstərilməklə, 
möhürlənmiş və imzalanmış olmalıdır);

- iştirak haqqının ödənilməsi barədə 
bank sənədi (əsli);

- tender təklifi (tender proseduru keçi-
rildiyi tarixdən sonra ən azı 30 bank günü 
qüvvədə olmalıdır);

- tender təklifi qiymətinin 1 faizi 
həcmində bank təminatı (tender pro-
seduru keçirildiyi tarixdən sonra ən azı 
60 bank günü qüvvədə olmaqla) tender 
təklifi ilə birlikdə təqdim olunmalıdır. Bank 
təminatını tender zərfində təqdim etməyən 
iddiaçının tender təklifi etibarsız sayılır və 
tenderdən kənarlaşdırılır;

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

- iddiaçının son bir ildəki (əgər daha 
az müddətdə fəaliyyət göstərirsə, bütün 
fəaliyyəti müddətində) maliyyə vəziyyəti 
haqqında bank arayışı; 

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

- dövlət qeydiyyatı haqqında 
şəhadətnamənin, nizamnamənin notarial 
qaydada 2019-cu ildə təsdiq olunmuş 
surəti; 

- son iki ildə malların təchizatı 
sahəsində fəaliyyəti, maddi-texniki və kadr 
potensialı barədə ətraflı məlumat (analoji 
işlərdə təcrübəsi, iddiaçının potensial 
texniki və kadr imkanları haqqında rəsmi 
məlumat);

- müvafiq mallar və xidmətlər üzrə 
mənşə və uyğunluq sertifikatları;

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

Tender iştirakçıları iştirak etdiyi lotlar 
üzrə 5 mart 2019-cu il saat 12.00-a qədər 
tələb olunan nümunələrə uyğun lövhələrin 
şəkillərini Daxili Qoşunların Baş İdarəsinə 
(Bakı şəhəri, Q. Musabəyov küçəsi 4) 
təqdim etməlidirlər. Baxışın nəticəsi haq-
qında həmin mallar üzrə tender təkliflərinə 
dair zərflərin açılışından sonra məlumat 
veriləcəkdir.

Tender iştirakçılarından tələb olunan 
sənədlər 5 mart 2019-cu il saat 12.00-
a qədər bir nüsxədə, tender təklifi isə 
14 mart 2019-cu il saat 12.00-a qədər 
ikiqat zərfdə bağlanmış və möhürlənmiş 
şəkildə iki nüsxədə (əsli və surəti) 
Daxili Qoşunların Baş İdarəsinin beşinci 
mərtəbəsində yerləşən tender komissi-
yasının otağında əlaqələndirici şəxslərə 
təqdim edilməlidir.

Göstərilən müddətdən gec təqdim olu-
nan tender təklifləri qəbul olunmayacaqdır.

Tender zərflərinin açılışı proseduru 
15 mart 2019-cu il saat 16.00-da Daxili 
Qoşunların Baş İdarəsində (Bakı şəhəri, 
Q. Musabəyov küçəsi 4 nömrəli ünvanda) 
keçiriləcəkdir.

İclasda iddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri də iştirak edə bilərlər 
(etibarnamə təqdim etməklə).

İddiaçılar əlavə məlumatı aşağıdakı 
ünvandan ala bilərlər:

Ünvan – Bakı şəhəri, Q. Musabəyov 
küçəsi 4.

Telefon-569-95-10,   əlaqələndirici- 
E.Əliyev.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi 
Daxili Qoşunların Baş İdarəsi

2019-cu il üçün dərman preparatlarının, tibbi ləvazimatların, tibbi 
reaktivlərin, vaksinlərin, dezinfeksiyaedici maddələrinin, baytarlıq dərman 

preparatlarının və hərbi qulluqçuların tibb müəssisələrində  
tibbi müayinələrinin aparılmasının satınalınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 3 lot üzrə keçirilir.
lot-1. Dərman preparatları və tibbi 

ləvazimatların satınalınması.
lot-2. Tibbi reaktivlər, vaksinlər, 

dezinfeksiyaedici maddələr və tibbi 
ləvazimatların satınalınması.

lot-3. Hərbi qulluqçuların tibbi 
müayinələrinin aparılmasının satınalınma-
sı.

Lot-4. Baytarlıq dərman preparatları-
nın satınalınması.

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

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

Təkliflərin qiymətləndirilməsində 
dərman preparatlarının, tibbi 
ləvazimatların, tibbi reaktivlərin, vaksinlərin 
və dezinfeksiyaedici maddələrin, həmçinin 
tibbi müayinələrin keyfiyyəti nəzərə alın-
maqla ən aşağı qiymətə və əsas şərtlər 
toplusunda göstərilən meyarlar əsasında 
ən sərfəli tender təklifinə üstünlük 
veriləcəkdir. Tenderin əsas şərtlər toplusu 
Azərbaycan dilində tərtib olunacaqdır.

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün 
tender iştirakçıları dərman prepa-
ratlarının, tibbi ləvazimatların, tibbi 
reaktivlərin, vaksinlərin və dezinfeksi-
yaedici maddələrin satınalınması üzrə 
peşəkarlığa, lazımi texniki və maliyyə 
imkanlarına malik olmalı, məhkəməyə 
cəlb olunmamalı, əvvəllər yerinə yetirdiyi 
müqavilələrə görə onlara qarşı irad tutul-
mamalı, cərimə tətbiq olunmamalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər aşa-
ğıda göstərilən məbləğdə iştirak haqqını 
Daxili Qoşunların Baş İdarəsinin hesabına 

köçürdükdən sonra əsas şərtlər toplusunu 
ala bilərlər:

İştirak haqqı Lot-1 200 manat, lot-2 
100 manat, lot-3 və lot-4 isə hər biri 50 
manatdır.

