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Paşinyan üçün yeni 
başağrısı, yaxud 
komandasının  
naşı bəyanatları… 

Prezident İlham Əliyev Almaniya 
nümayəndə heyətini qəbul edib

 � Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyev yanvarın 31-də Almaniya Federativ 
Respublikasının Federal İqtisadiyyat və Energetika 
Nazirliyində dövlət katibi Tomas Baraysın başçılıq etdiyi 
nümayəndə heyətini qəbul edib.

Dövlətimizin başçısı belə geniş 
tərkibdə nümayəndə heyətinin 
ölkəmizə səfərini Azərbaycanla 
Almaniya arasında əməkdaşlığın 
və tərəfdaşlığın yaxşı göstəricisi 
kimi dəyərləndirərək ölkələrimizin 
və biznes dairələrinin əlaqələrimizin 
genişləndirilməsi üçün qarşılıqlı maraq 
göstərməsindən məmnunluğunu 
ifadə etdi. Prezident İlham Əliyev 
Almaniya Federativ Respublikasının 
Federal Kansleri xanım Angela 
Merkelin Azərbaycana səfərini 
məmnunluqla xatırlayaraq, 
həmin səfər çərçivəsində biznes 
nümayəndələri arasında çox səmərəli 
görüşlərin keçirildiyini vurğuladı. 
Dövlətimizin başçısı Tomas Baraysın 
rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətinin 
Azərbaycana səfərinin əməkdaşlıq 
prosesinin davam etdirilməsi işinə 
töhfə verəcəyinə əminliyini bildirdi. 
Almaniya şirkətlərinin uzun illərdir 
Azərbaycanda uğurlu fəaliyyət 
göstərdiklərini vurğulayan Prezident 

İlham Əliyev ölkələrimiz arasında 
tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq əlaqələrinin 
bundan sonra da genişlənəcəyinə və 
möhkəmlənəcəyinə əmin olduğunu 
söylədi. 

Almaniya Federativ 
Respublikasının Federal İqtisadiyyat 
və Energetika Nazirliyində dövlət 
katibi Tomas Barays qəbula görə 
nümayəndə heyətinin adından 
dövlətimizin başçısına minnətdarlığını 
bildirdi və Almaniyanın Federal 
Kansleri xanım Angela Merkelin 
salamlarını dövlətimizin başçısına 
çatdıraraq bu səfəri Federal Kanslerin 
Azərbaycana səfərinin davamı kimi 
dəyərləndirdi. Tomas Barays səfərdən 
öncə Angela Merkellə görüşdüyünü 
qeyd edərək bildirdi ki, xanım Kansler 
Azərbaycanla ikitərəfli iqtisadi 
əlaqələrin davam etdirilməsindən çox 
məmnundur. Ölkələrimizin ortaq tarixə 
malik olduğunu deyən Tomas Barays 
Cənubi Qafqaz regionunda alman 
məskənlərinin salınmasının 200 

illiyinin qeyd edildiyini vurğulayaraq 
Prezident İlham Əliyevin bu mühüm 
tədbirə böyük töhfə verdiyini bildirdi. 
O, rəhbərlik etdiyi nümayəndə 
heyətinin tərkibinə müxtəlif sahələri 
təmsil edən nümayəndələrin daxil 
olduğunu qeyd edərək onların 
Azərbaycanın əsl dostları olduğunu 
dedi və bu səfərin əməkdaşlığımızın 
daha da genişləndirilməsi işinə töhfə 
verəcəyinə əminliyini ifadə etdi.

Görüşdə ölkələrimiz arasında 
əməkdaşlığın müxtəlif istiqamətlərdə, 
o cümlədən energetika, neft-kimya, 
qeyri-neft sektoru, təhsil, peşə təhsili 
və digər sahələrdə inkişafı ilə bağlı 
fikir mübadiləsi aparıldı, alman 
şirkətlərinin Azərbaycandakı sənaye 
zonalarına maraq göstərdikləri qeyd 
olundu, onların Sumqayıt Kimya 
Sənaye Parkında iştirakına dair 
məsələlər müzakirə edildi.  

Prezident İlham Əliyev Almaniya 
Federativ Respublikasının Federal 
Kansleri xanım Angela Merkelin 
salamlarına görə minnətdarlığını 
bildirdi, onun da salamlarını 
Almaniyanın Federal Kanslerinə 
çatdırmağı xahiş etdi.

AZƏRTAC

 � Azərbaycan Respublikası Prezidentinin iqtisadi 
siyasət və sənaye məsələləri üzrə köməkçisi Natiq Əmirov 
bu günlərdə Davosda keçirilmiş Dünya İqtisadi Forumunun 
əhəmiyyəti, onun Azərbaycan  üçün faydaları, Prezident 
İlham Əliyevin forum çərçivəsində keçirdiyi çoxsaylı görüşlər 
barədə Azərbaycan televiziyasının “Həftə” proqramına 
müsahibə verib. AZƏRTAC müsahibənin mətnini təqdim edir.

– Natiq müəllim, ötən həftənin 
ən mühüm hadisəsi Prezident İlham 
Əliyevin Dünya İqtisadi Forumu-
nun illik toplantısında iştirak etmək 
üçün İsveçrə Konfederasiyasına 
səfəri, səfər çərçivəsində keçirilən 
görüşlər oldu. Biz, ümumiyyətlə, 
bu görüşlərin əhəmiyyətinə ayrı-
ca toxunacağıq. Amma istərdik ki, 
əvvəlcə budəfəki illik toplantının 
əhəmiyyəti, Azərbaycan üçün verdiyi 
və ya verəcəyi dividendlər barədə 
Sizin fikirlərinizi eşidək. Çünki bu 
forum yalnız iqtisadi önəm kəsb et-
mir. Burada siyasi məsələlər, sosial, 
hətta ətraf mühit məsələləri müzakirə 
olunur. Ümumiyyətlə, illik toplantı 
Azərbaycan üçün nə ilə yadda qaldı 
və hansı dividendlərdən xəbər verir?

– Doğrudan da, ötən həftənin 
ən mühüm hadisəsi Prezident İlham 
Əliyevin Dünya İqtisadi Forumunun 
Davos şəhərində keçirilən illik top-
lantısında iştirakı oldu. Bildiyiniz kimi, 
əsası Klaus Şvab tərəfindən 1971-ci 
ildə qoyulmuş Davos İqtisadi Foru-
mu 1973-cü ilədək əsasən iqtisadi 
məsələlərin müzakirə olunduğu platfor-
ma kimi fəaliyyət göstərib. Bu il 49-cu 
dəfə keçirilən Dünya İqtisadi Forumuna 
1973-cü ildən bəri siyasətçilərin də 
qoşulması ilə onun mahiyyəti və əhatə 
dairəsi əhəmiyyətli dərəcədə genişlənib. 
Hər il dünyanın 70-dən çox dövlət 
və hökumət başçısının, 150-dən çox 
dövlətin nümayəndəsinin, 1000-dən çox 
dünya əhəmiyyətli şirkətin, 3000-dən 
çox insanın iştirak etdiyi bu forum dün-
yada qlobal miqyasda siyasi, iqtisadi, 
ətraf mühit, gender və dünyanın gələcək 
inkişafını müəyyənləşdirən bütün digər 
istiqamətlər üzrə sərbəst və inklüziv 
müzakirələri təşkil edən ən böyük plat-

formadır. Əlbəttə, dövlətimizin başçısı-
nın bu forumda iştirakı Azərbaycanın 
həm regional miqyasda, həm də dünya 
miqyasında artan rolunun və Prezident 
İlham Əliyevin şəxsinə yetirilən diqqətin 
bariz nümunəsidir. Prezidentimizin 
forum çərçivəsində keçirdiyi görüşlər, 
orada səslənən fikirlər bunu deməyə 
əsas verir.

– Forumla bağlı bir çox mü-
hüm məqamlar diqqəti cəlb edir. 
49-cu Davos Dünya İqtisadi Fo-
rumunda müzakirə olunan əsas 
məsələlərdən biri, bəlkə də birincisi 
dollar ifadəsində dünyanın ən böyük 
layihəsi sayılan “Bir kəmər, bir yol” 
təşəbbüsü ilə bağlı sessiya idi. Dün-
yanın 70-ə yaxın ölkəsinin dövlət və 
hökumət başçılarından məhz Prezi-
dent İlham Əliyev həmin sessiyada 
iştirak ilə bağlı dəvət alır və ilk söz 
də Prezidentimizə verilir. Bu faktın 
özü nəyi deməyə əsas verir və hansı 
nüanslar bu reallığı ortaya qoyur?

– Maraqlı sualdır. Bu sualın ca-
vabına keçməzdən əvvəl bildirim 
ki, Davos İqtisadi Forumu iki əsas 
istiqamətlə fərqlənir. Birincisi, bu İqtisadi 
Forum müstəqil platformadır. O, dün-
ya trendlərini - həm siyasətdə, həm 
iqtisadiyyatda, həm də digər sahələrdə 
dünya trendlərini müəyyənləşdirən 
inklüziv bir platforma olmaqla yanaşı, 
ikitərəfli görüşlərin keçirilməsi, ən yaxşı 
təcrübənin paylaşılması və gələcək 
inkişaf üçün hər kəsin baxışlarını əks 
etdirən müzakirələrin aparılması üçün 
çox münbit şərait yaradır. 

Davos İqtisadi Forumunun hər 
il əsas mövzusu olur. Bu il forumun 
əsas mövzusu “Qloballaşma 4.0: 
Dördüncü sənaye inqilabı dövründə 
qlobal arxitekturanın formalaşması” 

idi. Keçirilən çoxsaylı görüşlərdə əsas 
mövzu məhz qloballaşma – dördüncü 
sənaye inqilabı şəraitində ölkələrin öz 
gələcəklərini müəyyənləşdirməsi üçün 
həm iqtisadi, həm siyasi, ətraf mühit və 
digər məsələləri özündə ehtiva edən bir 
siyasətin formalaşmasını təşkil etmək 
oldu. 

Bir arayış təqdim edim: Prezi-
dentin builki Davos səfəri onun ümumi 
say etibarilə 13-cü səfəri idi və bu 
13 il ərzində Prezident İlham Əliyev 
202 görüş keçirib (bu görüşlərin 55-i 
bilavasitə dövlət və hökumət başçıları ilə 
olub), 28 sessiyada iştirak edib, müxtəlif 
kütləvi informasiya vasitələrinə 9 dəfə 
müsahibə verib. Davosa builki səfəri 
çərçivəsində Azərbaycan Prezidenti 3-ü 
dövlət və hökumət başçıları ilə olmaqla, 
19 görüş keçirib, Rusiyanın “Rossiya 
1” və Çinin “China Global Television 
Network” telekanallarına müsahibələr 
verib, həmçinin “Bir kəmər, bir yol” 
təşəbbüsünün inkişaf etdirilməsi: Çinin 
trilyon dollarlıq baxışı” adlı sessiyada 
iştirak edib. Bu sessiya, demək olar, 
Davos İqtisadi Forumunun ən mü-
hüm sessiyalarından biri idi. Çünki 
bu təşəbbüs dünyanın ümumi daxili 
məhsulunun 30 faizini, dünya əhalisinin 
62 faizini təşkil edən bir coğrafiya-
nın Çin ilə siyasi-iqtisadi və maliyyə 
əlaqələrinin genişləndirilməsini nəzərdə 
tutur. Bildiyiniz kimi, Prezident İlham 
Əliyevin təşəbbüsü ilə Azərbaycan 
“Bir kəmər, bir yol” layihəsinə ən çox 
töhfə verən dövlətlərdən biridir. Qeyd 
edim ki, “Bir kəmər, bir yol” layihəsində 
“bir kəmər” dedikdə, Çindən dünyanın 
müxtəlif istiqamətlərinə gedən quru yolu 
nəzərdə tutulur və Azərbaycan da həmin 
yolun üzərində yerləşir. “Bir yol” isə Çini 
müxtəlif dövlətlərlə birləşdirən dəniz 
yollarını nəzərdə tutur. Azərbaycan 
Prezidentinin bu sessiyaya dəvət olun-
ması və ilk sözün ona verilməsi təsadüfi 
deyildi. Çünki Azərbaycan azsaylı 
ölkələrdəndir ki, öz maliyyə gücü ilə 
infrastruktura əhəmiyyətli investisiyalar 
yatırmaqla, qitələrin birləşdirilməsində 
çox mühüm rol oynayır. 

(ardı 2-ci səhifədə)

Natiq Əmirov: Davos görüşləri dünyanın 
Azərbaycana və Prezident İlham Əliyevin 
siyasətinə artan marağından xəbər verir

Bakı şəhərində professor Gindes adına Uşaq və 
Yeniyetmələr üçün Respublika Vərəm Xəstəlikləri 

Sanatoriyasının tikintisi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-
cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, səhiyyə 
obyektlərinin tikintisinin davam etdirilməsi məqsədilə 
qərara alıram:

1. Bakı şəhərində professor Gindes adına Uşaq və 
Yeniyetmələr üçün Respublika Vərəm Xəstəlikləri Sanatori-
yasının tikintisinin başa çatdırılması məqsədilə Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 15 yanvar tarixli 890 
nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Res-
publikasının 2019-cu il dövlət büdcəsində digər layihələr 
üzrə dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya xərcləri) 
üçün nəzərdə tutulan vəsaitin bölgüsü”nün 1.19.12-ci 

yarımbəndində göstərilən vəsaitin 11 468 300 (on bir mil-
yon dörd yüz altmış səkkiz min üç yüz) manatı Azərbaycan 
Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinə ayrılsın. 

2. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi 
bu Sərəncamın 1-ci hissəsində göstərilən məbləğdə 
maliyyələşməni təmin etsin. 

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

İlham ƏLİYEV  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 31 yanvar  2019-cu il



1 fevral 2019-cu il, cümə2
(əvvəli 1-ci səhifədə)

– Natiq müəllim, suallarımız 
kifayət qədər çoxdur, çünki Davos-
da çox önəmli görüşlər keçirildi, 
mühüm məsələlər müzakirə edil-
di. Ən əsası Azərbaycan növbəti 
dəfə qlobal platformada konkret 
layihələrlə təqdim olundu. Siz 
çox önəmli məqamlara toxun-
dunuz ki, məhz bu layihələrin 
mövcudluğu supergüclərdə və 
önəmli təşkilatlarda bir dövlət kimi 
Azərbaycana maraq yaradır. Elə 
dövlətimizin başçısının keçirdiyi 
görüşlərdən biri də Dünya İqtisadi 
Forumunun prezidenti Borge Bren-
de ilə oldu və həmin görüş əsnasında 
Dördüncü Sənaye İnqilabı Mərkəzi 
ilə Azərbaycan arasında ilk dəfə 
olaraq əməkdaşlığın təməli qoyuldu. 
Ümumiyyətlə, Dördüncü Sənaye 
İnqilabı nədir? İstərdik bunun 
mahiyyətinə varaq. Dövlətimizin 
başçısının iştirakı ilə keçirilən bu 
görüşdə səslənən fikirlər, eləcə də bu 
sənaye inqilabının qarşıya qoydu-
ğu əsas hədəflər nədən ibarətdir? 
Bu görüş Azərbaycana nə kimi 
dividendlər vəd edir? 

– Bəli, xüsusilə Şərq-Qərb 
nəqliyyat dəhlizi üzərində yerləşən 
Ələt qəsəbəsində Xəzər dənizinin 
ən böyük limanının tikintisi, Bakı-
Tbilisi-Qars dəmir yolunun inşası, 
eyni zamanda, Şimal-Cənub nəqliyyat 
dəhlizi üzərində infrastrukturun 
yaradılması və bütün bu infrastruktur 
layihələrinin Azərbaycan Preziden-
tinin bilavasitə təşəbbüsü ilə, eyni 
zamanda, Azərbaycanın maliyyə 
vəsaitləri hesabına formalaşması, 
təbii ki, dünyanın diqqətini çəkən 
amillərdən idi. İlk baxışda kiçik 
görünən bu layihə Prezident İlham 
Əliyevin uğurlu siyasəti nəticəsində 
dünyanın nəhəng ölkələrini və 
maliyyə institutlarını bu layihənin 
ətrafında birləşdirməyə imkan verdi. 
Yəni, əslində, Azərbaycan kiçik bir 
ölkə olsa da, dövlətimizin başçısının 
səyləri bunu bizim üçün bir fürsətə, 
imkana çevirdi ki, nəticədə, böyük 
ölkələr bu nəqliyyat habının ətrafında 
birləşməklə “Bir kəmər, bir yol” 
layihəsinə, eyni zamanda, Şimal-
Cənub nəqliyyat dəhlizinin inkişafına 
öz töhfələrini verdilər.