B1. Benefisiar (alan) bank
Adı- Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi 
Kod- 210005 
VÖEN- 1401555071 
M/h- AZ-

41NABZ01360100000000003944 
SWIFT BIK CTREAZ22.
B2. Vəsaiti alan müştəri (benefisiar)
Adı- DİN-in Daxili Qoşunlarının Baş 

İdarəsi
H/h- AZ44C-

TRE00000000000002458570 
VÖEN -1500426471
D3. Büdcə təsnifatının kodu- 142340 
 D4. Büdcə səviyyəsinin kodu- 7
İştirak haqqı heç bir halda geri qayta-

rılmır. 
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər: 
- tenderdə iştirak etmək üçün ərizə 

(ərizədə müəssisənin adı, yerləşdiyi 
ünvanı, poçt indeksi, telefon nömrələri, 
rəhbərinin adı, soyadı göstərilməklə, 
möhürlənmiş və imzalanmış olmalıdır);

- iştirak haqqının ödənilməsi barədə 
bank sənədi (əsli);

- tender təklifi (tender proseduru keçi-
rildiyi tarixdən sonra ən azı 30 bank günü 
qüvvədə olmalıdır);

- tender təklifi qiymətinin 1 faizi 
həcmində bank təminatı (tender proseduru 
keçirildiyi tarixdən sonra ən azı 60 bank 
günü qüvvədə olmaqla) tender təklifi ilə 
birlikdə təqdim olmalıdır. Bank təminatını 
tender zərfində təqdim etməyən iddiaçının 
tender təklifi etibarsız sayılır və tenderdən 

kənarlaşdırılır;
- Azərbaycan Respublikasında 

vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair 
yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin 
olmaması haqqında müvafiq orqanlardan 
arayış;

- iddiaçının son bir ildəki (əgər daha 
az müddətdə fəaliyyət göstərirsə, bütün 
fəaliyyəti müddətində) maliyyə vəziyyəti 
haqqında bank arayışı; 

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

- dərman preparatlarının, tibbi 
ləvazimatların, tibbi reaktivlərin, vaksinlərin 
və dezinfeksiyaedici maddələrin uyğun-
luq sertifikatları (surət notariusda təsdiq 
edilməlidir);

- analoji işlərdə təcrübəsi, iddiaçının 
potensial texniki və kadr imkanları haqqın-
da rəsmi məlumat;

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

Tender iştirakçılarından tələb olunan 
sənədlər 5 mart 2019-cu il saat 12.00-a 
qədər bir nüsxədə, tender təklifi isə 14 
mart 2019-cu il saat 12.00-a qədər ikiqat 
zərfdə bağlanmış və möhürlənmiş şəkildə 
iki nüsxədə (əsli və surəti) Daxili Qoşun-
ların Baş İdarəsinin beşinci mərtəbəsində 
yerləşən tender komissiyasının otağında 
əlaqələndirici şəxslərə təqdim edilməlidir.

Göstərilən müddətdən gec təqdim olu-
nan tender təklifləri qəbul olunmayacaqdır.

Tender zərflərinin açılışı proseduru 
15 mart 2019-cu il saat 16.00-da Daxili 
Qoşunların Baş İdarəsində (Bakı şəhəri, 
Q. Musabəyov küçəsi 4 nömrəli ünvanda) 
keçiriləcəkdir.

İclasda iddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri də iştirak edə bilərlər.

İddiaçılar əlavə məlumatı aşağıdakı 
ünvandan ala bilərlər:

Ünvan – Bakı şəhəri, Q. Musabəyov 
küçəsi 4.

Telefon- 569-95-10, əlaqələndirici 
şəxs- E.Əliyev.

Tender komissiyası

Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsi
 tabeliyindəki müəssisələrə 2019-cu ilə tələb olunan 
malların (iş və xidmətlərin) satınalınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
 Tender 15 (on beş) lot üzrə keçirilir.
Lot – 1. İçməli suyun satınalınması 

(Xəzər rayonu üzrə).
Lot – 2. Kommunal xidmətlərin 

 satınalınması.
Lot - 3. Kоmmunikasiyа və elektrik 

işlərinin satınalınması.
Lot – 4. Mətbəə xərclərinin 

 satınalınması.
Lot – 5. Elektrik mallarının 

 satınalınması.
Lot – 6. Digər alış və xidmətlərin 

 satınalınması.
Lot – 7. Dəftərxana mallarının 

 satınalınması.
Lot – 8.Təsərrüfat mallarının 

 satınalınması.
Lot – 9. Sair xərclərin satınalınması.
Lot -10. Yuyucu vasitələrin 

 satınalınması.
Lot –11. Antvirus proqramının təminatı.
Lot – 12. Əmək haqqı proqramının 

təminatı.
Lot – 13. İstehsalatda istifadə olunma-

yan qeyri - maddi aktivlərin satınalınması. 
Lot – 14. Liftlərə texniki xidmət 

göstərilməsinin satınalınması (Xəzər, Sura-
xanı və Binəqədi rayonları üzrə).

Lot – 15. Hüquqi xidmət göstərilməsinin 
satınalınması. 

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

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağı-
dakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir: 

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

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender 
iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkan-
lara malik olmalıdırlar. Malların təchizatı, iş 
və xidmətlərin yerinə yetirilməsi cədvəli hər 
ay müəyyən edilmişdir və 2019-cu il dekab-
rın 30-na kimi nəzərdə tutulmuşdur.

Tenderin əsas şərtlər toplusu 
Azərbaycan dilində hazırlanmışdır.

Tenderlə əlaqədar məlumat almaq 
istəyənlər əlaqələndirici şəxsə müraciət edə 
bilərlər.

Əlaqələndirici şəxs- Xanlar Hüseynov, 
telefon- 012 495-38-28. 

Ünvan-Bakı, M. Mirqasımov küçəsi 1A, 
Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsi.

Maraqlananlar lotlar üzrə əsas şərtlər 
toplusunu aşağıdakı məbləğdə işitrak haqqı 
ödədikdən sonra yuxarıdakı ünvandan ala 
bilərlər.

İştirak haqqı lot – 1, lot -11, lot-12, lot 
-13, lot-14 və lot - 15 hər biri 50 manat, lot 
– 2 100 manat, lot – 3, lot – 5 və lot – 6 hər 
biri 150 manat, lot – 4, lot – 7, lot – 8, lot – 
9 və lot – 10 isə hər biri 250 manatdır.

İştirakçılar iştirak haqqını aşağıdakı 
hesaba köçürməlidirlər.

ADI – MNDXA-nın 8 saylı Xəzinədarlıq 
İdarəsi

VÖEN- 1401555071 
 KOD: 210005 
M/h- AZ-

41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.T BİK- CTREAZ22
H\h- AZ54C-

TRE00000000000002128202
Kitab- 002736 Fond -7 Büdcə səviyyə 

kodu -142340
VÖEN- 1400125591
İştirak haqqı heç bir halda geri qayta-

rılmır.
İştirakçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

4 mart 2019-cu il saat 16.00-a qədər aşağı-

dakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tender prosedurunda iştirak etmək 

üçün yazılı müraciət;
- iştirak haqqının ödənilməsi barədə 

bank sənədi;
- tender təklifinin təminatı (zərflərin 

açıldığı tarixdən sonra ən azı 30 bank günü 
qüvvədə olmalıdır);

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

- iddiaçının son bir illik maliyyə vəziyyəti 
barədə bank arayışı;

- iddiaçının hüquqi statusunu təsdiq 
edən sənədlər- rekvizitləri, qeydiyyat 
şəhadətnaməsinin, nizamnamənin və lisen-
ziyanın surəti;

- iddiaçının potensial imkanlarının 
olması haqqında texniki məlumat;

- Azərbaycan Respublikasında vergilərə 
və digər icbari ödənişlərə dair öhdəliklərin 
olub – olmaması haqqında arayış.

İddiaçıların tender təklifləri Azərbaycan 
dilində tərtib olunmalıdır.

Tender təklifləri 2 nüsxədə (əsli və 
surəti) tender təklifi dəyərinin 1 faizi 
həcmində bank təminatı ilə birlikdə 14 mart 
2019-cu il saat 16.00-a qədər ikiqat zərfdə 
bağlanmış və möhürlənmiş şəkildə Bakı, 
M.Mirqasımov küçəsi 1A nömrəli ünvanda 
yerləşən Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsinə 
təqdim olunmalıdır.

Tender təklifi tender proseduru keçi-
rildiyi tarixdən sonra ən azı 30 bank günü 
qüvvədə olmalıdır. Tender təklifi dəyərinin 
1 faizi həcmində bank təminatı tender 
proseduru keçirildiyi tarixdən ən azı 60 
bank günü qüvvədə olmaqla tender təklifi 
ilə birlikdə təqdim edilir. Bank təminatını 
tender təklifi zərfində təqdim etməyən 
iddiaçının tender təklifi etibarsız sayılır və 
qiymətləndirilməyə buraxılmır.

İddiaçıların təklif zərfləri Bakı şəhəri, 
M.Mirqasımov küçəsi 1A nömrəli ünvanda 
Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsinin mərkəzi 
mühasibatlığında 15 mart 2019-cu il saat 
10.00-da açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Xocavənd Rayon Kommunal Müəssisələri Kombinatı
Xocavənd Rayonu Yeni Xocavənd qəsəbəsinin qəsəbəarası yollarının təmiri işlərinin satınalınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR 
Tender 1 lotda keçirilir.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz 

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

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

Müqavilə üç ay ərzində yerinə yetirilməlidir.
Tenderdə iştirak etmək istəyənlər aşa-

ğıdakı məbləğdə iştirak haqqını göstərilən 
hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində 
tərtib olunmuş tenderin əsas şərtlər toplusunu 
Xocavənd Rayonu Xocavənd qəsəbəsində 
Kommunal Müəssisələri Kombinatından 
(əlaqələndirici şəxs -E.Namazovdan, telefon- 
(051 999-86-84) ala bilərlər.

İştirak haqqı 75 manatdır.
İştirakçılar iştirak haqqını aşağıdakı hesaba 

köçürməlidirlər:
Təşkilat- Xocavənd rayon Yerli Xəzinədarlıq 

Orqanı (YXO)
H\h- AZ41AIIB32051019444000202140
VÖEN- 7900013321
Bank-”Kapital Bank”ın Beyləqan filialı
Kod-200402

VÖEN-9900003611
M\h - AZ37NABZ01350100000000001944
S.W.İ.F.T.BİK:ALLBAZ 2X
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İştirakçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

aşağıdakı sənədləri 5 aprel 2019-cu il saat  
17.00- dək təqdim etməlidirlər.

- tenderdə iştirak etmək üçün ərizə:
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 

sonra ən azı 30 bank günü müddətində 
qüvvədə olmalıdır);

- tender təklifi dəyərinin 1 faizi 
həcmində(təklifin təminatı) bank zəmanəti 
(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 olmaması haqqında 
müvafiq vergi orqanları tərəfindən arayış;

- iddiaçının son 1 il ərzində maliyyə vəsaiti 
haqqında bank tərəfindən verilmiş arayış;

- iddiaçının tam adı,hüquqi 
statusu,nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi 

ölkə və rekvizitləri; 
- müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğunluq 

sertifikatları; 
- analoji işlərdə təcrübəsi, iddiaçının po-

tensial texniki və kadr imkanları barədə rəsmi 
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 etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədlərdən əlavə iş qrafiki, 
tender təklifi və bank zəmanətini möhürlənmiş, 
ikiqat zərfdə 30 aprel 2019-cu il saat 17.00-dək 
təqdim etməlidirlər.