– Ümumiyyətlə, müasir texno-
logiyalardan ən çox inkişaf etmiş 
ölkələr yararlanır. Ən yeni nano-
texnologiyaları iqtisadiyyata iqtisadi 
baxımdan özünü doğrultmuş və 
büdcəsi buna imkan verən ölkələr 
cəlb edirlər. Hər ölkənin qarşıya 
qoyulan hədəfləri var. Siz də qeyd 
etdiniz – beşinci sənaye inqilabı, 
altıncı sənaye inqilabı – hər birinin 
öz hədəfləri var. Qarşıya qoyulan 
konkret tələblər var və hansı ölkə bu 
tələblərə cavab vermirsə, o zaman 
əlbəttə ki, həmin ölkə ilə danışıq-
lar aparılmır. Deməli, bu, artıq 
beynəlxalq miqyasda Azərbaycan 
iqtisadiyyatının inkişafına verilən 
dəstək və eləcə də bu inkişafın etiraf 
olunmasıdır. “Doing Business” 
hesabatında da Azərbaycan 32 
pillə irəliləyərək 57-ci yerdən 25-ci 
yerə yüksəldi. Elə bu faktın özü də 
ölkəmizə olan marağı ifadə edir.  

– Tamamilə doğrudur. 
Azərbaycan Prezidenti Davos İqtisadi 
Forumundakı çıxışlarında da bunu 
qeyd edib. Mən bir faktı da deyim ki, 
Dördüncü Sənaye İnqilabı Mərkəzi ilə 
əməkdaşlıq etmək istəyən ölkələrin 
coğrafiyası həddindən artıq geniş-
dir və hər bir ölkə San-Fransisko 
şəhərində öz təqdimatını, bu 
məsələlərə öz baxışını və dövlətin bu 
sahədə apardığı siyasəti təqdim edirdi. 
Bizim ölkəmizin də orada təqdimatı 
keçirildi. Bütövlükdə, dövlətimizin 
başçısı tərəfindən həyata keçirilən is-
lahatlar həmin təqdimatın iştirakçıları 
tərəfindən çox yüksək dəyərləndirildi. 
Biz cənab İlham Əliyevin prezident 
olduğu son 15 ilə diqqət yetirsək, 
istənilən dövrdən 3 il, 5 il əvvəllə 
müqayisə aparsaq, hər 3-5 ildə 
çox əhəmiyyətli irəliləyişlərin baş 
verdiyinin şahidi olarıq. Prezident 
İlham Əliyevin həyata keçirdiyi 
davamlı islahatlar, innovativ və digər 
həllər istiqamətində atdığı addımlar 
Azərbaycanın inkişafını, sözsüz ki, 
həm dayanıqlı, həm də davamlı edir. 
Bu da qeyd etdiyiniz kimi, təbii ki, 
“Doing Business” hesabatında da öz 
əksini tapır. Bu məsələ dövlətimizin 
başçısının ikitərəfli görüşlərində 
xüsusilə vurğulanırdı. “Doing Bu-
siness” hesabatında Azərbaycanın 
birdən-birə 32 pillə irəliləyərək 
25-ci yerə çıxması iştirakçıların, 
demək olar, hamısı tərəfindən çox 
yüksək dəyərləndirilirdi. Dünya 
Bankı Qrupunun baş icraçı direktoru 
xanım Kristalina Georgiyeva cənab 
Prezidentlə görüşdə belə bir sıçrayışın 
“Doing Business” hesabatı tarixində 
bir ilk olduğunu söylədi. Burada bir 
haşiyəni qeyd edim. Azərbaycanın 
dövlət və hökumət qurumları “Doing 
Business” hesabatı ilə daim məşğul 
olurlar. Keçən il Prezident İlham 
Əliyev şəxsən özü “Doing Busi-
ness” hesabatının metodologiyasına 
qədər maraqlandı, toplantılar keçirdi. 
Bildiyiniz kimi, Baş nazirin birinci 
müavini Yaqub Eyyubovun rəhbərliyi 
ilə xüsusi komissiya yaradıldı və 

müxtəlif qurumların 116 nümayəndəsi 
sistemli olaraq dövlətimizin başçısı-
nın tövsiyələri əsasında bu hesabat 
üzrə Azərbaycanın atmalı olduğu 
addımlar, eyni zamanda, həyata 
keçirməli olduğu islahatlar üzərində 
işləməyə başladı. Cənab Prezident 
o zaman qeyd edirdi ki, əgər biz hər 
hansı bir istiqamətdə irəli getmək 
istəyiriksə, bizim aydın baxışımız 
olmalıdır, proqramımız olmalıdır və 
onu həyata keçirəcək komandamız 
olmalıdır. Məhz dövlət başçısının 
bilavasitə iştirakı ilə, prosesi ar-
tıq özünün göstərdiyi istiqamətdə 
davam etdirməsi ilə, səmimi desəm, 

Azərbaycan bizim də gözləmədiyimiz 
bir səviyyədə irəliyə doğru mühüm 
addımlar atdı. Bu, görüşlərdə iştirak-
çıların hamısı tərəfindən qeyd olunur-
du. Bu nəticələr Azərbaycana diqqət 
və marağı artırmaqda, eyni zamanda, 
investisiyalar gətirməkdə davam edir. 

Ümumiyyətlə, qeyd edim ki, buil-
ki Davos Forumu daha çox texnologi-
yaların – Dördüncü Sənaye İnqilabına 
aid olan texnologiyaların önə çıxması 
ilə əvvəlki illərdən fərqlənirdi. Siz 
tamamilə doğru dediniz ki, Prezi-
dent İlham Əliyevin Borge Brende 
ilə görüşündə Azərbaycanla Dünya 
İqtisadi Forumu arasında əməkdaşlıq 
sazişinin mübadiləsi baş verib. 
Azərbaycan Dördüncü Sənaye İnqila-
bı Mərkəzi ilə əməkdaşlıq sazişi im-
zalamaqla iqamətgahı San-Fransisko 
şəhərində yerləşən bu qurumun rəsmi 
tərəfdaşına çevrilib. Məlumat üçün 
bildirim ki, bu günə qədər Dördüncü 
Sənaye İnqilabının rəsmi tərəfdaşları 
qismində Yaponiya, Amerika 
Birləşmiş Ştatları, Çin və Hindistan 
kimi nəhəng ölkələr çıxış edirdilər. 
Odur ki, sual yarana bilər: bu nəhəng 
ölkələrdən sonra əhalisinin sayına, 
ərazisinə görə nisbətən kiçik olan 
ölkələrlə belə bir müqavilənin bağlan-
ması və məhz Azərbaycanın seçilməsi 
nə ilə əlaqədardır? Qeyd etməliyəm 
ki, ilk növbədə, Azərbaycan ümumi 
daxili məhsulda sənayenin payına 
görə dünyada lider ölkələrdəndir. 
Yəni, dünyada çox az sayda ölkələr 
var ki, ümumi daxili məhsulda 
sənayenin payı Azərbaycandakı 
qədər yüksək olsun. Eyni za-
manda, biz “Qlobal Rəqabətlilik 
Hesabatı”nda texnologiyaların 
insanlara əlçatanlığına, vətəndaşların 
rəqəmsal həllərdə iştirakına görə dün-
yada 15-ci yerdəyik. Azərbaycanın 
dövlət başçısının son illərdə xüsusilə 
informasiya texnologiyaları, inno-
vativ həllər, rəqəmsal iqtisadiyyat 
sahəsində qərarları, fərmanları və 
real iqtisadiyyatda atılan addımlar, 
son illərdə aparılan islahatlar, təbii ki, 
Davos Dünya İqtisadi Forumunun, o 
cümlədən Dördüncü Sənaye İnqilabı 
Mərkəzinin də diqqətindən qaçmayıb. 

Bilirsiniz ki, Azərbaycanda 
“Azexport.az”, Rəqəmsal Ticarət 
Qovşağı və digər bu kimi həllər möv-
cuddur və onlar Dördüncü Sənaye İn-
qilabı Mərkəzi ilə çox sıx əməkdaşlıq 
edirlər. İqtisadi İslahatların Təhlili 
və Kommunikasiya Mərkəzinin 
təşkilatçılığı ilə nümayəndə 
heyəti San-Fransisko şəhərində 
Azərbaycanın rəqəmsal imkanları, 
Dördüncü Sənaye İnqilabına verə 
biləcəyi töhfələr və Azərbaycanın 
Dördüncü Sənaye İnqilabı Mərkəzi ilə 
əməkdaşlıq imkanlarına dair təqdimat 
keçirərkən bütün bu məsələlər 
qiymətləndirilib, tərəfdaş kimi məhz 
Azərbaycan Respublikası seçilib. 

Dördüncü Sənaye İnqilabı artıq 
rəqəmsal iqtisadiyyata doğru atılan ən 
böyük addımdır. Davosda artıq Be-
şinci Sənaye İnqilabının ilk sədaları, 
ilkin istiqamətləri səslənir, bununla 
bağlı çox mühüm təqdimatlar keçiri-
lirdi. Davosun builki formatının daha 
çox texnoloji istiqamətə yönəlməsi 
dövlətimizin başçısının görüşlərində 
və cənab Prezidentin şəxsinə olan 
maraqda da özünü bilavasitə əks 
etdirirdi.

– Azərbaycan Prezidenti çox 
önəmli şirkətlərin rəhbərləri, 
icraçı direktorları ilə görüşdü. Bu 
görüşlərə, məsələn, “Visa”, “CIS-
CO” rəhbərləri ilə görüşlər aiddir. 

Həmin şirkətlərin qlobal miqyasda 
nüfuzu barədə nə demək olar? 
Bu şirkətlərlə əməkdaşlıq hansı 
perspektivlər vəd edir? Xüsusən 
nəzərə almaq lazımdır ki, həmin 
şirkətlərin rəhbərləri məhz özləri 
Azərbaycan Prezidenti ilə görüşə 
can atırdılar, bu görüşlər onların 
təşəbbüsü ilə keçirilirdi.

– Qeyd edim ki, təkcə həmin 
şirkət rəhbərləri ilə görüşlər deyil, 
ümumiyyətlə Davos şəhərində cənab 
Prezidentin keçirdiyi bütün görüşlər 
qarşı tərəflərin təşəbbüsü və müraciəti 
əsasında təşkil edilirdi. Davosda 
dövlətimizin başçısını müşayiət edən 
bir heyət üzvü kimi bizim qarşımızda 
duran ən böyük çətinlik cənab Prezi-
dentin vaxt qrafikinin məhdud olması 
səbəbindən dünyada çox böyük 
hörmət, nüfuz sahibi olan şirkətlərə, 
siyasətçilərə “yox” demək idi. Yəni, 
həqiqətən onlara “cənab Prezidentin 
qrafiki məhduddur, sizinlə görüşmək 
imkanı yoxdur” demək bizim üçün ol-
duqca çətin idi. Bəlkə də Azərbaycan 
nümayəndə heyəti yeganə nümayəndə 
heyəti idi ki, səhər saat 7-də bizim 
Prezidentin birinci görüşü olurdu. 
İştirakçılar səhər saat 7-də çatdıra 
bilmədiklərini deyəndə biz düşü-
nürdük ki, cənab Prezident onlara iş 
qrafikinin gərginliyi ilə əlaqədar bir 
şərh, açıqlama verir. Amma o deyirdi 
ki, “bizim Vətənimizdə saat 10-dur 
və bizim üçün normal iş vaxtıdır. Kim 
bizimlə görüşmək istəyirsə, bu vaxt 
gəlməlidir”. Həqiqətən də Prezident 
İlham Əliyevlə görüşmək, onunla 
müzakirə aparmaq istəyən həm rəsmi 
dövlət nümayəndələrinin, həm də qlo-
bal şirkət rəhbərlərinin sayı həddindən 
artıq çox idi və dövlətimizin başçısı 
vaxt məhdudiyyəti səbəbindən onların 
bəziləri ilə görüşə bilmədi. 

Ümumilikdə, Davos görüşləri bu 
il əsasən iki istiqaməti əhatə edirdi. 
Birincisi, bilirsiniz ki, bizim ənənəvi 
neft sənayemiz, bu sahədə ənənəvi 
tərəfdaşlarımız var. Cənab Prezident 
də onların müraciəti əsasında, həm 
“BP” şirkətinin rəhbəri Robert Dadli, 
həm “LUKoil” şirkətinin preziden-
ti Vahid Ələkbərov, həm “Total” 
şirkətinin rəhbəri, həm də keçmiş “Sta-
toil” şirkətinin rəhbəri ilə – indi həmin 
şirkət “Equinor” adlanır – görüşlər 
keçirdi. Bu görüşlərdə Azərbaycanın 
neft strategiyası, Azərbaycanın yaxın 
gələcəkdə bu sahədə atacağı addımlar, 
bütövlükdə dünyada neft sənayesinin 
mövcud vəziyyəti və buradan irəli 
gələn məsələlər bizim ənənəvi 
tərəfdaşlarımızla müzakirə olunurdu. 
Dövlətimizin başçısının görüşləri 
sırasında qeyri-neft sektorunu təmsil 
edən şirkətlərin, xüsusən texnoloji 
şirkətlərin nümayəndələri ilə görüşləri 
xüsusi qeyd etmək lazımdır. İkinci 

istiqamət Prezident İlham Əliyevin 
keçirdiyi siyasi əhəmiyyətli görüşləri 
idi ki, bu sırada Borge Brende, eyni 
zamanda, İsveçrə Konfederasiyasının 
Prezidenti Ueli Maurer, Gürcüstanın 
Baş naziri Baxtadze və Ermənistanın 
Baş naziri ilə olan görüşləri qeyd edə 
bilərik. 

Borge Brende ilə görüşü xüsusi 
vurğulamaq istərdim. Bu görüş əsas 
etibarilə regional iqtisadi siyasət 
və regionun ətrafında olan yaxın 
qonşuların iqtisadi münasibətləri, 
habelə siyasi münasibətləri ilə bağlı 
cənab Prezidentin baxışlarını və 
mövqeyini öyrənmək, eyni zamanda, 

tövsiyələrini eşitmək məqsədi daşıyır-
dı. Borge açıq-aydın vurğulayırdı ki, 
Azərbaycan son 10-15 ildə apardığı 
siyasət və islahatlar hesabına bölgənin 
tanınmış söz sahibinə, nüfuzlu 
dövlətə çevrilib. Artıq bu coğrafiyada 
Azərbaycanla müzakirə olunmadan, 
Azərbaycanın fikri, mövqeyi nəzərə 
alınmadan, demək olar ki, heç bir 
böyük iqtisadi layihə həyata keçirmək 
mümkün deyil. Borge Brende 
Orta Asiyanın və Çinin Avropa ilə 
birləşdirilməsini təmin edən nəhəng 
infrastruktur layihələrinin – buraya 
Ələt Dəniz Limanı, eləcə də Cənubi 
Qafqaz Boru Kəməri, TANAP və 
TAP qaz boru kəmərlərini özündə 
birləşdirən “Cənub Qaz Dəhlizi” 
layihəsi, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu 
və digər layihələr daxildir – mövcud 
durumu ilə maraqlanır və heyrətini 
açıq-aydın bildirirdi ki, bu layihələrin 
hamısı Prezident İlham Əliyevin 
təşəbbüsü və möhkəm iradəsi 
sayəsində mümkün olub. 