Yuxarıda göstərilən tarixdən gec təqdim 
olunan zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

Təklif zərfləri 1 may 2019-cu il saat 10.00-da 
yuxarıda göstərilən ünvanda açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası 

Quba Rayon İcra Hakimiyyəti 
Yolların əsaslı təmiri və abadlaşdırma işlərinin satınalınması ilə əlaqədar

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 2 lot üzrə keçirilir.
Lot- 1 . Yolların əsaslı təmiri işlərinin 

satınalınması .
Lot- 2 . Abadlaşdırma işlərinin satınalın-

ması.
Tender iştirakçılarına tövsiyə olunur ki, 

yuxarıda göstərilən hər iki lot üzrə öz tender 
təkliflərini möhürlənmiş, ikiqat bağlamada 
yazılı surətdə təqdim etsinlər.

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

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender 
iştirakçıları lazımi texniki və maliyyə imkan-
larına malik olmalıdırlar. Tenderdə iştirak 
etmək istəyənlər aşağıdakı məbləğdə iştirak 
haqqını göstərilən hesaba köçürdükdən 
sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş 
əsas şərtlər toplusunu Quba şəhəri, Heydər 
Əliyev prospektindən (əlaqələndirici şəxs- 
RİHB aparatının sektor müdiri- baş mühasib 
Qurbanəliyev Pənah Mayıl oğlundan (telefon- 
02333-5-62-15) ala bilərlər.

İştirak haqqı 150 manatdır.
Tenderdə iştirak haqqı bu hesaba 

köçürülməlidir.
Tender- Quba Rayon İcra Hakimiyyəti
Quba Rayon Yerli Xəzinədarlıq orqanı
H\h-AZ37AİİB32051019446500246165
VÖEN- 4500248461
Bank- “Kapital bank”ın Quba filialı
Bank VÖEN- 9900003611
Kod- 200651
M\h- AZ37NABZ01350100000000001944
S.W.İ.F.T- BİK AII BAZ-2X
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 

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

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

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

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti 
haqqında bank arayışı;

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

Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə 
(əsli və surəti) tərtib olunmalıdır (xarici dildəki 
tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə 
edilməlidir). Tender proseduru “Dövlət satı-
nalmaları haqqında” Azərbaycan Respublika-
sı Qanununa uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi 
və bank zəmanəti istisna olmaqla) 5 mart 
 2019-cu il saat 17.00-a qədər, tender təklifi 
və bank zəmanətini isə möhürlənmiş ikiqat 
zərfdə 14 mart 2019-cu il saat 17.00-a qədər 
Quba Rayon İcra Hakimiyyətinin tender 
komissiyasına (ünvan- Quba şəhəri Heydər 
Əliyev prospekti) təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 15 mart 2019-cu 
il saat 11.00-da yuxarıda göstərilən ün-
vanda açılacaqdır. İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası 

“Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri” 
Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti
AÇIQ TENDER ELAN EDİR

Tender 2 lot üzrə keçirilir.
Lot-1.”IMX” və “DVCAM” tipli videoyazı 

avadanlıqlarının ehtiyat hissələrinin satınalın-
ması.

Lot-2 .Studiyadan kənar çəkiliş avadanlıq-
ları və onların aksesuarlarının satınalınması. 

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

 Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender 
iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkan-
lara malik olmalıdırlar.Tenderdə iştirak etmək 
istəyənlər hər bir lot üçün 200 manat iştirak 
haqqını ödədikdən sonra Azərbaycan dilində 
tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu Bakı 
şəhəri, M.Hüseyn küçəsi 1 nömrəli ünvan-
dan (tender komissiyasının əlaqələndiricisi 
- Hürmüz Sadıxzadədən , telefon- 537-02-93) 
ünvandan ala bilərlər. 

 Bank rekviziti
H\h- AZ33CTRE00000000000004048501
VÖEN- 9900062371
Bank- Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Kod-  210005
VÖEN- 1401555071
M/h- AZ41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.T- CTREAZ22

 D-3 Büdcə təsnifatı kodu -142340
 D-4 Fond-7
Tenderdə iştirak haqqı heç bir halda geri 

qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 

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

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

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

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

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti 
haqqında bank arayışı;

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

- müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğunluq 
sertifikatları.

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

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir. İddi-
açılar tenderdə iştirak etmək üçün yuxarıda 
göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank 
təminatı istisna olmaqla) 6 mart 2019-cu il saat 
18.00-a qədər, tender təklifi və bank təminatını 
isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 15 mart 2019-cu 
il saat 15.00-a qədər Bakı şəhəri, M.Hüseyn 
küçəsi 1 nömrəli ünvana təqdim etməlidirlər. 
Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər 
açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

İddiaçıların təklifləri 18 mart 2019-cu il 
saat 15.00-da Bakı şəhəri, M.Hüseyn küçəsi 
1 nömrəli ünvanda xüsusi ayrılmış otaqda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

 Email: webmaster@aztv.az

Tender komissiyası

Notların qanun alətində rəqsi...
 � Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında “Gənclərə dəstək” layihəsi 

çərçivəsində gənc qanun ifaçısı, Əməkdar artist Çinarə Heydərovanın solo konserti 
keçirilib. 