Bu arada onu vurğulayım ki, Da-
vos Dünya İqtisadi Forumunda rəsmi 
tədbirlərdən əlavə, kuluarlarda böyük 
şirkət rəhbərlərinin, siyasətçilərin 
adi söhbətlərində bir narahatlıq 
ifadə olunurdu. Onlar bildirirdilər 
ki, dünya Dördüncü Sənaye İnqilabı 
ərəfəsindədir və bu sənaye inqilabı 
artıq qloballaşma formasında bütün 
dövlətləri, şirkətləri, cəmiyyətləri 
əhatə etməkdədir. Eyni zamanda, 
onları dünyada baş verən siyasi 
proseslər narahat edirdi. Yəni, dünya-
nın hansı istiqamətə hərəkət etməsi,  
bir tərəfdən, dediyimiz kimi, dördün-
cü sənaye inqilabı, beşinci sənaye 
inqilabı, investisiya axını, iqtisadiyya-
tın və dövlətlərin, xalqların tərəqqisi, 
digər tərəfdən, dünyada yeni bir trend 
olan ticarət müharibələrinin, bir çox 
dünya ölkələrində sağ təmayüllü, 
radikal qüvvələrin meydana gəlməsi, 
bir çox regionların münaqişə gir-
dabına yuvarlanması kimi hallar 
ilə bağlı həmin şirkət rəhbərlərində 
narahatlıq var idi. Maraqlı haldır ki, 
onlar öz təhlillərində dünyada bu 
kimi konfliktlərdən uzaq olan çox az 
dövlət tapa bilirdilər. Bu dövlətlər 
içərisində Azərbaycan xüsusilə 
seçilirdi. Demək olar ki, elə bir 
görüş yox idi ki, orada dövlətimizin 
başçısına “Siz bunu necə edirsiniz?” 
sualını verməsinlər. Bu sualı istər 
siyasətçilər, istərsə də şirkət rəhbərləri 
verirdilər: Yəni, bu, necə mümkün 
olur ki, çalxalanan dünyada, xüsusilə 
Sizin yerləşdiyiniz coğrafiyada - çox 
böyük siyasi gərginliyin, müharibə və 
çəkişmələrin hökm sürdüyü regi-
onda, hətta özünüzə qarşı davamlı 
təhdidlərin olduğu, torpağınızın 20 
faizinin işğal edildiyi bir şəraitdə 
Siz Azərbaycanı bir təhlükəsizlik, 
sabitlik adasına çevirə bilmisiniz? 

Dünyada bu problemlərlə yaşayan 
nəhəng ölkələrlə və qonşularınız-
la mehriban, qarşılıqlı əməkdaşlıq 
mühitini necə formalaşdıra bilmisi-
niz? Ən önəmli daha bir faktı qeyd 
edirdilər ki, bütün bu münasibətlər 
çərçivəsində Azərbaycan dövlətinin, 
Azərbaycan xalqının maraqları ən 
yüksək səviyyədə qorunur. Həm 
kuluarlarda, həm də rəsmi görüşlərdə 
Prezident  İlham Əliyevə bu sual 
mütləq verilirdi. 

– Dünyanın ən böyük maliyyə 
qurumlarını nə maraqlandırır? 
Sabitlik. İnvestisiya hansı ölkəyə 
qoyulur? Sabitlik olan ölkəyə.

– Sabitlik mütləq şərtdir ki, 
investisiyalar gəlsin. Çünki inves-
tisiya ürkək olur. İnvestisiya özünə 
rahat, sabit, gələcəyi proqnozlaşdı-
rıla bilən yerlər tapır. Bu görüşlərdə 
Prezidentimizə verilən suallardan biri 
də bu olurdu. 

Borge ilə görüşdən sonra 
Prezident İlham Əliyev qeyri-
neft sektoruna aid şirkətlərin 
nümayəndələri ilə görüşməyə başladı. 
İlk görüşlərdən biri Dünya Bankı 
Qrupunun icraçı direktoru Krista-
lina Georgiyeva ilə oldu. Xanım 
Georgiyeva Azərbaycan haqqında 
çox xoş sözlər dedi. Azərbaycan 
Prezidentinin həyata keçirdiyi 
islahatların onların gözləntilərini 
aşdığını və Azərbaycanın əldə etdiyi 
nailiyyətlərin doğrudan da dünya 
iqtisadi məkanı üçün bir nümunə ol-
duğunu vurğuladı. O, yenidən “Doing 
Business” hesabatını qeyd edərək, 
Azərbaycanın uğurlarının bugünkü 
kəşməkəşli dünyada bilavasitə dövlət 
başçısının iradəsi hesabına baş verdi-
yini və bunun onlarda xüsusi sevinc 
yaratdığını bildirdi. Eyni zamanda, 
xanım Georgiyeva xatırlatdı ki, 20 

il bundan əvvəl Azərbaycan Dünya 
Bankından yardım alan ölkələrdən 
biri idi. Həqiqətən də 1990-cı 
illərin sonlarında Dünya Bankı 
Azərbaycana müəyyən layihələrin 
həyata keçirilməsində kömək edirdi. 
O dövrdə dünyada bir çox ölkə Dünya 
Bankından yardım alırdı. Xanım Ge-
orgiyeva bizim bilmədiyimiz maraqlı 
bir faktı əlavə etdi ki, həmin çoxsaylı 
dövlətlərdən yalnız bir neçəsi öz 
iqtisadi müstəqilliyini təmin etmək 
üçün iqtisadiyyatlarını artıra bildi və 
bu gün Dünya Bankının yardımına 
ehtiyac olmadan ayaq üstündə duran 
dövlətlərə çevrildilər. O, bu ölkələrin 
sırasında Çini, Hindistanı, İndonezi-
yanı və Azərbaycanı xüsusilə qeyd 
etdi. Təklif etdi ki, Azərbaycan da 
Dünya Bankının Beynəlxalq İnkişaf 
Assosiasiyasının xətti ilə artıq dün-
yaya yardım edən bir dövlətə çevrilə 
bilər. Bu, dünyada nadir iqtisadi trans-
formasiyalardandır ki, 20 il ərzində 
bir dövlət yardım alan dövlətdən 
donor dövlətə çevrilsin, özü investi-
siya yatırsın, Dünya Bankının xətti 
ilə həmin layihələrdə iştirak etsin. 
Kristalina Georgiyeva bildirdi ki, bu, 
Azərbaycanın əldə etdiyi uğurların 
dünya miqyasında tanınması, dünya 
tərəfindən qəbul edilməsi deməkdir. 
Eyni zamanda, artıq Azərbaycanın 
Dünya Bankı Qrupuna daxil olan həm 
Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasında, 
həm də Beynəlxalq Yenidənqurma və 
İnkişaf Bankında öz səhmlərini hətta 
artırmasının vaxtı çatdığını, bununla 
Azərbaycanın Dünya Bankının investi-
siyalarında, qurumun həyata keçirdiyi 
siyasətdə rolunun artırılması zama-
nının gəldiyini bildirdi və Prezident 
İlham Əliyevdən bu proseslərə diqqət 
yetirməsini xahiş etdi. 

Daha sonra dövlətimizin başçısı 
“CISCO” şirkətinin vitse-prezidenti 
və satış rəhbəri xanım Gerri Elliott 
ilə görüşdü. “CISCO” illik dövriyyəsi 
təqribən 50 milyard dollara yaxın 
olan nəhəng bir şirkətdir və 74 
mindən çox əməkdaşı öz sıralarında 
birləşdirir. Bu şirkət texnoloji və 
rəqəmsal həllərin həm iqtisadiyya-
tın ayrı-ayrı sahələrində, həm də 
sosial həyatda tətbiqini təmin edən 
şirkətlərdən biridir. Çox səmimi və 
maraqlı atmosferdə keçən görüşdə 
xanım Elliott belə bir sual verdi. 
Dedi ki, mən bu sualı özümə ilk 
dəfə verirdim ki, uğur qazanılması 
üçün nələr lazımdır. Mən özlüyümdə 
belə qənaətə gəlmişəm ki, uğurun 
qazanılması üçün üç əsas prinsip 
lazımdır. Birincisi, bu uğuru təmin 
edəcək lider, ikincisi, bu liderin həm 
orta, həm də uzunmüddətli aydın və 
gələcəyə yönəlmiş baxışının, fəaliyyət 
proqramının, strategiyasının olması, 
üçüncüsü, həmin baxışları, strategi-
yanı həyata keçirəcək bir komandanı 

formalaşdırmaq bacarığının olma-
sıdır. O əlavə etdi ki, “cənab Prezi-
dent, mən bunların hər üçünü Sizdə 
görəndən sonra Azərbaycanın əldə 
etdiyi uğurların nəyə söykəndiyini 
bir daha müşahidə etmiş oldum”. 
Prezident İlham Əliyev də qarşılı-
ğında dedi ki, Azərbaycanın əldə 
etdiyi bütün uğurların, ümumiyyətlə 
Azərbaycanın dövlət siyasətinin 
mənbəyində xalq durur. Biz xalqa 
xidmət etməklə, bir siyasətçi olaraq 
xalqın mənafeyinə, rifahına xidmət 
etməklə xalqdan bu mandatı əldə 
etmişik və bizim əsas komandamız da 
Azərbaycan xalqıdır. Azərbaycan xal-
qı Azərbaycan iqtidarını dəstəkləyir, 
Azərbaycan Prezidentinin fəaliyyətini 
dəstəkləyir. 

Dövlətimizin başçısının siyasəti 
də bu istiqamətə yönəldilib. 

– Natiq müəllim, keçirilən 
görüşlərdə diqqəti cəlb edən ən 
mühüm məqamlardan biri, Sizin 
də qeyd etdiyiniz kimi, müxtəlif 
ölkələrin dövlət və hökumət baş-
çılarının və aparıcı şirkətlərin 
rəhbərlərinin Azərbaycanda bu gün 
aparılan islahatlar, həyata keçirilən 
kompleks tədbirlər, infrastruktur qu-
ruculuğu və əldə olunan nəticələrlə 
bağlı səsləndirdiyi fikirlər idi. Yəni, 
bunu artıq biz demirik. Bu gün 
Azərbaycan haradan-haraya gəlib 
çıxıb, nə kimi inkişaf yolu keçib, bu-
günkü müasir Azərbaycanın inkişaf 
göstəriciləri necədir? Bunu dün-
yanın aparıcı şirkətləri və nüfuzlu 
dövlət xadimləri etiraf edirlər. 

– Tamamilə doğrudur. “Visa” 
şirkəti cənab Prezidentlə görüş xahiş 
etmişdi. Bu şirkət plastik kart infrast-
rukturu və maliyyə xidmətləri sahəsində 
dünyanın ən nəhəng şirkətlərindən 
biridir. Şirkətin illik dövriyyəsi 

təqribən 25 milyard avroya yaxındır. 
Eyni zamanda, “Visa” öz sıralarında 
16 mindən çox əməkdaşı birləşdirir. 
Şirkət Azərbaycanda da çox geniş kart 
şəbəkəsinə malikdir. Azərbaycanda 
mövcud olan bank kartlarının, kre-
dit və debet kartlarının 46,5 faizi bu 
şirkətə məxsusdur. Ölkəmizdə bank 
sektorunun, maliyyə xidmətlərinin 
inkişafında “Visa” şirkətinin çox böyük 
rolu, əhəmiyyəti var. Şirkətin prezidenti 
Rayan MakInerni Prezident İlham 
Əliyevlə görüşdə bildirdi ki, əslində, 
bu il onun Davosa gəlməsinin kökündə 
cənab Prezidentlə görüş niyyəti var 
idi. O, “Doing Business” hesabatının 
nəticələri ilə tanış olandan sonra, sözün 
yaxşı mənasında, bir sevinc yaşadığını 
və onda bu qələbələrin müəllifi olan 
Azərbaycan Prezidenti ilə görüşmək 
arzusu yarandığını bildirdi. Qeyd etdi 
ki, Azərbaycan iqtisadiyyatını və cənab 
Prezidentin siyasətini təhlil edərkən 
Azərbaycanda rəqəmsal iqtisadiyyatın 
və ümumiyyətlə, Dördüncü Sənaye 
İnqilabından irəli gələn tələblərin çox 
geniş həll variantlarının və potensialın 
olduğunu, bu potensialın reallaşdırıl-
ması üçün çox yaxşı sabitliyin, maliyyə 
imkanlarının və ölkə Prezidentinin 
güclü iradəsinin mövcudluğunu gördü. 
Müzakirələr zamanı o, Azərbaycan 
iqtisadiyyatının transformasiyaya, 
rəqəmsal iqtisadiyyata, beşinci sənaye 
inqilabı istiqamətində həll variantlarının 
işlənilməsinə hazırlaşdığını qeyd etdi. 
MakInerni bildirdi ki, “Visa” şirkəti 
Azərbaycan Prezidentinin həyata 
keçirdiyi islahatlarda, iqtisadi siyasətdə, 
layihələrdə iştirak etməyə hər zaman 
hazırdır və dəstəkləməkdə davam 
edəcək. 

Bir məqamı da qeyd edim ki, 
bundan əvvəlki görüşdə “CISCO” 
şirkətinin nümayəndəsi Azərbaycan 
iqtisadiyyatının çox geniş təhlilini 
vermişdi. Çox maraqlıdır ki, o, öz 
təhlilində ölkəmizin ədliyyə və 
məhkəmə sistemində baş verən 
rəqəmsallaşmanı, burada elektron 
xidmətlərin, elektron məhkəmə 
sisteminin qurulmasını xüsusilə 
vurğulamışdı. Bir neçə gün əvvəl 
“İqtisadi azadlıq 2019” hesabatı 
dərc  olundu və mən gördüm ki, 
“CISCO” şirkətinin vitse-prezi-
dentinin söylədiyi fikirlər “İqtisadi 
azadlıq 2019” indeksində də öz 
əksini tapıb. Bu, tamamilə yeni dərc 
olunan indeksdir. Burada bizim 
mövqeyimiz birdən-birə 7 pillə 
irəliləyib. Bu irəliləyişin kökündə 
isə çox maraqlı faktorlar durur. Mən 
ölkəmizin hansı istiqamətlər üzrə 
irəlilədiyini müəyyən etmək üçün 
alt indikatorları təhlil etdim. Ən 
maraqlı cəhətlərdən biri odur ki, 
Azərbaycanın mövqeyi mülkiyyət hü-
quqlarının qorunması istiqaməti üzrə 
yüksəlib və ən böyük irəliləyişimiz 

məhkəmələrin səmərəliliyinin artırıl-
ması, eləcə də hökumətin bütövlüyü 
istiqamətindədir. Hökumətin bütöv-
lüyünün ölçüsü onun xalqa verdiyi 
vədlər, həyata keçirdiyi siyasət və 
həmin siyasətin nə dərəcədə ardıcıl 
həyata keçirilməsidir. Bu indeks 
üzrə bizim mövqeyimizdə mühüm 
irəliləyiş olub. Hökumət xərcləri 
indeksində də mövqeyimiz irəliləyib 
və əlavə olaraq bildirirəm ki, bu 
indeksdə biz, nəhayət, investisiya 
azadlığı alt indikatoruna görə də 
irəliləyişə nail ola bilmişik.

– Natiq müəllim, bir qədər 
öncə də qeyd etdiniz ki, Azərbaycan 
Prezidenti Dünya İqtisadi Forumu 
çərçivəsində qlobal miqyasda nüfuzu 
ilə seçilən 15 şirkətin icraçı direkto-
ru, rəhbər heyəti ilə görüşlər keçirib. 
Bu şirkətlər kifayət qədər nüfuzlu 
və beynəlxalq maliyyə sektorunda öz 
çəkisi ilə seçilən şirkətlərdir. Onlar 
bir çox başqa ölkələrə deyil, məhz 
Azərbaycana maraq göstərirlər. 
Bu şirkətlərin rəhbərləri Prezident 
 İlham Əliyevlə görüşməyə can atır və 
Azərbaycanla iqtisadi münasibətləri, 
neft və qeyri-neft sektorunda 
əməkdaşlığı dərinləşdirməkdə 
maraqlıdırlar. Bu faktın özü bir çox 
mətləblərdən xəbər verir.

– Tamamilə doğrudur. Bu 
şirkətlər öz sahələri üzrə dünya 
iqtisadi məkanında drayver rolun-
da çıxış edən şirkətlərdir. Yəni, bu 
şirkətlər qaydalar müəyyənləşdirir, 
dünya iqtisadiyyatının öz sahələri 
üzrə istiqamətini müəyyənləşdirir. 
Buraya “Microsoft”, “CISCO”, 
“Visa” və digər innovativ şirkətləri 
aid etmək olar. Onların Azərbaycan 
Prezidentinin ətrafında toplaşmasının, 
dövlətimizin başçısı ilə görüşməyə 
hədsiz marağının əsasında onun 
həyata keçirdiyi iqtisadi siyasət durur. 
Bir qədər əvvəl dediyimiz kimi, 
Prezident İlham Əliyevlə onların çox 
isti və çox məhsuldar görüşləri oldu. 
Bütövlükdə, görüşlərin mahiyyətində 
Dördüncü Sənaye İnqilabından artıq 
beşinci sənaye inqilabına, “artificial 
intelligence”, yəni sənayedə süni 
intellektin dominant rol oynayacağı 
bir istiqamətə getməyimiz dayanır. 
Bu şirkətlərlə məsləhətləşmələrdə, 
bütövlükdə Azərbaycan Prezidentinin 
iştirak etdiyi müzakirələrdə belə bir 
qənaət hasil olurdu ki, artıq dövlətlər 
elmi dairələri, biznes və hökumət 
dairələrini və bu cür texnoloji 
şirkətləri bir yerə toplamaqla beşinci 
sənaye inqilabına, yəni, süni intel-
lektin dominantlıq edəcəyi bir dövrə 
hazırlaşmağa istiqamət götürməlidir. 
Müzakirələr zamanı aydın olurdu 
ki, çox qısa bir müddətdən sonra, 
bəlkə 5-10 ildən, 15 ildən sonra bu 
gün bizim tanıdığımız, bildiyimiz 
peşələrin əksəriyyəti yoxa çıxacaq, 
onlara ehtiyac qalmayacaq. Bəs artan 
əhalini, artan iqtisadiyyatı, insan-
ların rifah halını hansı yolla təmin 
etmək olar? Orada Prezident İlham 
Əliyev çox doğru olaraq vurğula-
dı və şirkət rəhbərləri tərəfindən 
də qeyd edildi ki, artıq insanları 
yeni peşələrə hazırlayan strategi-
yalar müəyyənləşdirilməlidir. Süni 
intellektin dominant rol oynayacağı 
dövrdə insanların peşəsini, ixtisasını 
necə dəyişəcəyi, öz əmək fəaliyyətini 
hansı şəraitdə davam etdirəcəyi 
istiqamətində indidən çalışmaq 
lazımdır. 

Söhbətimizin əvvəlində dediyim 
kimi, Davos İqtisadi Forumunun bu-
ilki toplantısında məhz süni intellekt 
dövrünə hazırlıq, Dördüncü Sənaye 
İnqilabının nəticəsi olan qloballaşma-
dan maksimum faydalanmaq və bütün 
bu mürəkkəblik, çağırışlar zəminində 
ölkələrin firavanlığını, sabitliyini, 
iqtisadi və siyasi təhlükəsizliyini qo-
rumaq dövlətlər qarşısında duran ən 
böyük çağırış idi və Prezidentimizlə 
keçirilən görüşlərdə də bu məsələlər 
barədə ətraflı müzakirələr aparıldı. 
Bu şirkətlərin marağının kökündə 
duran ən mühüm məsələlərdən 
biri Azərbaycanın bütün iqtisadi 
göstəricilərinin müasir dünyada üstün 
və çox innovativ inkişafa meyilli ol-
ması idi. Bir faktı yenidən qeyd edim 
ki, “İqtisadi azadlıq 2019” indeksində 
Azərbaycan investisiyaların azadlığı 
alt indikatoruna görə də irəliləməyə 
nail olub və bu da “Doing Busi-
ness” hesabatından, bu hesabat üzrə 
ölkəmizin göstəriciləri isə Prezident 
İlham Əliyevin apardığı siyasətdən 
irəli gəlir. “Doing Business” 
göstəricisinə görə bu gün biz bütün 
BRICS ölkələrini, Müstəqil Dövlətlər 
Birliyi ölkələrini, eləcə də bir çox 
Avropa ölkələrini qabaqlayırıq. Eyni 
zamanda, Azərbaycan dünyada cəmi 
üç-dörd ölkədən biridir ki, son 15-20 
ildə adambaşına düşən sərvəti iki 
dəfədən çox artıra bilib. Bu nailiyyət 
dövlət və xalq, iqtidar və xalq birliyi-
nin, vəhdətinin sayəsində əldə olunub. 
Prezidentimizə sual veriləndə ki, 
Siz bu sabitliyə necə nail olursunuz, 
dövlətimizin başçısı deyirdi ki, bizim 
fəaliyyətimizin kökündə Azərbaycan 
xalqı dayanır, onun rifahı və xoşbəxt 
yaşaması dayanır və biz də bütün 
fəaliyyətimizi xalqımızın firavanlığı-
na, dövlətimizin sabitliyinə və inkişa-
fına yönəldirik. Bu, bizim uğurlarımı-
zın rəhnidir, bu, bizim uğurlarımızın 
kökündə duran əsas amildir. 

Natiq Əmirov: Davos görüşləri dünyanın 
Azərbaycana və Prezident İlham Əliyevin 
siyasətinə artan marağından xəbər verir
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Dövlətimiz şəhid ailələrinə  
xüsusi diqqət və qayğı ilə yanaşır
 � Prezidentin bir neçə gün əvvəl 

şəhid ailələri ilə bağlı imzaladığı fərmanı 
çox yüksək qiymətləndirirəm və hesab 
edirəm ki, bu, yeni başlayan ilin ən mühüm 
hadisəsidir. Ölkə başçısı humanist və 
ədalətli bir addım ataraq, daha 3 minə yaxın 
şəhid ailəsinin hüquqlarının bərpa olunması 
və 461 şəhid polisin vərəsələrinə birdəfəlik 
11 min manat yardımın verilməsinə dair 
fərman imzaladı.

Xatırladaq ki, şəhid ailələrinə verilmiş 
vəsaitin hesablanması zamanı bir çox vərəsələr 
bu prosesdən kənarda qalmışdı. Biz millət 
vəkilləri şəhid ailələri ilə dəfələrlə görüşmüşük 
və bu məsələni – şəhid ailələrinə müavinətlərin 
verilməsini tez-tez önə çəkmişik. Ölkə başçısının 
idarəçilik sisteminin üstün cəhətlərindən biri də 
cəmiyyətdə gedən diskussiyalara və müzakirələrə 
həssas yanaşması, Milli Məclisdə qaldırılan 
məsələlərə diqqət yetirməsidir. İmzalanan fərman 
vətənimizin ərazi bütövlüyü uğrunda vuruşa-
raq həlak olmuş insanlara yüksək məhəbbət və 
hörmətin göstəricisidir. 

Prezident sözügedən məsələyə dair araşdır-
malarla bağlı göstəriş verdikdən və araşdırmalar 
tez bir zamanda başa çatdıqdan sonra çox ədalətli 
bir addım atdı. Yeni fərman sözün əsl mənasında 
böyük əks-səda doğurdu. Dövlət başçısı çox yaxşı 
başa düşür ki, şəhid ailələri cəmiyyətin həssas ka-
teqoriyasıdır və bu ailələr oğullarını, həyat yoldaş-
larını Vətən uğrunda qurban veriblər. Ona görə də 
ölkə başçısı bu kateqoriyadan olan insanlara artıq 

dərəcədə həssas yanaşır. Prezident mütəmadi 
olaraq əlillər, şəhid ailələri ilə görüşlər keçirir. Ölkə 
başçısının humanist və ədalətli qərarları bir daha 
təsdiq etdi ki, o, hər bir azərbaycanlının preziden-
tidir.

Prezident İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident 
Mehriban Əliyevanın şəhid ailələri ilə görüşməsi, 
onların problemlərini dinləməsi hakimiyyətin 
xalqla birgə olduğunun göstəricisidir. Bu, həm 
də cəmiyyətə, dünyaya bir mesaj idi. Xalqımız, 
dövlətimiz torpaqlarımızın azadlığı uğrunda 
şəhid olan qəhrəman oğul və qızlarımıza, onların 
ailələrinə xüsusi diqqət və qayğı ilə yanaşır. Sosial 
yönümlü layihələr, görülən işlər xalqın rifahının 
yüksəldilməsinin əsas hədəf kimi götürüldüyünün 
təsdiqidir. Son illər şəhid ailələrinin və Qarabağ 
müharibəsi əlillərinin mənzillə təmin olunması 
da bu qəbildəndir. İnamla deyə bilərik ki, şəhid 
ailələrinə, Qarabağ müharibəsi veteranlarına və 
əlillərinə bu gün, həqiqətən də, çox böyük diqqət 
göstərilir.

Elmira AXUNDOVA,  
Xalq yazıçısı, Milli Məclisin əmək və  

sosial siyasət komitəsinin üzvü

Doğrudan da, ötən müddətdə belə bir 
mühüm, vacib yanaşma diqqət mərkəzində 
saxlanmasaydı, insanların hüquq azadlığı, 
təhlükəsizliyi, sağlamlığı, işlə təmin edilməsi, 
rahat yaşaması kimi prinsiplərə ciddi şəkildə 
əməl edilməsəydi, bugünkü uğurlardan 
söhbət açmaq sadəlövhlük olardı. 

Qeyd edim ki, cənab İlham Əliyevin 
rəhbərliyi ilə həyata keçirilən islahatların 
strateji hədəfləri sırasında sosialyönümlü 
siyasətin prioritetliyinin qorunub saxlanılması 
təsadüfi deyil. Çünki son illər Azərbaycanda 
əhalinin etibarlı sosial müdafiəsinin, 
habelə vətəndaşların yüksək rifah halının 
təmini istiqamətində reallaşdırılan ardıcıl 
tədbirlər ölkəmizin milli inkişaf modelinin 
sosialyönümlü səciyyə daşıdığını tam 
təsdiqləyib. Regionlarda sahibkarlığın 
inkişafı, yeni müəssisələrin işə salınması 
yoxsulluğun səviyyəsinin azalmasına, 
əmək qabiliyyətli əhalinin iqtisadi fəallığının 
yüksəlməsinə, eləcə də ölkənin məşğulluq 
strategiyasının səmərəliliyinə imkan verib. 

Onu da vurğulayım ki, Azərbaycan 
Prezidenti fəaliyyətinin bütün mərhələlərində 
vətəndaşların sosial vəziyyətinin 
yaxşılaşmasına, onların qayğı və 
problemlərinin həllinə, cəmiyyətdə mənfi 
halların kökünün kəsilməsinə çalışıb. Bunun 
üçün dövlət orqanlarında və idarələrində 
vətəndaş müraciətlərinə daha diqqətlə 
yanaşılması, dövlət məmurlarının onlara 
qayğısının artırılması, hər bir vətəndaşın 
dövlətin və cəmiyyətin mövcud imkanlarından 
daha yaxşı bəhrələnməsi kimi məsələləri 
mühüm vəzifə kimi qarşıya qoyub. 

“Azərbaycan Respublikası regionlarının 
2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı 
Dövlət Proqramı”nın icrasının yekunlarına 
həsr olunan konfransda möhtərəm 
Prezidentimiz bir daha bildirdi ki, yerli icra 

orqanları vətəndaşlara daim diqqət və qayğı 
göstərməlidirlər: “Yaddan çıxarmamalıdırlar 
ki, onlar vətəndaşlar üçün çalışırlar, yaddan 
çıxarmamalıdırlar ki, onlar vətəndaşlara 
xidmət edirlər. Bütün dövlət məmurları – 
Prezidentdən başlayaraq lap aşağı səviyyəli 
məmura qədər hər kəs bilməlidir ki, bizim 
əsas vəzifəmiz xalqa xidmət etməkdir. Yerli 
icra orqanları diqqətli olmalıdırlar, problemləri 
həll etməlidirlər. Hansı problemləri özləri həll 
edə bilmirlərsə, mərkəzi icra orqanlarına, 
Prezident Administrasiyasına məlumat 
verməlidirlər ki, biz problemləri operativ 
qaydada həll edək. Biz problemləri həll edə 
bilərik və əlbəttə ki, buraxılan nöqsanlar 
tamamilə aradan qaldırılmalıdır”.

Ümumiyyətlə, dövlətimizin başçısı 
mütəmadi olaraq görüşlərində vətəndaşları 
narahat edən problemlərə xüsusi diqqət 
yetirir, bəzi mənfi hallar barədə daha təsirli 
tədbirlər görülməsini tələb edir. Məhz elə 
bunun nəticəsidir ki, Azərbaycan vətəndaşları 
ölkə Prezidentinin yeritdiyi iqtisadi və sosial 
siyasəti ürəkdən bəyənir, insanlara qayğı 
göstərilməsi ilə bağlı dövlət məmurları 
qarşısında qoyduğu ciddi tələbləri tam 
dəstəkləyirlər.

Yazının sonunda fikirlərimi yekunlaşdırıb 
demək istərdim ki, bu gün Azərbaycanın 
qarşısında duran ən mühüm strateji məqsəd 
ölkəmizin müstəqilliyini bundan sonra da 
gücləndirmək və respublikamızı dünyanın 
ən inkişaf etmiş dövlətləri səviyyəsinə 
yüksəltməkdir. Buna görə də respublikamızda 
regional inkişafla bağlı tədbirlərin icrası 
diqqət mərkəzində saxlanılır, qeyri-neft 
sektorunun davamlı inkişafına mühüm önəm 
verilir, ictimai xidmətlər və sosial infrastruktur 
daha da təkmilləşdirilir.

İlyas ƏSGƏROV, 
fəlsəfə üzrə  

fəlsəfə doktoru

Xalqa xidmət nümunəsi

Dağıdıcı müxalifət ölkədə  
sabitliyi pozmağa, xaos və 

anarxiya mühiti yaratmağa çalışır 

Hətta AXCP sədrinin müavini də 
məcbur olub bu həqiqətləri açdı. AXCP-
nin sədr müavini Ehtiram Mehtiyevin 
Əli Kərimli haqqında etirafları ilə, yəqin 
ki, hamı tanışdır. Xatırladaq ki, o, Əli 
Kərimlini müxalifətin diktatoru adlandırır, 
müxalifətin “hərəkət ssenarisinin” Əli 
Kərimli tərəfindən yazıldığını bildirir. 
Ona tabe olmayanlar isə “Vətən xaini” 
elan edilir. Ehtiram Mehtiyev yazır: “20 
ildir ki, “Bu meydan sənindir, bu ölkə 
sənindir, bu hakimiyyət sənindir, hazırla-
şın 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 olaraq qalır. Xalqa 
“bu meydan sənindir” – deyir, ancaq 
beynində “Qrantlar, siyasi dividendlər də 
mənimdir”, – düşünür”.

Bu fikirləri artıq hər hansı hakimiyyət 
təmsilçisi deyil, müxalifət partiyasının, 
məhz Əli Kərimlinin rəhbərlik etdiyi 
AXCP-nin sədr müavini söyləyir. Bundan 
da mötəbər mənbə ola bilərmi? Müəllif 
AXCP sədrini mütəmadi olaraq “azad-
lıq”, “istefa” şüarlarını səsləndirməkdə 
ittiham edir və yazır ki, bununla iş 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 sürmü-
sünüz? Şəxsi və qrup ambisiyalarınız 
imkan vermədi ki, bir gün də xalqı 
düşünəsiniz”. 

Bəli, Azərbaycan müxalifətinin ən 
böyük faciələrindən biri budur ki, heç 
zaman xalqı düşünməyiblər. İnsanların 
bu və ya digər problemlərinin həllində 
iştirak etməyiblər. Prezident İlham 
Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkədə bu qədər 
genişmiqyaslı quruculuq işləri görülür, 
sosial-iqtisadi inkişafa nail olunub, regi-
onlar abadlaşır, insanlar üçün yeni-yeni 
iş yerləri yaradılır. Bəs müxalifət parti-
yaları, o cümlədən, şəxsən Əli Kərimli 
hansı işin qulpundan yapışıb? 

Son günlərdə müxalifətin istər Meh-
man Hüseynovla bağlı ajiotaja, istər 20 
Yanvar ümumxalq hüzn gününə, istərsə 
də şəhid ailələrinin sosial vəziyyətinin 
yaxşılaşdırılması barədə Prezidentin 
imzaladığı fərmana verdiyi reaksiya 
onların iç üzünü bir daha açıb ortaya 
qoydu. Belə məlum oldu ki, bu insanla-
rın niyyətləri nə xalqın rifah halının yax-
şılaşdırılması, nə də Mehman Hüsey-
novun həbsxanadan azad edilməsidir. 
Onları maraqlandıran odur ki, ortada 
hay-küy olsun, hakimiyyəti ittiham edən 
şüarlar səsləndirilsin və xaricdəki ağala-
rı bunu görərək bunlara gen-bol qrantlar 
versin. 

Allaha şükür ki, Prezident 
 İlham Əliyev müxalifətin şüar etdiyi 
problemlərin hamısını həll edib. Amma 
onlar sakitləşmək istəmirlər. 20 Yan-
var mərasimindəki davranışları isə, 
ümumiyyətlə, utancverici idi. Çünki bu 
olayla xalqın ən müqəddəs dəyərlərinə 
belə hörtmət qoymadıqlarını göstərdilər. 
Bu baxımdan onların şəhid ailələri ilə 

bağlı Prezidentin imzaladığı fərmana 
reaksiyası da kifayət qədər sönük oldu. 
Sanki dövlət başçısının şəhid ailələrinə 
qayğısından məyus oldular.