Konsertdən əvvəl çıxış edən 
Azərbaycan Dövlət Xalq Çalğı 
Alətləri Orkestrinin bədii rəhbəri və 
baş dirijoru, Xalq artisti, professor 
Ağaverdi Paşayev gənc ifaçının 
yaradıcılığı haqqında fikirlərini 
bölüşüb. Bildirib ki, ifaçı hələ 16 
yaşından orkestrdə çalışmağa 

başlayıb və öz istedadı ilə həm 
orkestr rəhbərliyinin, həm də 
tamaşaçıların rəğbətini qazanıb: 
“Gözəl musiqi duyumu, qanun 
alətinə sevgisi sayəsində bu gün 
gənc ifaçı bir çox uğurlara imza 
atıb. Bülbül adına orta ixtisas 
məktəbinin fortepiano sinfində 

dörd il təhsil aldıqdan sonra öz 
arzusu ilə qanun alətini seçən ifaçı 
görünür ki, heç də səhv addım 
atmayıb. Çünki bu gün muğam 
konsertlərinin və Azərbaycan xalq 
musiqisinin ölkəmizdən kənarda 
təbliğinə  gənc ifaçı da öz töhfəsini 
verməkdədir. Əbəs deyildir ki, 
onun qanun alətində bacarıqlı 
ifası, görkəmli bəstəkar Dadaş 
Dadaşovun nəzərindən kənarda 
qalmamış və gənc ifaçıya qanun 
aləti üçün “Çinarənin sevinci” 
əsərini həsr etmişdir. İfaçının 
bacarığı və çalışqanlığı diqqətdən 
kənarda qalmamış və dövlətimiz 
tərəfindən Əməkdar artist fəxri 
adına layiq görülmüşdür. İfaçı çox 
az sayda olan musiqiçilərdəndir 
ki, həm solist, həm də orkestrlə 
işləmək bacarığı çox yüksək 
səviyyədədir. Bu gün biz çox sevi-
nirik ki, gənc nəslin nümayəndəsi 
kimi Çinarə Heydərova həm gözəl 
ansambl ifaçısı, həm orkestr, həm 
də savadlı pedaqoq kimi fəaliyyət 

göstərir.  Çünki o, həm də diri-
jorluq ixtisasına tam yiyələnmiş 
musiqiçidir”.

Daha sonra Qara Qara-
yev adına Dövlət Kamera Or-
kestrinin müşayiəti ilə gənc 
qanun ifaçısı Azərbaycan 
bəstəkarları N.Əliverdibəyov, 
H.Xanməmmədov, S.Ələsgərov, 
F.Əmirov, Z.Bağırov, həmçinin 
Avropa bəstəkarlarının əsərlərini 
təqdim edib. Konsert proqramın-
da səslənən “Şüştər” muğamı 
və  Çinarə Heydərovanın tələbəsi 
Solmaz Rəhimova ilə dueti 
İ.Albenis “Asturiya əfsanəsi” əsəri 
böyük maraqla qarşılanıb. Proq-
ramın sonunda isə D.Dadaşovun 
“Çinarənin sevinci” əsəri təqdim 
olunub. 

Konsertin sonunda ifaçı 
“Gənclərə dəstək” layihəsinin 
təşkilatçılarına, Mədəniyyət Na-
zirliyi və Akademik Filarmoniyaya 
təşəkkürünü bildirib. 

Xatırladaq ki, “Gənclərə 
dəstək” layihəsi Mədəniyyət 
Nazirliyi və Filarmoniyanın birgə 
layihəsidir. Layihənin məqsədi 
gənc ifaçıların istedadını üzə 
çıxarmaq və yaradıcılığına dəstək 
məqsədi daşıyır. 

AZƏRTAC
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“iPhone” ucuzlaşır
Milli valyu-

taların dollara 
nisbətdə kəskin 
ucuzlaşması 
səbəbindən bir 
sıra ölkələrdə 
“iPhone” smart-
fonlarının qiyməti 

aşağı salınacaq.
“Apple” korporasiyasının rəhbəri Tim Kuk bildirib ki, 

şirkət bununla bağlı bir sıra bazarlarda makroiqtisadi 
vəziyyəti təhlil edib. Nəticədə, satışların artırılması üçün 
qiymətlərin ötənilki yerli qiymətlərlə əvəz edilməsinə 
qərar verilib.

Məlumdur ki, milli valyutanın dollara nisbətdə kəskin 
ucuzlaşması daha çox Türkiyə, Rusiya və Braziliyada 
müşahidə olunub.

Xəbəri BBC yayıb.

Fransa 

Qasırğa təhlükəsi gözlənilir
Aramsız yağan 

qar və cövlan edən 
çovğun Fransanın 43 
departamentində ciddi 
problemlər yaradıb. 
Bu azmış kimi, yerli 
meteoroloqlar bildirirlər 
ki, ölkədə “Qabriel” 
qasırğası gözlənilir.

Ölkənin qərbində 
küləyin sürəti saatda 120 kilometri keçib. Əlverişsiz 
hava şəraiti ilə bağlı tədbirlər görülüb, bəzi nəqliyyat 
vasitələri, eləcə də hava limanlarında uçuşlar dayandı-
rılıb. Güclü qar yağacağı ilə bağlı xəbərdarlıq edilib.

 Xəbəri TASS yayıb.

Almaniya

Uğurlu nəticə
Almaniyanın “Volk-

svagen” avtokonserni 
2018-ci ildə dünyanın ən 
böyük avtomobil istehsal-
çısı olub.

Yeri gəlmişkən, 
“Volksvagen” son 3 ildə 
birinci yeri tutur. Sonrakı 
yerdə Yaponiyanın “To-

yota” şirkəti qərarlaşıb. Yapon şirkəti keçən il istehsal 
etdiyi avtomobillərin sayını 2 faiz artıraraq 10,6 milyon 
ədədə çatdırıb.

Keçən il 10,8 milyon avtomobil istehsal edən alman 
avtokonserni öz tərkibində “Audi”, “Bentley”, “Buqatti”, 
“Lamborcini”, “Porşe”, SEAT, “Şkoda” kimi avtomo-
bil markaları, “Ducati” motosikletləri, MAN, “Scania” 
və “Volksvagen Kommersial” yük maşın markalarını 
cəmləşdirib.

Xəbəri “auto.ru” yayıb.

Çin

Yeni smartfon təqdim edilib
“Xiaomi” şirkəti yeni 

qurğular üçün optimal-
laşdırılan “Android Go” 
platforması əsasında 
ilk smartfonunu təqdim 
edib. Bildirilir ki, “Redmi 
Go” adlı modelin fevralda 
Avropa və Filippində satışa çıxarılması nəzərdə tutulur.

Smartfon HD (1280 x 720 piksel) təsvir ölçülü 5 
düym diaqonallı ekran, 5 meqapikselli ön və 8 meqapik-
selli əsas kamera, 1 giqabaytlıq operativ və 8 giqabayt-
lıq quraşdırılmış yaddaş, 128 giqabayt tutumlu “mic-
roSD” formatlı yaddaş kartları üçün çıxışla təchiz edilib.

“Xiaomi Redmi Go” smartfonunun Avropada qiyməti 
təxmini 80 avro təşkil edir.

Xəbəri “ferra.ru” yayıb.

İspaniya

“Vilyarreal”a yeni baş məşqçi gətirilib
İspaniyanın  

“Vilyarreal” klu-
bunun yeni 
baş məşqçisi 
müəyyənləşib. 
Bildirilir ki, ötən gün 
istefaya göndərilən 
Luis Qarsiyanı 
klubun əvvəlki 

məşqçisi Xavyer Kalyexa əvəzləyib.
Kalyexa ötən il dekabrın 10-da istefaya 

göndərilmişdi və onu Luis Qarsiya əvəzləmişdi.
Xatırladaq ki, “Vilyareal” La Liqada 21 turdan sonra 

18 xalla 19-cu pillədə qərarlaşıb.
Xəbəri “Goal.com” yayıb.

Hazırladı:  
Elçin ABBASOV,  

“Xalq qəzeti”

 Â  Yanvarın 31-də
 Â Bakıda və Abşeron yarımadasında 

dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı 
gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə 
zəif duman, çiskin olacaq. Mülayim cənub 
küləyi əsəcək, axşam şimal-qərb küləyi ilə 
əvəz olunacaq. Gecə 4-6, gündüz 8-11, 
Bakıda gecə 4-6, gündüz 9-11 dərəcə isti 
olacaq. Atmosfer təzyiqi 763 mm civə sütu-
nu, nisbi rütubət 70-80 faiz olacaq.

 Â Naxçıvan Muxtar Respublikasında 
əsasən yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə 
duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 
1-6 dərəcə şaxta, gündüz 5-10 dərəcə isti 
olacaq.

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

Laçın, Kəlbəcər, həmçinin Daşkəsən-
Gədəbəy rayonlarında əsasən yağmur-
suz keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə duman ola-
caq. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 0-5 dərəcə 
şaxta , gündüz 2-7 dərəcə isti olacaq. 

 Â Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, 
Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl rayonların-
da əsasən yağmursuz keçəcək. Səhər 
bəzi yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi 
əsəcək. Gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 
dərəcəyədək isti, gündüz 8-13 dərəcə isti 
olacaq.

 Â Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, 
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, 
Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, 
Qusar rayonlarında əsasən yağmursuz 
keçəcək.Gecə və səhər bəzi yerlərdə 
duman,çiskinli olacaq. Şərq küləyi əsəcək. 
Gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyədək 
isti, gündüz 5-10 dərəcə isti , dağlarda 
gecə 7-12 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 
dərəcə isti olacaq. 

 Â Mərkəzi Aran: Mingəçevir, Yev-
lax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmiş-
li, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, 
Biləsuvar, Saatlı, Şirvan, Hacıqabul, 
Salyan, Neftçala rayonlarında əsasən 
yağmursuz keçəcək. Lakin gecə və səhər 
bəzi yerlərdə duman olacağı, şərq rayon-
larında çiskinli yağış yağacağı gözlənilir. 
Şərq küləyi əsəcək. Gecə 1 dərəcə 
şaxtadan 4 dərəcəyədək isti, gündüz 7-12 
dərəcə isti olacaq.

 Â Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, 
Astara rayonlarında əsasən yağmursuz 
keçəcək. Bəzi yerlərdə yağış yağacağı, 
gündüz əsasən yağmursuz keçəcəyi 
gözlənilir. Səhər dağlarda duman olacaq. 
Şərq küləyi əsəcək. Gecə 3-6, gündüz 
8-11 dərəcə isti, dağlarda gecə 2 dərəcə 
şaxtadan 2 dərəcəyədək isti, gündüz 5-8 
dərəcə isti olacaq. 

31 yanvar 2019-cu il, cümə axşamı12

Xanlar Vəliyev və Fəxrəddin Səfərov Bakı 
 Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi Səriyyə Seyidovaya 
qardaşı 

QÜDRƏT SEYİDOVUN

 vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə  
başsağlığı verirlər.

Allah rəhmət eləsin

B İ L D İ R İ Ş
“Xalq qəzeti” nin 26 dekabr 2018-ci il və 11 yanvar 2019-cu il 

tarixli nömrələrində dərc olunmuş “Avtomobil Nəqliyyatı ilə Daşımala-
rın Təşkili” MMC-nin tenderlərində iştirak etmək istəyən iddiaçıların 
sayının üçdən az olması səbəbindən “Dövlət satınalmaları haqqında 
“Azərbaycan Respublikası Qanununun 11.1-ci maddəsinə əsasən tende-
rin davamından imtina edilir.