Unudurlar bu cənablar. Unudurlar 
ki, şəhid ailələri bu gün cəmiyyətimiz 
üçün çox dəyərli bir təbəqədir. 
Dövlət başçımız daim onlara qayğı 
və diqqət göstərir. Onlar öz övladla-
rını Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, 
müstəqilliyi, suverenliyi uğurunda 
qurban veriblər. Buna görə bu ailələr 
Azərbaycan xalqının və dövlətinin qürur 
yeridir, fəxrdir. Vaxtilə ümummilli lider 
Heydər Əliyev onların problemlərinin 
həllini ən vacib vəzifə hesab edirdi. 
İndi də Prezident İlham Əliyev şəhid 
ailələrinə qayğı göstərir. 

Prezident İlham Əliyevin və  Birinci 
vitse-prezident xanım Mehriban 
Əliyevanın şəhid ailələri ilə görüşü də 
bu dediklərimizin təsdiqidir. Bu görüşdə 
dövlət başçımız qeyd etdi ki, bütün 
şəhid ailələri birdəfəlik vəsaitlə təmin 
olunacaqlar. Güman etmək olardı 
ki, dövlət başçısının bu qayğısından 
müxalifət də təsirlənəcək, sevinəcək. 
Ancaq yox, bu və digər problemlərin 
həlli dağıdıcı ünsürləri daha da narahat 
edir. Onlar istəmirlər ki, bu problemlər 
həll olunsun. Onların istədikləri budur 
ki, problemlər həll olunmamış qalsın və 
onlar bundan öz xeyirləri üçün siyasi 
alət kimi yararlansınlar. Amma Prezident 
bütün problemlərin həlli üçün göstəriş 
verir. Müxalifət isə istəyir ki, insanlar 
hökumətdən narazı qalsın və onlar bun-
dan istifadə edərək insanları meydanla-
ra toplaya, hay-küy sala bilsinlər. Amma 
unudurlar ki, meydan dövrü çoxdan 
keçib, indi iş görmək dövrüdür. Müxalifət 
isə iş qabiliyyətini çoxdan itirib. 

Ələşrəf NİFTİYEV,  
Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər 

birliklərinin üzvü

 � Müxalifətin apardığı mübarizə əslində qrant davasıdır 
və ondan uzağa getmir. İndiyədək xarici ölkələrin və bəzi 
beynəlxalq fondların ianəsi ilə çoxları başını girləyə bilirdisə, 
bu gün meydanda yalnız Əli Kərimli qalıb. İndi xalqı meydanlara 
səsləyən, insanların problemlərindən istifadə edərək 
hakimiyyətə can atan odur. Bu fikir artıq müxalifətin ən yüksək 
kürsülərini tutanlar tərəfindən də etiraf olunur. 

 � Bu il yanvarın 14-də Ermənistan 
parlamenti yeni tərkibdə fəaliyyətə başlayıb. 
Lakin hakim partiyadan və “satellit” 
partiyalardan olan deputatlar ilk gündən daxili 
və xarici siyasət məsələlərində Paşinyan üçün 
başağrısına çevrilən ciddi səhvlərə yol verirlər. 

Məsələn, İrəvanda nəşr 
olunan “Past” qəzeti yazır 
ki, “Mənim addımım” parti-
yasından olan gənc deputat 
Ayka Koncoryan jurnalistlərə 
açıqlamasında Ermənistanla 

dost olan İranı “avtoritar 
ölkə” adlandırıb. Qəzetin 
şərhçisinin fikrincə, ən azı 
yerinə düşməyən bu ifadə 
Tehranla İrəvanı qarşı-qarşı-
ya qoya bilər. 

Paşinyana yaxınlığı ilə 
seçilən başqa deputatlar 
da daxili və xarici siyasət 
məsələlərində zərərli və 
mənasız açıqlamalar veriblər. 
Paşinyan komandasının özü 
kimi naşı siyasətbazların 
qeyri-ciddi bəyanatlarının 
qarşısını almaq üçün məcbur 
olaraq onlara az danışma-
ğı, ümumiyyətlə, müsahibə 
verməməyi tapşırıb. 

Maraqlıdır ki, Paşinya-
nın təkcə ətrafındakıların 
deyil, özünün də beynəlxalq 
siyasət məsələlərində “piyada 
olması” Ermənistanın siyasi 
dairələrində çoxları üçün gün 
kimi aydındır. 

Bu günlərdə Ermənistanın 
birinci informasiya kanalı –  
“1 in am” saytının əməkdaşı 
tanınmış erməni polito-
loqu Ayk Martirosyandan 
müsahibə alıb. Jurnalistin 
Dağlıq Qarabağla bağlı 
rəsmi İrəvanın mövqelərinin 
zəifləməsinin səbəbləri ilə 
bağlı sualına cavabında 
politoloq qeyd edir ki, Paşin-
yan xarici siyasətdə aşkar 
səhvlərə yol verir. 

Müsahibədə həmçinin 
vurğulanır ki, Paşinyan son 
bir neçə ay ərzində Moskva-
da səkkiz dəfə rəsmi görüş 
keçirsə də, Ermənistan-
Rusiya münasibətlərində 

heç bir nəzərəçarpan irəliləyiş 
əldə olunmayıb. Politoloq 
hesab edir ki, rəsmi İrəvan bu 
məsələni diqqətlə təhlil etməli 
və düzgün nəticə çıxarmalı-
dır. 

Ermənistanda baş 
verən dövlət çevrilişindən 
sonra hamı rəsmi İrəvanın 
Qərblə həm siyasi, həm də 
iqtisadi planda əlaqələrinin 
güclənəcəyinə ümid edir-
di. Lakin bu gözləntilər də 
həyata keçməyib. Politoloq 
bunu onunla izah etməyə 
çalışır ki, Paşinyan korrup-
siya ilə mübarizədə “yaxşı 
ekspert” olsa da, beynəlxalq 
münasibətlərdən baş çıxa-
ra bilmir. Onun ən böyük 
səhvlərindən biri isə budur 
ki, ətrafında xarici siyasət 
məsələləri üzrə səriştəli 
ekspertlər yoxdur.

Bu günlərdə Almaniya-
da səfərdə olan Paşinyan 
ölkəsinin iqtisadi cəhətdən 
boğulduğunu etiraf etməyə 
məcbur olub. Qeyd edib ki, 
Ermənistan öz ərazisindən 
tranzit kəmərlərin keçməsində 
maraqlıdır. Əslində, bunu 
Ermənistanın məruz qaldığı 
təcrid siyasətinin yaratdığı 
çıxılmaz vəziyyətin etirafı da 
adlandırmaq olar.

Almaniya səfəri zamanı 
Rusiyanın RBK  telekanalının 

müxbirinin sualı əslində 
“Şimal axını – 2” layihəsi ilə 
bağlı olub. Müxbir Rusiyadan 
enerji asılılığının azaldılması-
na tərəfdar olan ölkələrin “Şi-
mal axını – 2” kimi layihələrin 
öz təhlükəsizliyinə təhdid 
hesab etdiyini deyib. 

“Ermənistan bu ölkələrə 
qoşula bilərmi” – deyə Pa-
şinyana sual verib. Paşinyan 
isə “Təəssüf ki, hazırda 
Ermənistanda “Şimal axı-
nı-2” tikilmir. Biz maraqlıyıq 
ki, ölkəmizdə də hansısa 
tranzit boru kəməri tikilsin 
ki, bunun vasitəsilə, misal 
üçün, A məntəqəsindən B 
məntəqəsinə qaz və ya neft 
ötürülsün. Buna görə də, biz 
bu cür layihələrdə maraqlı-
yıq”, - deyə cavab verib. 

Məlumdur ki regionda 
həyata keçirilən beynəlxalq 
layihələrin əsas təşəbbüskarı 
və icraçısı Azərbaycandır. 
O da sirr deyil ki, bu 
layihələrin reallaşmasın-
da rəsmi Bakının mövqeyi 
həlledicidir. Ermənistan isə 
məhz Azərbaycanın prin-
sipial mövqeyinə görə, bu 
layihələrdən kənarda qalıb. 

Prezident İlham Əliyev 
dəfələrlə açıq şəkildə bəyan 
edib ki, Ermənistan işğalçılıq 
siyasətindən əl çəkməyincə, 
təcrid davam edəcək. Bu, 

Ermənistana açıq mesajdır. 
İndiyədək həyata keçirilmiş 
nəhəng layihələrdən kənarda 
qalan Ermənistan gələcəkdə 
layihələrdən də kənarda qala 
bilər.

Düzdür, Ermənistan 
iqtisadi blokadanı yarmaq 
üçün dəfələrlə cəhd edib. 
Amma Prezident İlham 
Əliyevin prinsipal siyasəti 
nəticəsində İrəvanın bütün 
cəhdləri puç olub. Ermənistan 
“Şimal- Cənub” nəqliyyat 
dəhlizinə qoşula bilmədi. Belə 
ki, Azərbaycanın Rusiya və 
İranla uğurlu əməkdaşlığı 
İrəvanın arzusunu gözündə 
qoydu.

Əslində Paşinyan 
ölkəsinin düşdüyü acınacaqlı 
vəziyyətin əsas səbəbinin 
məhz Azərbaycan tərəfindən 
məruz qaldığı təcrid siyasəti 
olduğunun fərqindədir. Onun 
son açıqlaması da bunun 
dolayısı ilə etirafıdır. Paşin-
yan hökümətinin qarşısında 
isə iki yol var. Ya işğala son 
qoyub təcriddən qurtularaq 
iqtisadi inkişaf yoluna çıxmalı, 
ya da sələflərinin səhvlərini 
təkrarlayaraq ölkəsinin iflasını 
seyr etməlidir.

Məsaim ABDULLAYEV, 
“Xalq qəzeti” 

Paşinyan üçün yeni başağrısı, 
yaxud komandasının  

naşı bəyanatları… 

“Milli Şura” növbəti dəfə iflasa uğradı: 
Vətəndaşlar Əli Kərimli və dəstəsinin 
çağırışlarını qulaqardına vurdular

 � Yanvarın 19-da Yasamal rayonundakı idman-sağlamlıq kompleksinin 
stadionunda (keçmiş “Məhsul”) uzun illərdən bəri iki minlik baryeri aşaraq 2800 adam 
toplayan radikal müxalifət növbəti addımı ilə sosial bazasının olmadığını cəmiyyətə bir 
daha nümayiş etdirdi.

On gündən artıqdır sosial şəbəkələr və başqa 
vasitələrlə Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 
ildönümünü “möhtəşəm aksiya”ya çevirəcəklərini 
bəyan edən özünü “Demokratik Qüvvələrin Milli 
Şurası” adlandıran qurum, Müsavat, AXCP və 
digər partiyalar M.Ə.Rəsulzadənin abidəsinin ya-
nına cəmi 100-150-yə yaxın adam yığa bildilər. 

Jurnalistlərin müşahidəsinə əsasən, AXCP 
sədri Əli Kərimli və “Milli Şura” rəhbərliyi heykəlin 
yanına 100 nəfərdən bir az artıq adamla gəliblər. 
Yerdə qalan “möhtəşəm partiya” sədrləri isə 
tədbirə hərəsi bir cangüdənlə qatılıblar.

Trendin Azərbaycan xəbərlər xidməti bildirir 
ki, bu faktın özü radikal müxalifətin nə dərəcədə 
miskin və acınacaqlı durumda olduğunu əyani 

şəkildə nümayiş etdirir. Ağızdolusu “xalqın 
dəstəyi” barədə danışan “liderciklər” bütün ha-
zırlıqlarına baxmayaraq, özlərini gülünc duruma 
salıblar.

Bundan öncə, yanvarın 20-də Şəhidlər xiya-
banını ziyarət edən zaman süni şəkildə qarşıdur-
ma yaratmış Əli Kərimli internet mediaya onunla 
xiyabana gələn “on minlərlə” adamın qarşısının 
necə alınmasından danışmışdı. O, utanma-
dan deyirdi ki, polis qəsdən “Milli Şura”nın 
tərəfdarlarını qrup şəklində Şəhidlər xiyabanına 
buraxır ki, az görünsünlər.

Görəsən “Milli Şura” M.Ə.Rəsulzadənin 
heykəlinin yanına o “on minlər”i niyə aparmayıb 
və cəmi 120-130 adamla gəlib? Axı polis onlara 

heç bir maneçilik törətməmişdi. Bütün bunlar 
göstərir ki, Əli Kərimli, Cəmil Həsənli və digər 
radikal müxalifət başçılarının dedikləri ağ yalan 
və ictimaiyyətin çaşdırılmasına yönəlmiş ucuz 
təbliğatdan başqa bir şey deyil.

 � Bu il yanvarın  
29-da “Azərbaycan Respublikası 
regionlarının 2014-2018-ci illərdə 
sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət 
Proqramı”nın icrasının yekunlarına 
həsr olunan konfransda möhtərəm 
Prezidentimiz İlham Əliyevin 
çıxışını diqqətlə dinlədim. 
Dövlətimizin başçısı son 15 il 
ərzində görülən işləri, qazanılan 
uğurları konkret rəqəmlər əsasında 
dərindən təhlil etdi, bu dövrdə 
həyata keçirilən islahatların 
mərkəzində insan amili dayandığını 
xüsusi vurğuladı. 
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təmsil edən deputatlarla görüş

YAP sədrinin müavini-icra katibi, 
Əli Əhmədov bu görüşün partiyanı 
parlamentdə təmsil edən deputatların 
fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi baxı-
mından əhəmiyyətli olduğunu bildirib. 

Ötən ilin ölkəmiz üçün uğurlu 
olduğunu deyən YAP sədrinin müavini 
qeyd edib ki, Prezident İlham Əliyevin 
Nazirlər Kabinetinin 2018-ci ilin 

sosial-iqtisadi inkişafının yekunları və 
qarşıda duran vəzifələrə həsr olun-
muş iclasında və “Azərbaycan Res-
publikası regionlarının 2014-2018-ci 
illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət 
Proqramı”nın icrasının yekunlarına 
həsr olunan konfransda çıxışı zamanı 
dəyərləndirmələri bütövlükdə ötən 
ilin yekunlarına verilən ən düzgün və 

əhatəli qiymətdir. Dövlətimizin baş-
çısı, həmçinin 2019-cu ildə qarşıda 
duran vəzifələrlə bağlı öz fikirlərini 

geniş şəkildə ifadə etdi.
Daha sonra Əli Əhmədov qarşıda 

duran vəzifələrdən danışıb.

Yanvarın 31-də Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) 
qərargahında Azərbaycan Respublikası Milli Məclisində 
partiyanı təmsil edən deputatlarla görüş keçirilib. Bu 
barədə AZƏRTAC-a YAP-ın mətbuat xidmətindən məlumat 
verilib. 

Azərbaycan XİN: Paşinyanın 
məntiqini anlamaq çətindir

 � Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan “Qarabağ məsələsində 
sülh əvəzinə ərazilərin qaytarılması imkanlarını müzakirə etməyəcəyik” 
kimi bəyanatla çıxış edib. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin 
mətbuat xidməti bəyanata münasibət bildirib.

Mətbuat xidmətinin bununla bağlı yaydığı 
açıqlamada deyilir: “Paşinyanın məntiqini anla-
maq çətindir. Məlum olduğu kimi, Ermənistan-
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli 
üzrə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin 
himayəsi altında aparılan danışıqların təməlində 
məhz Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən 
Ermənistan silahlı qüvvələrinin çıxarılması 
durur. Bu tələb BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 

məlum 4 qətnaməsində, eləcə də münaqişənin 
həlli ilə bağlı demək olar ki, bütün beynəlxalq 
təşkilatların qəbul etdiyi sənədlərdə əks olunur. 
Belə olduğu təqdirdə, sual meydana çıxır: Pa-
şinyanın bu mövqeyi onun danışıqlardan imtina 
etməsi deməkdirmi?”. 

AZƏRTAC

Elxan ƏLƏSGƏROV: Rusiya və  
Azərbaycan beynəlxalq təşkilatların 
qərarlarının reallaşdırılmasında maraqlıdır

 � Trend İnformasiya Agentliyinin mətbuat mərkəzində keçirilmiş “Rusiya-
Azərbaycan: 2019-cu il üçün gündəlik” Moskva-Bakı telekörpüsü zamanı “Baku 
Network” Ekspert Şurasının rəhbəri, fəlsəfə doktoru Elxan Ələsgərov bildirib ki, Rusiya 
və Azərbaycan beynəlxalq təşkilatların qərarlarının reallaşdırılmasında maraqlıdır.