Tender komissiyası

 � BMT-nin Narkotiklərlə və 
Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsi yeni 
hesabat hazırlayıb. Yanvarın 29-da təşkilatın 
Nyu-Yorkdakı mənzil-qərargahında təqdim 
etdiyi hesabatda göstərilir ki, 2018-ci ildə 
insan alveri qurbanlarının 30 faizi uşaqlar 
olub. Bu barədə qurumun rəsmi saytı 
məlumat yayıb.

Hesabatda insan alverinin 
ən çox genişləndiyi ölkələrin 
adları da açıqlanıb. Bildirilir ki, 
Cənubi Amerika, Şərqi Avropa 
və Mərkəzi Asiya ölkələrində, 

həmçinin Rusiyada yüz minlərlə 
insan, xüsusən, qadın və uşaqlar 
insan qaçaqmalçılarının qurbanı 
olublar. Cinayətkarların qurban-
larının 70 faizi qadınlar və yet-
kinlik yaşına çatmayan qızlardır. 
Onlar seksual istismara və qul 
əməyinə məruz qalırlar. Belarus 
və Ukraynada insan qaçaqmal-
çılarının qurbanlarının 97 faizi 
dünyanın müxtəlif ölkələrində 
seksual istismara məruz qalan 

qadınlardır. İnsan qaçaqmalçıla-
rının qurbanına çevrilən kişilər 
isə silahlı münaqişə zonalarında 
qanunsuz hərbi birləşmələrə 
cəlb olunurlar.

Hesabatda qeyd olunur ki, 
digər dəhşətli cinayət – “orqan 
alveri” də genişlənib. Belə ki, 
25 ölkədən insan qaçaqmalçı-
larının oğurladıqları uşaqların 
daxili orqanlarının çıxarılması 
barədə 700 məlumat daxil 

olub. Böyrək və qaraciyər 
köçürülməsi əməliyyatlarının 10 
faizi bu cinayətlərin qurbanla-
rının daxili orqanları hesabına 
həyata keçirilib.

Dünyanın 142 ölkəsindən 
daxil olan məlumatlar əsasında 
hazırlanan hesabatda in-
san alverinə qarşı mübarizə 
məsələləri də yer alıb. Təəssüflə 

bildirilir ki, son illər dünya 
ictimaiyyəti insan alverinin 
qarşısının alınmasına dair pro-
tokolun müddəalarının yerinə 
yetirilməsi üzrə genişmiqyaslı 
tədbirlər həyata keçirsələr də, 
bu problem bəşəriyyət üçün ən 
ağrılı məsələ olaraq qalır.

Rövşən ATAKİŞİYEV, 
“Xalq qəzeti”

BMT: İnsan alveri 
qurbanlarının  
30 faizi uşaqlardır

Kalın və Bolton Suriyadakı 
vəziyyəti müzakirə ediblər

 � Türkiyə Prezidentinin köməkçisi İbrahim Kalın ilə ABŞ dövlət 
başçısının milli təhlükəsizlik üzrə müşaviri Con Bolton arasında baş 
tutan telefon bağlantısında Birləşmiş Ştatlar hərbçilərinin Suriyadan 
çıxarılması prosesində birgə kordinasiya səylərinin əhəmiyyəti 
vurğulanıb. Bu barədə “Anadolu” agentliyi məlumat yayıb.

Telefon bağlantısı zamanı 
rəsmilər Suriyanın şimalında 
təhlükəsizlik zonasının yaradıl-
ması və Münbiç üzrə ABŞ və 
Türkiyə arasında razılaşdırılmış 
“yol xəritəsi”nin şərtlərinə əməl 
olunmasının vacib olduğunu 
bildiriblər. Onlar qeyd ediblər 
ki, hər iki ölkənin təhlükəsizlik 
qurumları terrorizmlə səmərəli 
mübarizə sahəsində əməkdaşlığı 
davam etdirəcəklər.

Yeri gəlmişkən, qeyd 
olunan mövzu Türkiyə və ABŞ 
liderləri arasında ötən həftə baş 
tutan telefon danışığı zamanı da 
geniş müzakirə olunub. Türkiyə 
Prezidenti bildirib ki, Ankara 
Münbiçdə təhlükəsizliyin təmin 
edilməsi üçün üzərinə götürdü-
yü öhdəlikləri yerinə yetirməyə 
hazırdır. Dövlət başçıları 

Suriyanın İŞİD “qalıqları”ndan 
təmizlənməsi və burada terror 
təşkilatının yenidən meydana 
çıxmaması üçün birgə addımlar 
atılması barədə razılığa gəliblər.

Qeyd edək ki, Türkiyə 
Prezidentinin dəvəti ilə Ağ 
evin hazırkı sahibinin yaxın 

aylarda Türkiyəyə dövlət səfəri 
gözlənilir. İ.Kalın və C.Bolton 
səfərin bəzi təfərrüatlarını 
müzakirə ediblər.

M.HACIXANLI,  
“Xalq qəzeti”

 � Fransanın “Total” şirkəti Britaniya 
sahillərində iri təbii qaz yatağı tapıb. Bu 
barədə şirkətin saytında məlumat verilir. 
“Lenta.ru”nun yaydığı informasiyaya görə, 
yataq Şimal dənizinin sahilində, Aberdin 
şəhərinin şərqində, Qlenqorm rayonunda 
aşkarlanıb. 

Məlumata görə, yeni 
yataqda qazın ehtimal olunan 
həcmi neft ekvivalentində 
250 milyon barel təşkil edir. 
Kəşfiyyatçılar qaz təbəqəsinin 
məhsuldar olduğunu, quyunun 
dərinliyinin isə 5056 metr təşkil 
etdiyini bildirirlər. Hazırda tor-
paq qatının məhsuldarlığını və 
buradakı qaz ehtiyatlarını dəqiq 
qiymətləndirmək üçün quyunun 

qazılması və sınaq işləri davam 
etdirilir.