Azərbaycan-Rusiya münasibətlərindən danı-
şan ekspert qeyd edib ki, bu əlaqələr hər iki ölkə 
üçün böyük əhəmiyyət daşıyır: “Dünyada baş verən 
hadisələr bizim qarşılıqlı münasibətlərimizə təsir 
edir və fikrimcə, Rusiya ilə Azərbaycanın beynəlxalq 
təşkilatlarda bir-birinə verdiyi dəstək bunun bariz 
nümunəsidir”.

E.Ələsgərov bildirib ki, Azərbaycan və Rusiya 
gələcəkdə də beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində 
münasibətləri inkişaf etdirməlidir: “Qarşılıqlı 
məsləhətləşmələr, ölkələrimiz üçün vacib olan birgə 
qərarların qəbulu ilə bağlı gündəliyin hazırlanması 
ikitərəfli fəaliyyət sahəsinə daxildir. BMT, Aİ, İƏT kimi 
nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların qərarlarının reallaşdı-
rılmasına nail olmaq lazımdır”.

“Baku Network”un rəhbəri həmçinin Xəzəryanı 
ölkələrin əməkdaşlığı mövzusuna da toxunub: “Xəzər 

Konvensiyasının imzalanması onu ifadə edir ki, 
Xəzəryanı ölkələr çətin məsələlər barədə razılığa 
gələ bilər. Xəzər dənizinin hüquqi statusu barədə 
Konvensiya geoiqtisadi nəqliyyat layihələrinin davam 
etdirilməsinin əsasını qoydu”.

E.Ələsgərovun sözlərinə görə, Dağlıq Qara-
bağ münaqişəsinin tez bir zamanda nizamlanması 
Rusiya üçün də aktual mövzudur, çünki Rusiya 
ölkənin cənubunda münaqişə vəziyyətlərinin ol-
mamasında maraqlıdır: “Azərbaycan müntəzəm 
olaraq sülh təşəbbüsləri irəli sürür, Ermənistan--
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh 
yolu ilə nizamlanmasına tərəfdar çıxır. Hətta Dağlıq 
Qarabağ ermənilərinə Azərbaycanın ərazi bütöv-
lüyü çərçivəsində ən yüksək muxtariyyət statusu 
verməyi təkif edir ki, bu da çox böyük kompromisdir. 
Xoş məram nümayiş etdirməklə, Bakı münaqişənin 

sülh yolu ilə həllinə səy göstərir, danışıqların davam 
etməsinə çalışır. Bakı ümidvardır ki, Ermənistanın 
yeni hakimiyyəti sağlam məntiq nümayiş etdirəcək. 
Biz Qarabağ münaqişəsinin necə yarandığını, necə 
davam etdiyini bilirik və onun sülh yolu ilə ədalətli 
həllinə çalışırıq”.

Gənclər dövlət siyasətinin həyata 
keçirilməsində fəal mövqe tuturlar

Bayram tədbirində rayonda 
fəaliyyət göstərən gənclərlə 
yanaşı İsmayıllı məktəblərinin 
yetirmələri olan gənclər - “Mo-
dern Group” şirkətlər qrupunun 
baş direktoru Anar Bayramov, 
“Güvən” klinikasının şöbə müdi-
ri, uzman həkim Fuad Bəşirov, 
Oğuz Rayon Prokurorluğunun 

müstəntiqi Mətanət Səmədli, 
695-700 balla universitetlərə 
qəbul olunmuş və qızıl medallı 
tələbələr iştirak ediblər.

Rayon icra hakimiyyətinin 
başçısı Mirdaməd Sadıqov 
bayram iştirakçılarının timsa-
lında rayonun bütün gənclərini 
Gənclər Günü münasibətilə 

təbrik edib, ölkənin, rayonun 
inkişafında onlara yeni-yeni 
uğurlar arzulayıb. Qeyd edib 
ki, ümummilli lider Heydər 
Əliyev xalqın təkidli xahişi ilə 
yenidən milli taleyimizi idarə 
etmək üçün hakimiyyətə 
gəldikdən sonra pərakəndə 
halda olan Azərbaycan gəncləri 
təşkilatlandı, dövlət, region 
və beynəlxalq layihələrin 
həyata keçirilməsi üçün onlar 
səfərbərliyə alındı. Ulu öndər 
gəncliyi ölkənin sosial-iqtisadi 
inkişafının aparıcı qüvvəsinə 
çevirdi. Fəxr ediləsi haldır ki, 
İsmayıllı gəncləri də dövlət 
gənclər siyasətinin həyata 
keçirilməsində, cənab Prezi-
dent İlham Əliyevin sərəncam, 
tapşırıq və tövsiyələrinin icra-
sında fəal mövqe tuturlar.

 Rayon Gənclər və İd-
man İdarəsinin rəisi Taleh 
Salehov 2 Fevral – Gənclər 
Günü barədə danışıb, İsma-
yıllı gənclərini ulu öndərin 
şərəfli adı ilə bağlı olan bu 
tarixi gün, bayram münasibətilə 

təbrik edib. Diqqətə çatdırıb 
ki, İsmayıllı gəncləri dövlət 
gənclər siyasətinə sadiq olaraq 
uğurları, sosial-iqtisadi inkişafda 
fəallığını, təhsildə, informasiya 
texnologiyalarına yiyələnməkdə, 
peşə öyrənməkdə, fasiləsiz 
təhsildə, hərbi vətənpərvərlik 
tərbiyəsində, intellektu-
al inkişafda, milli-mənəvi 
dəyərlərin qorunması və 
zənginləşdirilməsində 
nailiyyətləri ardıcıl olaraq 
artırırlar.

T.Salehov çıxışının sonun-
da dövlət gənclər siyasətinin 
həyata keçirilməsində daha 
fəal iştirak edən bir qrup gəncə 
“Fəxri diplom” və hədiyyələr 
təqdim edib.

Yeni Azərbaycan Partiyası 
sıralarına yeni daxil olmuş bir 
neçə gəncə üzvlük vəsiqəsi 
təqdim olunub.

Əməkdar müəllim, 
təhsil veteranı Şəfaqət 
Rəsulov gəncləri təbrik edib, 
Azərbaycanda həyatın daha 
da zənginləşməsində, təhsildə, 

hərbi vərdişlərə yiyələnməkdə 
onlara yeni-yeni uğurlar arzu-
layıb.

2018-ci ilin noyabr ayında 
keçirilən Gənclər Forumunun 
iştirakçısı Tacəddin İbadov, 
gənc müəllim Aytac Ziyadxanlı, 
YAP rayon təşkilatı gənclər 
birliyinin sədri Qönçə Ağazadə 
və başqaları çıxış ediblər.

Məclisin musiqi bəzəyini 
uşaq incəsənət məktəbinin 
şagirdlərindən təşkil olunmuş 
bədii kollektiv verib. Gənc 
musiqiçilərin və ifaçıların 
təqdimatı kimi qiymətləndirilən 
incəsənət məktəbinin ansamblı 
Gənclər Gününə əsil bayram 
ovqatı gətirib.

İsmayıllı gəncləri onlar 
üçün yaradılmış zəngin həyata, 
mənəvi inkişaf şəraitinə görə 
dövlətə, Prezident İlham 
Əliyevə minnətdar olaraq əsil 
bayram sevinci yaşayıblar.

İlqar HƏSƏNOV, 
“Xalq qəzeti”nin  

bölgə müxbiri

Rayon icra hakimiyyətinin təşkilatçılığı, 
gənclər və idman idarəsinin fəal iştirakı ilə şəhər 
Mədəniyyət Mərkəzində 2 Fevral – Gənclər Günü 
təntənəli tədbirlə qeyd olunub. İştirakçılar əvvəlcə 
ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət 
edib, önünə gül dəstələri qoyub, sonra gənclərin əl 
işlərindən, yaradıcılıq nümunələrindən təşkil olun-
muş sərgiyə baxıblar.

Fondun KİV-ə maliyyə  
yardımı müsabiqəsinin 

şərtlərində dəyişiklik edilib

 � Yanvarın 31-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 
Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun (KİVDF) 
Müşahidə Şurasının iclası keçirilib.

KİVDF-dən verilən məlumata görə, fondun 
Müşahidə Şurasının sədri Həsən Həsənov iclası 
açıq elan edərək gündəlikdəki məsələlər barədə 
məlumat verib. Bildirib ki, gündəliyə fondun 
2019-cu ilin ikinci rübü üçün KİV layihələrinin 
maliyyələşdirilməsi ilə bağlı müsabiqə elanı-
nın müzakirəsi və təsdiqi və fondun yaran-
masının 10-cu ildönümü və Novruz bayramı 
münasibətilə təşkil olunan fərdi jurnalist yazıları 
müsabiqəsinin elanının müzakirəsi və təsdiqi 
daxildir.

Müzakirəyə çıxarılan birinci məsələ barədə 
məlumat verən KİVDF-nin icraçı direktoru Vüqar 
Səfərli bildirib ki, 2019-cu ilin ikinci rübü üçün 
KİV layihələrinin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı 
müsabiqənin 2019-cu il fevralın 1-dən martın 
28-dək “Azərbaycan Respublikasında kütləvi in-
formasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi 
Konsepsiyası”nda əksini tapmış 19 istiqamət 
üzrə keçirilməsi nəzərdə tutulur.

Hazırda bütün dünyada internet media 
resurslarının sürətlə inkişaf etdiyini və çap 
mediasının obyektiv səbəblərdən problemlə 
üzləşdiyini diqqətə çatdıran Vüqar Səfərli bu 
baxımdan KİV layihələrinin maliyyələşdirilməsi 
ilə bağlı müsabiqə elanında müəyyən 
dəyişikliklərin edilməsinə ehtiyac olduğunu vur-
ğulayıb. Bildirib ki, çap mediasının cəmiyyətdəki 
nüfuz və mövqelərinin möhkəmləndirilməsi 
məqsədilə qəzetlərin tirajı və yayımı ilə bağlı 
şərtlərə yenidən baxılması günün zəruri tələbinə 
çevrilib.

İcraçı direktor deyib ki, müsabiqə elanında 
təklif olunan dəyişikliyə əsasən, fondun KİV-ə 
maliyyə yardımı müsabiqəsində son 3 ildə 
müntəzəm gündəlik nəşr olunan, müsabiqə elan 
edilən gündən səhifələrinin sayı 16-dan (A3 
formatda), tirajı 5000 nüsxədən az olmayan, hər 
buraxılışından ən azı 2000 nüsxəsi satılan və 
ya abunə yolu ilə yayılan ictimai-siyasi qəzetlər 
iştirak edə bilərlər. O, həmçinin qeyd edib ki, 
xarici dillərdə nəşr olunan gündəlik və həftəlik 
ictimai-siyasi qəzetlər üçün tirajın minimum 
3000, satış və abunənin isə minimum 1500 
nüsxə olması nəzərdə tutulur.

Sonra Müşahidə Şurasının üzvləri 
müsabiqə elanına təklif olunan dəyişikliklərlə 
bağlı fikirlərini bölüşüblər.

Müşahidə Şurasının sədri Həsən Həsənov, 
üzvlərdən Cəmaləddin Quliyev, Bəhruz Quli-
yev, Əvəz Rüstəmov və Rasim Həsənov çap 
mediasının məzmun və forma baxımından daha 
da təkmilləşdirilməsi, fəaliyyətinin yeni dövrün 
tələblərinə uyğun qurulması baxımından təklif 
olunan dəyişiklikləri müsbət dəyərləndiriblər. 
Müsabiqə elanı qeyd edilən dəyişikliklərlə birgə 
səsə qoyularaq yekdilliklə qəbul edilib.

Gündəlikdəki ikinci məsələ barədə məlumat 
verən V.Səfərli 2019-cu il aprelin 3-də fondun 
yaranmasının 10-cu ildönümünün tamam 
olacağını diqqətə çatdırıb. İcraçı direktor bildirib 
ki, bu tarixin ölkə mediası və ictimaiyyəti üçün 
əhəmiyyəti nəzərə alınaraq Novruz bayramı 
münasibətilə təşkil edilən ənənəvi fərdi jurnalist 
yazıları müsabiqəsinin həm də fondun yaran-
masının 10-cu ildönümünə həsr edilməsi təklif 
olunur. O, həmçinin müsabiqənin fevralın 1-dən 
martın 15-dək “Azərbaycan Respublikasında 
kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət 
dəstəyi Konsepsiyası”nda əksini tapmış 19 
istiqamət üzrə keçiriləcəyini vurğulayıb.

Bildirilib ki, fərdi jurnalist yazıları 
müsabiqəsinin elanına təklif olunan birinci 
dəyişikliyə görə, internet media resursların-
da çalışan jurnalistlərin müsabiqəyə təqdim 
edəcəkləri yazıların qəzetlərdə dərci tələbi 
aradan qaldırılır. Digər mühüm dəyişikliyə 
əsasən, şəffaflığın və işçilərin əmək hüquqları-
nın müdafiəsinin təmini məqsədilə fondun fərdi 
jurnalist yazıları müsabiqələrində iştirak edəcək 
media nümayəndələrinin Əmək və Əhalinin 
Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin elektron informasi-
ya sistemi vasitəsilə elektron əmək müqaviləsi 
bildirişi təqdim etmələri təklif olunur.

Müşahidə Şurasının sədri Həsən 
Həsənov, üzvlərdən Cəmaləddin Quliyev, 
Bəhruz Quliyev, Əvəz Rüstəmov və Rasim 
Həsənov jurnalistlərin peşəkarlıq səviyyəsinin 
yüksəldilməsi və sosial vəziyyətinin yaxşılaş-
dırılması baxımından fondun təşkil etdiyi fərdi 
jurnalist yazıları müsabiqələrinin əhəmiyyətini 
qeyd ediblər. Müşahidə Şurasının üzvləri təklif 
olunan dəyişikliklərin jurnalistlərin mənafelərinə 
uyğun olduğunu, obyektiv reallığı əks etdirdiyini 
vurğulayıblar.

“Xalq qəzeti”

Sərfəli səyahət Buta Airways 
mobil əlavəsi ilə daha asan oldu

 � “Buta Airways” aviaşirkətindən verilən 
məlumata görə, bundan sonra Android əməliyyat 
sistemli bütün smartfonların (5.0 və daha yüksək 
versiyalar), həmçinin iPhone (iOS 9.0 və daha 
yüksək versiyalar) smartfonlarının sahibləri Buta 
Airways rəsmi mobil əlavəsini yükləyə bilərlər. 

Əlavə Azərbaycan, rus və 
ingilis dillərində sadə və rahat 
istifadəçi interfeysi təqdim edir. 

Mobil əlavədə aviaşirkətin 
istənilən istiqamətinə 
aviabiletlər ala, alınan 
aviabiletlərin bronunu idarə 
edə və xidmətlər əlavə edə, öz 
reysinizə qeydiyyatdan keçə və 
uçuş cədvəlini görə bilərsiniz. 

Həmçinin əlavədə 
aviaşirkətin əsas qaydala-
rına dair məlumat və “Buta 
Airways”-in aviareyslər yerinə 
yetirdiyi şəhərlər üzrə səyahət 
bələdçisi mövcuddur.

Mobil əlavə həmçinin 
sərnişinlərə dəstək xidmətinə 
onlayn müraciəti nəzərdə tutur. 

Çağrı Mərkəzinə telefon ilə və 
ya WhatsApp vasitəsilə yaza-
raq, həmçinin əlavənin özündə 
Onlayn müraciət xidməti ilə 
birbaşa müraciət edə bilərsiniz. 

iOS üçün əlavəni 
AppStore-da aşağıdakı 
link vasitəsilə yükləmək 
olar: https://itunes.apple.
com/gb/app/buta-airways/
id1435152673?mt=8 , And-
roid üçün isə Google Play-
də aşağıdakı link vasitəsilə 
yükləmək mümkündür. https://
play.google.com/store/apps/
details?id=az.butaairways.app 

Əlavənin işi ilə bağlı bütün 
sualları, həmçinin əlavəni 
işləyib hazırlayan proqram-

çılara öz istəklərinizi app@
butaairways.az elektron poçt 
ünvanına göndərə bilərsiniz.

“Buta Airways” 
Azərbaycanın ilk aşağı büdcəli 
aviaşirkətidir və "Azərbaycan 
Hava Yolları" QSC-nin (AZAL) 
struktur bölməsidir. 2016-ci 

ilin dekabrında əsası qoyul-
muşdur. İlk reys 2017-ci il 
sentyabrın 1-də yerinə yetiril-
mişdir. Aviaşirkətinin donan-
ması müasir “Embraer E-190” 
təyyarələrindən ibarətdir.