Fransa şirkətinin rəsmi 
nümayəndəsi Kevin Maklaxan 
bildirib ki, quyunun qazılması 
“yuxarı hədd” səviyyəsindədir: 
“Bizim regionda apardığımız 
işlərlə bağlı qəti mövqeyimiz 
ondan ibarətdir ki, mövcud inf-
rastrukturdan istifadə etməklə 
yeni yatağın işlənməsini opti-

mallaşdıraq”. 
Xatırladaq ki, Fransanın 

“Total” şirkəti hasilat məsələləri 
üzrə dünyada dördüncü yeri 
tutur. Yeni kəşf olunmuş qaz ya-
tağı şirkətin son dörd ay ərzində 
kəşf etdiyi ikinci iri yataqdır. 
Keçən ilin sentyabrında “Total” 
Böyük Britaniyada, Şotlandiya 
adalarının qərbində, Qlend-
ron rayonunda da qaz yatağı 
aşkarlamışdı. Quyunun dərinliyi 
4312 metr təşkil edirdi. Sınaq 
işləri də göstərmişdi ki, torpaq 
qatının xarakteri, məsaməliyi və 
buraxma qabiliyyəti yaxşıdır.

Paşa ƏMİRCANOV,  
 “Xalq qəzeti”

“Total” Böyük Britaniyada 
 iri qaz yatağı aşkarladı 

Deniel KOUTS:
 Poroşenko 

məğlub ola bilər
 � ABŞ Milli Kəşfiyyatının 

direktoru Deniel Kouts Ukraynada 
növbəti dəfə prezidentliyə 
namizədliyini irəli sürən Pyotr 
Poroşenkonun seçkilərdə məğlub 
ola biləcəyini deyib. Bu barədə RİA 
“Novosti” məlumat yayıb. 

O bildirib ki, ABŞ kəşfiyyatı Ukraynada 
vətəndaşların siyasi elitaya qətiyyən inanmadığını 
müəyyən edib.

Kouts əlavə edib ki, bununla bərabər, 
seçkilərdə geniş əhatəli bir sıra namizədlər 
iştirak edir ki, bu da mövcud durumu daha da 
mürəkkəbləşdirir.

Kəşfiyyat direktoru onu da vurğulayıb 
ki, ukraynalı seçicilərin çoxu hələ də öz si-
yasi üstünlüklərini müəyyənləşdirə bilməyən 
namizədlərini seçməkdə qərarsızdır.

Mahmud QƏRİBOV, “Xalq qəzeti”

 � 2019-cu il üçün dünyanın ən 
təhlükəsiz ölkələrinin reytinqi tərtib edilib. 
"Global Finance" jurnalının hazırladığı 
reytinq cədvəlində mütəxəssislər 
128 ölkə üçün təhlükəsizlik indeksini 
müəyyənləşdiriblər. 

Reytinqin tərtibi 
 zamanı hərbi münaqişənin 

 mümkünlüyü, cinayətkarlığın 
vəziyyəti, vətəndaşların şəxsi 

təhlükəsizliyi, iqtisadi inkişaf 
səviyyəsi və təbii fəlakət ehti-
malı nəzərə alınıb.

"Top-20"yə iqtisadiyyatı 
inkişaf etmiş və yaxşı səhiyyə 
sistemi olan Avropa ölkələri 
daxil olub. Reytinqdə İslandiya 
birinci, İsveçrə ikinci, Finlandi-
ya isə üçüncü yerdə qərarlaşıb. 
Avropa ölkələri ilə yanaşı, 
Qətər, Sinqapur, Yeni Zelandi-
ya və Kanada da ən təhlükəsiz 
20 ölkə arasında yer alıblar.

İqtisadiyyatın yüksək 
inkişaf səviyyəsinə baxmaya-
raq, Yaponiya və ABŞ müvafiq 
olaraq, 43-cü və 65-ci yerdə 
qərarlaşıblar. Bu, Yaponiyada 
təbii fəlakət riskinin yüksək 
olması, ABŞ-da isə zorakılıqla 
törədilən cinayətlərin sayının 
çoxluğu səbəbindən şəxsi 
təhlükəsizlik səviyyəsinin aşağı 
olması ilə bağlıdır.

Azərbaycan reytinqdə 71-ci 
yeri tutub.

Dünyanın ən təhlükəli 
ölkələri isə Qvatemala, Yəmən 
və Filippin adaları hesab edilib.

Rövşən ATAKİŞİYEV,  
“Xalq qəzeti”

Ən təhlükəsiz ölkələr

Neftin qiyməti iki gündür ki, artır
 � İki gündür ki, dünya bazarında “qara qızıl”ın qiyməti artmaqda 

davam edir. Ekspertlər bildiriblər ki, ABŞ Venesuelanın “PDVSA” Neft 
Şirkətinə sanksiya tətbiq etdikdən sonra neftin qiyməti bahalaşmağa 
başlayıb. 

Londonun “İCE” birjasının məlumatına 
görə, “Brent” markalı neftin bir bareli 61,80, 
ABŞ-ın “WTI” markalı neftinin bir bareli 53,80, 
Azərbaycanın “AzeriLight” markalı neftinin bir 
bareli 63,90 dollar olub.

Ekspertlər bildiriblər ki, ABŞ-ın Venesuela 
neft şirkətinə sanksiya tətbiq etməsi Rusiyanın 
“Rosneft” şirkətinə də mənfi təsir edə bilər. Çünki 
“Rosneft” şirkəti Venesuelanın “PDVSA” Neft 
Şirkətinə sərmayə qoyub.

Qəzənfər QASIMOV,  
“Xalq qəzeti”