Aviaşirkət Bakıda, Heydər 
Əliyev Beynəlxalq Aeroportun-
da yerləşir və ən çox tələb olu-
nan istiqamətlər üzrə uçuşlar 
yerinə yetirir.

“Xalq qəzeti”

Yeni təlim-tədris mərkəzinin açılışı olub
 � Bakı Slavyan 

Universitetində 
ERASMUS+PETRA 
(Azərbaycan 
universitetlərində tədrisin və 
təlimin təkmilləşdirilməsi) 
layihəsi çərçivəsində 
yaradılmış təlim-tədris 
mərkəzinin açılışı olub.

Tədbirdə çıxış edən BSU-nun rekto-
ru, professor Nurlana Əliyeva bildirib ki, 
Azərbaycanın qabaqcıl universitetlərində 
dünya təhsil sisteminə, xüsusən də Av-
ropa təhsil məkanına inteqrasiya, tədris 
prosesinin qabaqcıl təcrübədən fayda-
lanmaqla təkmilləşdirilməsi məqsədilə 
bir sıra uğurlu layihələr həyata keçirilir. 
Onlardan biri də ERASMUS+ PETRA 
layihəsidir. Layihə çərçivəsində yaradıl-
mış təlim–tədris mərkəzi universitetin 
müəllimlərinin peşəkarlıq səviyyəsinin 
yüksəldilməsinə, onların müasir təlim 
metodları ilə işləmək bacarıqlarının, tədris 
prosesinin keyfiyyətinin və səmərəliliyinin 
artırılmasına xidmət edəcək. O deyib 
ki, Avropa  İttifaqının dəstəyi ilə təlim 

və tədris mərkəzini təchiz etmək üçün 
nəzərdə tutulan zəruri avadanlıq alına-
raq lazımi qaydada quraşdırılıb. Rektor 
bildirib ki, Bakı Slavyan Universiteti 
layihəyə qoşulduğu müddətdə universitetin 
əməkdaşları Türkiyənin Qazi, Finlandiya-
nın Yuvaskyla və İspaniyanın Valensiya 
Politexnik universitetlərində müvafiq təlim, 
seminar və konfranslarda iştirak edərək, 
Avropa universitetlərinin təcrübəsindən 
 yararlanıblar. 

BSU-nun elmi işlər üzrə prorektoru, 

professor Rafiq Novruzov, ingilis filologiya-
sı kafedrasının baş müəllimi, layihənin işçi 
qrupunun tədqiqatçısı Natavan Babayeva 
yeni yaradılmış təlim-tədris mərkəzinin 
qarşıya qoyduğu məqsəd, nəzərdə tutulan 
planlar, layihə çərçivəsində yaradılacaq 
kurslar, keçiriləcək treninqlər və seminarlar 
barədə ətraflı məlumat veriblər. 

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”



 � Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, 
Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı cənab 
İlham Əliyevin tapşırıqlarına əsasən Hərbi Hava 
Qüvvələrinin (HHQ) şəxsi heyətinin döyüş 
hazırlığının yüksəldilməsi və sosial-məişət 
şəraitinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində 
fəaliyyətlər davam etdirilir.

Müdafiə Nazirliyindən aldığımız məlumatda bildirilir 
ki, nazirliyin rəhbər heyəti HHQ-nin cəbhəboyu zonada 
yerləşən hərbi hissələrinin ərazisində yeni inşa edilmiş ya-
şayış komplekslərinin açılışında iştirak edib, burada hərbi 
qulluqçular üçün yaradılmış şəraitlə tanış olublar.

Müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov 
ərazidəki əsgər yataqxanalarında, yeməkxanalarda, sinif 
otaqlarında, tibb məntəqələrində, mətbəxlərdə, qazan-
xanlarda, anbarlarda, eləcə də digər xidməti və inzibati 
obyektlərdə olaraq görülən işlərin keyfiyyəti ilə tanış olub.

Müdafiə naziri hərbi hissələrin silahlanmasında olan 
döyüş texnikasına baxış keçirib və komandanlıq qarşısında 
müvafiq tapşırıqlar qoyub.

“Xalq qəzeti” 

Bunu əmək və əhalinin sosial müdafiəsi 
nazirinin müşaviri Mustafa Abbasbəyli bri-
finq zamanı deyib. O bildirib ki, təqaüdün 
məbləği 58 manat artırılaraq 300 manata 
çatdırılıb.

Müşavir qeyd edib ki, ötən müddət 
ərzində şəhid ailələrinə və müharibə 
veteranlarına 6654, o cümlədən 2018-ci 
ildə 626 mənzil verilib ki, bu da nəzərdə 

tutulandan 3 dəfə çoxdur:
“2019-cu ildə bu vətəndaşlara minimum 

800 mənzil veriləcək. Dövlət başçısının 30 
yanvar tarixli fərmanına əsasən 12 mindən 
çox şəhid ailəsinin təqaüdləri artırılacaq”.

M.Abbasbəyli əlavə edib ki, 2007-
ci ildən etibarən şəhid ailələrinə verilən 
təqaüdlərin məbləği ümumilikdə 3 dəfə 
artırılıb.

Rusiya Türkiyə tərəfindən Suriya-
nın şimalında təhlükəsizlik zonasının 
 yaradılmasına qarşı deyil.

Trend-in məlumatına görə, bunu 
Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud 
 Çavuşoğlu deyib.

Nazir bildirib ki, bununla belə, həmin 
məsələ ilə bağlı Türkiyə və ABŞ arasında 
böyük qeyri-müəyyənlik var.

Xatırladaq ki, Suriyanın şimalında 
təhlükəsizlik zonası özündə Suriya-Türkiyə 
sərhədi boyunca 460 kilometr uzunluğunda 
ərazini birləşdirir.

Bunu Bakıda 
Azərbaycan-Almaniya 
yüksək səviyyəli işçi 
qrupunun səkkizinci 
iclası çərçivəsində 
Almaniya İqtisadiy-
yat və Energetika 
Nazirliyinin Xarici 
iqtisadiyyat şöbəsinin 
rəhbəri Ekhard Frants 
jurnalistlərə deyib.

E. Frants bildirib ki, 
hazırda, əsasən enerji sek-
torunda danışıqlar aparılır: 
“Almaniya qaz tədarükünün 
şaxələndirilməsi üzərində 
işləyir və “Cənub Qaz 
Dəhlizi” bunda vacib rol 
oynayacaq”.

Şöbə rəhbəri əlavə edib 
ki, digər müzakirə olunan 
məsələ peşəkar-texniki 
hazırlıq mövzusudur: “Bu, 
Almaniyanın uğurlu iqti-
sadiyyatının əsas amili-
dir, çünki yüksək ixtisaslı 

mütəxəssislərdən çox şey 
asılıdır. Biz ümid edirik ki, 
bu sahədəki təcrübəmiz 
Azərbaycan üçün səmərəli 
olacaq”.

“Xalq qəzeti”

SOCAR-dan aldığımız 
məlumatda deyilir ki, genişmiqyaslı 
investisiya layihələri ilə regionun 
ən böyük istehsal güclərindən biri 
olmağı hədəfləyən SOCAR, “EWE 
Turkey Holding”ə daxil olan Bur-
sagaz, Kayserigaz, Enervis, EWE 
Enerji və Millenicom şirkətlərini 
satın almışdır. Son 12 ildə Türkiyə 
bazarında təbii qaz təchizatını 
həyata keçirən SOCAR bu ildən 
etibarən Türkiyə ilə Azərbaycanın 
böyük müştərək layihəsi olan Trans 
Anadolu Təbii Qaz Boru Xətti 
(TANAP) vasitəsilə əməliyyatlarını 
genişləndirir. “EWE Turkey” 
şirkətinin satın alınması təbii qaz 
paylanması sahəsində əlavə dəyər 
qazandıracaq, SOCAR-ın son 
istehlak bazarına birbaşa çıxışını 
təmin edəcəkdir. Satınalma işlərinə 
Rəqabət Qurumu və digər əlaqədar 

təşkilatların razılığından sonra 
 yekun vurulacaq.

Təbii qaz paylanmasının 
Türkiyədəki investisiya zəncirini 
tamamlayacaq mühüm halqalardan 
biri olduğunu vurğulayan SOCAR-
ın prezidenti Rövnəq Abdullayev 
demişdir: “Azərbaycanın qlobal 
brendi olan SOCAR 2013-cü ildən 
etibarən Türkiyə bazarında ildə 

1,2 milyard kubmetr təbii qazın 
topdan satışını həyata keçirir. Ötən 
il istismara verilmiş TANAP boru 
kəmərimiz Azərbaycandan təbii 
qazın nəqli üçün daha da əlverişli 
şərait yaratmışdır. EWE şirkətinin 
Türkiyədəki aktivlərinin satın 
alınması ilə yaradılan sinerjilər 
Azərbaycan və Türkiyə iqtisadiy-
yatına əhəmiyyətli dərəcədə əlavə 

dəyər qazandıracaq. Beləliklə, 
SOCAR-ın Türkiyədə təbii qaz 
paylanma biznesinə daxil olması 
istehsal-nəql-paylanma zəncirinin 
bütün halqalarını tamamlayan və 
kommersiya baxımından olduqca 
əlverişli olan strateji bir addım-
dır. Buna görə qarşıdakı dövrdə 
bazarda mövcud digər imkanları 
dəyərləndirməyə davam edəcəyik”. 

2007-ci ildə Türkiyə bazarına da-
xil olan EWE Turkey Holding enerji, 
təbii qaz paylanması və telekom-
munikasiya sahələrində Bursagaz, 
Kayserigaz, Enervis, EWE Enerji 
və Millenicom vasitəsilə fəaliyyət 
göstərirdi. Bursagaz və Kayseri-
gaz ilə Türkiyənin dördüncü böyük 
təbii qaz tədarükçüsü olan EWE 
Turkey Holding 2017-ci ilin sonuna 
qədər təxminən 2.4 milyard TL-lik 
dövriyyəyə nail olmuşdur.

Samirə ƏLİYEVA, 
“Xalq qəzeti”

Təqdimat ölkənin paytaxtı 
Tehranda İran inqilabının 40 
illiyi münasibəti ilə keçirilən 
“İqtidar 40” sərgisində baş tu-
tub. “Kaman 12” PUA-sı 100 
kq sursat daşımaq imkanına 
malikdir. Bununla yanaşı, 
“Kaman 12” təxminən 23 kq 
ağırlığında 4 bombanı daşıya 
bilər. PUA-nın min kilometrlik 
əməliyyat radiusu vardır.

 Bəzi mənbələr bildirirlər 
ki, “Kaman 12” ələ keçiril-
miş RQ-170 pilotsuz uçuş 
aparatının əsasında hazır-
lanmışdır. RQ-170 ABŞ-a 
məxsusdur. İran istehsalı 
olan Şahid-129-un isə ABŞ 

istehsalı olan MQ-1-in oxşarı 
olduğu bildirilir. 

Yeni uçan aparatın sürəti 
saatda 160 kilometrdir. Bu 
PUA-nın maksimum çəkisi 
450 kq, minimum çəkisi isə 
220 kq-dir.

İran İnqilabının Keşikçiləri 
Korpusunun Aerokosmik 
Qüvvələr komandanı briqada 
generalı Əmir Əli Hacızadə 
ötən ilin noyabr ayında bildir-
mişdi ki, İranda ABŞ istehsalı 
olan ən müasir dronlar və 
PUA-lar vardır.

 Qeyd edək ki Tehran-
da İran inqilabının 40 illiyi 
münasibəti ilə “İqtidar 40” 
adlı hərbi sərgi keçirilib.

 “Xalq qəzeti”

Trend-in məlumatına 
görə, bunu Türkiyənin So-
sial və Siyasi Araşdırmalar 
Mərkəzinin (TSSEA) apardı-
ğı sorğunun yekunu göstərir.

Sorğunun nəticəsinə 
əsasən, əhalinin 63,6 faizi 
Azərbaycanı Türkiyənin ən 
etibarlı tərəfdaşı və yaxın 
dostu hesab edir.

Sorğuya əsasən əhalinin 
81,9 faizi ABŞ-ın Türkiyə 

üçün real təhdid yaratdığını bildirib.
Eyni zamanda, sakinlərin 58,7 faizi 

NATO ilə tərəfdaşlığın lehinədir.

 � Bakı Dövlət Universitetində Fransanın Lyon 
2 Universitetinin hüquq fakültəsinin dekanı, professor 
Giyoni Protyerin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə 
görüş olub. 

Təhsil Nazirliyindən 
aldığımız məlumatda bildirilir 
ki, təhsil nazirinin müavini, 
BDU-nun rektoru vəzifəsini 
icra edən Firudin Qurbanov 
Prezident İlham Əliyevin 
rəhbərliyi ilə ölkəmizdə elm və 
təhsil sahəsində əldə olun-
muş nailiyyətlər barədə ətraflı 
məlumat verib. Firudin Qur-
banov Azərbaycanın 2005-ci 
ildən qoşulduğu Bolonya prosesi 
çərçivəsində ali təhsil sahəsində 

aparılan islahatlar, həyata 
keçirilən ikili diplom proqramla-
rının əhəmiyyətini vurğulayıb.

Ötən ilin mayında Fransanın 
Paris şəhərində Avropa Ali Təhsil 
Məkanı nazirlərinin konfran-
sında iştirak etdiyini xatırladan 
Firudin Qurbanov tədbirin 
ali təhsil sahəsində növbəti 
10 il üçün ortaq dəyərlərin 
müəyyənləşdirilməsi və 
ölkələrarası qarşılıqlı əlaqələrin 
inkişafı baxımından səmərəli ol-

duğunu diqqətə çatdırıb. 100 illik 
yubiley ərəfəsində olan BDU-
nun beynəlxalq əlaqələrindən 
danışan Firudin Qurbanov Fransa 
universitetləri ilə əməkdaşlığın 
genişləndirilməsinin vacibliyini 
qeyd edib.

Professor Giyoni Protyer 
Azərbaycanda, o cümlədən Bakı 
Dövlət Universitetində olma-
sından məmnunluğunu ifadə 
edib, BDU ilə ilkin tanışlığın 
onda xoş təəssürat yaratdığını 
söyləyib.

Görüşdə Bakı Dövlət 
Universitetinin hüquq fakültəsi 
ilə Lion 2 Universitetinin 
hüquq fakültəsinin magistratu-

ra pilləsində “Əqli mülkiyyət 
hüququ” sahəsində ikili diplom 
proqramı üzrə kadr hazırlığı 
məqsədilə niyyət protokolu 
imzalanıb. Protokolda birgə 
müəllim və tələbə mübadilələri, 
proqram, seminar, simpo-
zium, konfransların, “Əqli 
mülkiyyət hüququ” sahəsində 
mütəxəssis mübadiləsinin həyata 
keçirilməsi kimi məsələlər öz 
əksini tapıb.

Qeyd edək ki, 210 yaşlı 
Lyon Universiteti 1809-cu ildə 
təsis edilib. 1874-cü ildən bu 
universitetdə hüquq fakültəsi 
yaradılıb. 1960-cı illərdə həmin 
universitetdən 2 müstəqil ali 

təhsil müəssisəsi ayrılıb. Hazırda 
Lyon Universiteti Lyon 1, Lyon 
2 və Lion 3 adlı üç müstəqil ali 
təhsil müəssisəsindən ibarətdir. 
Bütövlükdə isə bu şəbəkədə 
127 min tələbə təhsil alır. Lyon 
1 Universiteti tibb və təbiət 
elmlərini, Lyon 2 Universiteti 
hüquq, iqtisadiyyat və humanitar 
fakültələri, Lyon 3 Universiteti 
isə elmi-tədqiqat institutları-
nı birləşdirir. Universitetdə 
yeddi böyük kitabxana fəaliyyət 
göstərir, bir nəfər Nobel müka-
fatçısı var.

Samirə ƏLIYEVA, 
“Xalq qəzeti” 

Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin 
nümayəndəsi Mariya Zaxarova bildirib ki, 
Rusiyanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 
ilə bağlı mövqeyi dəyişməyib. Biz öz 
vasitəçilik funksiyamızı vicdanla və 
fikrimcə, keyfiyyətlə icra edirik. 

Son vaxtlar İrəvanda Bakı arasında 
müxtəlif səviyyələrdə baş tutmuş siyasi 
əlaqələri alqışlayırıq. Biz tərəflərin bununla 
bağlı verdiyi konstruktiv qiymətləri bilirik və 
hesab edirik ki, bu, irəliləmək üçün doğru 
yoldur”.

 � Bu il 
fevralın 1-dən 
şəhid ailələrinə 
verilən Prezident 
təqaüdünün 
məbləği artırılır.

Hərbi hissələrdə yeni 
yaşayış kompleksləri 

Rusiya Bakı və 
Yerevan arasında 
siyasi əlaqələri 
alqışlayır

51 fevral 2019-cu il, cümə

SOCAR Kayseri və Bursanı 
təbii qazla təchiz edəcək

Türkiyənin ən böyük xarici investoru olan SOCAR Almaniyanın 
EWE AG enerji şirkətinin Türkiyədəki əməliyyatlarını idarə edən 
EWE Turkey Holdingi və qrupa daxil olan şirkətləri satın almışdır. 
SOCAR prezidenti Rövnəq Abdullayev demişdir: “Təbii qazın pay-
lanması biznesi Türkiyədəki investisiya zəncirimizi tamamlayacaq, 
Azərbaycan və Türkiyəyə əlavə dəyər qazandıracaqdır”.

Almaniya 
Azərbaycanla 

əməkdaşlığı 
genişləndirmək 

niyyətindədir
Almaniya Azərbaycanla enerji, tikinti, kənd 

təsərrüfatı, turizm, eləcə də peşəkar-texniki hazırlıq 
sahələrində əməkdaşlığın böyük perspektivlərini görür.

12 mindən çox şəhid ailəsinin 
təqaüdü artırılıb

Türkiyədə SORĞU: Azərbaycan 
ən etibarlı tərəfdaş, yaxın dostdur

Azərbaycan Türkiyənin ən 
etibarlı tərəfdaşı, yaxın dostu və 
qardaş ölkədir.

Rusiya 
etiraz 
etmir

BDU Fransanın 
Lyon 2 Universiteti 
ilə ikili diplom 
verəcək

İran yeni 

PUA-nı 
təqdim edib

İranın “Kaman 12” adlı Pilotsuz Uçan 
Aparatının (PUA) təqdimatı keçirilib.



1 fevral 2019-cu il, cümə6

Qazanılmış nailiyyətlər Prezi-
dent İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 
həyata heçirilən irimiqyaslı, davamlı 
yeniləşmə və yüksəliş strategiyası-
nın düzgünlüyünü və tarixi önəmini 
bir daha təsdiqləyir. Dövlət baş-
çısı paytaxtın bu mərkəzi rayonu-
nun problemlərinin həllini daim 
nəzarətdə saxlayır, gerçəkləşdirilən 
layihələri ardıcıl himayə edir. Ölkə 
rəhbərliyinin Bakı şəhəri və onun 
qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafı-
na göstərdiyi davamlı diqqət və qay-
ğısı paytaxtın mərkəzi hissəsini əhatə 
edən Nəsimi rayonunun simasını da 
əsaslı surətdə gözəlləşdirmiş, yaşayış 
massivlərinin problemlərinin həllini 
sürətləndirmişdir. 

Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyəti 
ərazidə sosial-iqtisadi inkişaf 
göstəricilərinin yaxşılaşdırılma-
sı məqsədilə dövlət vəsaitindən 
səmərəli istifadə ilə yanaşı, daxili im-
kanları da təşəbbüskarlıqla hərəkətə 
gətirmişdir. Sağlam biznes mühitinin 
formalaşdırılması, investisiyaların 
cəlb edilməsi, kiçik və orta sahib-
karlığın inkişafı, əhalinin işgüzarlıq 
fəaliyyətinin artırılması üçün münbit 
şərait yaradılmışdır. Yerli infrast-
ruktur layihələrinin icra olunması, 
yeni istehsal və emal müəssisələrinin 
açılması, məşğulluq səviyyəsinin 
artırılması, əhalinin rifahının 
yüksəldilməsi ilə bağlı işlər ilboyu 
davam etdirilmişdir. 

2018-ci il aprel ayının 11-də res-
publikamızda keçirilmiş ilin ən ciddi 
siyasi hadisəsində –  Azərbaycan 
Respublikası Prezidenti seçkilərində 
Nəsimi rayonu ictimaiyyəti də 
yüksək vətəndaş fəallığı nümayiş 
etdirmişdir. Seçkilər rayon ərazisində 
fəaliyyət göstərən 21 saylı Nəsimi 
birinci, 22 saylı Nəsimi ikinci və 23 
saylı Nəsimi-Səbail seçki dairələrinin 

hər birində yüksək mütəşəkkillik, 
şəffaflıq və obyektivlik şəraitində 
keçirilmişdir. Ümumilikdə, rayon 
üzrə 96 min 708 seçicidən 66 min 
222 nəfəri, yəni 68,48 faizi seçkilərdə 
iştirak etmiş, onların 85,04 faizi Yeni 
Azərbaycan Partiyasının namizədi 
İlham Heydər oğlu Əliyevə səs 
vermişdir. 

2018-cı ildə rayonda yerləşən 
müxtəlif təyinatlı obyektlərin inşası, 
təmiri, yenidən qurulması işləri 
müvəffəqiyyətlə davam etdirilmiş, 
həmin obyektlərin açılışında və 
tikinti işlərinin gedişatı ilə tanışlıq 
mərasimlərində Prezident İlham 
Əliyev, Birinci vitse-prezident 
 Mehriban xanım Əliyeva iştirak 

etmişlər. Prezident İlham Əliyevin və 
birinci xanım Mehriban Əliyevanın 
may ayının 15-də rayon ərazisində 
Heydər Əliyev adına Müasir Təhsil 
Kompleksinin yeni binasının 
açılışında iştirakı Nəsimi rayonu-
nun həyatında ilin ən unudulmaz 
hadisələrindən olmuşdur.

Müasir Təhsil Kompleksində 
yaradılan şərait onu göstərir ki, 
Azərbaycanda təhsilin və elmin in-
kişafına ən yüksək səviyyədə dövlət 
qayğısı var. Ölkəmizdə təhsilin 
inkişafında, onun maddi-texniki 
bazasının möhkəmlənməsində dövlət 
proqramları ilə yanaşı, Heydər Əliyev 
Fondunun gerçəkləşdirdiyi önəmli 
layihələrin də müstəsna köməyi var. 
Fondun “Yeniləşən Azərbaycana yeni 
məktəb”, “Təhsilə dəstək”, “Uşaq 
evləri və internat məktəblərinin inki-
şafı” proqramları və digər layihələri 

bu sahənin inkişafında mühüm rol 
oynamışdır. 

Heydər Əliyev Fondunun təhsilin 
inkişafına güclü dəstəyinin davamı 
olaraq görülmüş işlər nəticəsində 
yüksək şəraiti və müasir tədris-təlim 
avadanlıqları ilə diqqət çəkən təhsil 
ocaqlarından biri də 8 saylı tam orta 

məktəbdir. Keçən il sentyabr ayının 
12-də dövlət başçısı İlham Əliyev 
general-leytenant Kərim Kərimovun 
adını daşıyan bu tam orta məktəbdə 
də yenidənqurmadan və əsaslı 
təmirdən sonra yaradılan şəraitlə 
tanış olmuşdur. 

Ölkəmizin hər yerində di-
namik inkişaf, infrastruktu-
run yeniləşdirilməsi, istehsal 
müəssisələrinin, iş yerlərinin yaradıl-
ması, geniş vüsət almış tikinti, quru-
culuq və abadlıq işləri ötən il Nəsimi 
rayonunda da uğurla davam etdiril-
mişdir. Respublikamızda əldə olunan 
uğurlar hər bir bölgədə olduğu kimi, 
paytaxtın mərkəzi rayonunun sosial-

iqtisadi, ictimai-siyasi həyatında da 
öz əksini tapmışdır. Bu dəyişiklikləri 
əyani surətdə əks etdirən makroiqti-
sadi göstəricilər 2018-ci ilin yanvar-
-dekabr ayları ərzində əvvəlki ilin 
müvafiq dövrünün göstəricilərini 
xeyli üstələmişdir: 

Sənaye. 2018-ci ildə 920 milyon 
741 min manatlıq və ya əvvəlki illə 
müqayisədə 12,7 faiz çox sənaye 
məhsulu istehsal edilmiş və xidmətlər 
göstərilmişdir. İstehsal edilmiş 
məhsulun 995 milyon 542,2 min 
manatı istehlakçılara göndərilmişdir, 
onun 920 milyon 624 min manatı 
ryonun öz istehsalı olan mallar-
dır. Əvvəlki dövrlərdə yaradılmış 
ehtiyat da nəzərə alınmaqla, sənaye 
müəssisələrinin anbarlarında bu ilin 
əvvəlinə 2 milyon 191,3 min manat-
lıq hazır məhsul olmuşdur.

Tikinti. Ötən il bütün maliyyə 
mənbələri hesabına 222 milyon 810,9 
min manat həcmində əsas fondlar 
istifadəyə verilmişdir. İlboyu rayonda 
iqtisadi və sosial sahələrin inkişafı 
üçün maliyyə mənbələrindən əsas 
kapitala 1 milyard 373 milyon 983,7 
min manat vəsait yönəldilmişdir ki, 
bu da əvvəlki ilin müvafiq dövrü 
ilə müqayisədə 2,1 dəfə çoxdur. İl 
ərzində ərazidə 806 milyon 424,4 

min manatlıq tikinti-quraşdırma işləri 
yerinə yetirilmişdir. 

2018-ci il də tikinti təşkilatlarının 
gücü ilə yerinə yetirilən podrat 
işlərinin həcmi 1 milyard 536 milyon 
357,9 min manat olmuşdur. Bu 
rəqəm əvvəlki ilin müvafiq dövrünə 
nisbətən 28,2 faiz çoxdur. Pod-
rat təşkilatlarının apardığı tikinti, 
yenidənqurma, genişləndirmə, texniki 
vasitələrin yenidən təchiz edilməsi 
işləri 1 milyard 51 milyon 760,6 min 
manat, əsaslı təmir 65 milyon 882,4 
min manat, cari təmir 155 milyon 
140,8 min manat, digər tikinti işləri 
isə 263 milyon 574,1 min manat 
təşkil etmişdir. 

Nəqliyyat. Keçən il nəqliyyat 
sektorunda fəaliyyət göstərən 
müəssisələr tərəfindən 567 milyon 
125,2 min manat həcmində xidmət 
göstərilmiş, bu göstərici əvvəlki ilin 
müvafiq dövrünə nisbətən 50,3 faiz 
artmışdır.

Rabitə. 2018-ci ildə rabitə 
müəssisələri tərəfindən 376 milyon 
880,5 min manat həcmində xidmət 
göstərilmiş, əvvəlki ilin müvafiq 

dövrünə nisbətən 2,2 faiz artım əldə 
edilmişdir.

İstehlak bazarı. 2018-ci ildə 
pərakəndə ticarət şəbəkəsindən 
əhaliyə 1 milyard 615 milyon 171,4 
min manatlıq əmtəə satılmış, bu da 
əvvəlki ilə nisbətən 9,5 faiz artım 
deməkdir. Satılmış əmtəələrin 67,4 
faizi hüquqi şəxslərin, 2,9 faizi 
rayonda fəaliyyət göstərən bazarın, 
29,7 faizi isə hüquqi şəxs yaratmadan 
ticarət fəaliyyəti göstərən fərdi sahib-
karların payına düşmüşdür.

İaşə dövriyyəsi. Keçən il iaşə 
müəssisələrinin ümumi dövriyyəsi 
122 milyon 681,2 min manat ol-
muşdur. Bunun 37 faizi hüquqi şəxs 

yaratmadan sahibkarlıqla məşğul olan 
fiziki şəxslərin fəaliyyətində əldə 
olunmuş və onlar tərəfindən əhaliyə 
45 milyon 363,7 min manatlıq iaşə 
xidmətləri göstərilmişdir. Hüquqi 
şəxslərin fəaliyyəti ilə əhaliyə 77 
milyon 317,5 min manatlıq iaşə 
xidmətləri göstərilmişdir.

Ödənişli xidmətlər. Bu göstərici 
ötən il 653 milyon 876,4 min manat 
təşkil etmiş, əvvəlki ilin müvafiq 
dövrünə nisbətən 3,7 faiz artmışdır. 
Əhaliyə göstərilən xidmətlərin 20,8 
faizi dövlət müəssisələrinin payına 
düşmüşdür. Ödənişli xidmətlərin 
həcmi əvvəlki ilin müvafiq dövrünə 
nisbətən 97 faiz təşkil etmişdir. Bu 
xidmət hüquqi şəxs yaratmadan 
sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul 
olan fiziki şəxslərin obyektlərində 
göstərilmiş və 118 milyon 320,1 min 
manat təşkil etmişdir.

İşçilərin sayı və əmək haqqı. İl 
ərzində rayon üzrə muzdlu işçilərin 
sayı əvvəlki ilin müvafiq dövrünə 
nisbətən 5,2 faiz artaraq 158 min 786 
nəfər olmuşdur. Əvvəlki ilin müvafiq 
dövrünə nisbətən işçilərin orta aylıq 
nominal əmək haqqının səviyyəsi 6,1 
faiz artaraq 652,1 manata çatmışdır. 

Yeni iş yerləri. 2018-ci ildə 
rayonda 8 min 306, o cümlədən IV 
rübdə 1350 yeni iş yeri açılmışdır.

Fakt və rəqəmlərdən əyani 
surətdə göründüyü kimi, keçən il də 
rayonda davamlı sosial-iqtisadi inki-
şaf təmin edilmiş, bir sıra layihələr 
uğurla həyata keçirilmişdir. İstehsalın 
həcminin artımını, quruculuq-abad-
lıq işlərinin genişləndirilməsini, 
əhaliyə göstərilən xidmətlərin 
yüksəldilməsini rəhbər fəaliyyətində 
prioritetə çevirən Nəsimi Rayon İcra 
Hakimiyyəti ilboyu işini qanunçuluq, 
aşkarlıq və ictimai rəyin nəzərə alın-
ması prinsipləri əsasında qurmuşdur.

Nəsimi rayonunda sakinlərin 
mənzil-məişət şəraitinin yaxşı-
laşdırılması, mövcud şəhərsalma 
normalarına cavab verməyən, 
şəhərin ümumi görünüşünə xələl 
gətirən yaşayış binalarının, sosial 
və digər qeyri-yaşayış obyektlərinin 
sökülərək yenidənqurulması, yeni 
yaşayış binalarının inşa edilməsi, 
əlavə iş yerlərinin açılması məqsədi 
ilə Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin qəbul etdi-
yi 86 saylı, 25 fevral 2016-cı il 
tarixli “Bakı şəhərinin Suraxanı, 
Nəsimi, Xətai, Nərimanov, Nizami, 
Yasamal, Səbail, Pirallahı, Xəzər 
rayonlarının sosial-iqtisadi inkişa-
fının sürətləndirilməsinə dair əlavə 
tədbirlər barədə” qərarının icra olun-
ması istiqamətində ötən il də Nəsimi 
Rayon İcra Hakimiyyəti ardıcıl işlər 
görmüşdür. 

Tikiləcək binaların 
yerləşdirilməsinin ərazi planlaşdırıl-
masının sənədlərinin uyğunluğunun 
və hazırlanan layihələrin memarlıq 
hissələrinin razılaşdırılması üçün 
müvafiq işlər aparılmışdır. 

Prezident İlham Əliyevin inşa-
at sektorunda mövcud nöqsanların 
aradan qaldırılması ilə bağlı verdiyi 
tapşırıqların icra olunması, xüsusilə 
Nəsimi rayonu ərazisində tikinti-inşaat 
işlərinin Dövlət Şəhərsalma və Arxi-
tektura Komitəsi tərəfindən müəyyən 

olunmuş şəhərsalma prinsiplərinə 
uyğun aparılması, ümumi istifadə 
ərazilərinin və ictimai yerlərin zəbt 
olunaraq obyektlərin tikilməsinin 
qarşısının qətiyyətlə alınması ilə bağlı 
komitə ilə əlaqəli tədbirlər həyata 
keçirilmişdir. Rayon ərazisində 
qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş mü-
vafiq sənədləşmə həyata keçirilmədən 
aparılan bir neçə inşaat işləri RİH 
tərəfindən dayandırılmışdır.

Ötən il Nəsimi rayonunda 
aparılan genişmiqyaslı quruculuq 
işləri çərçivəsində sahə inzibati 
ərazi dairəsi üzrə nümayəndəliklərin 
ərazilərində də bir sıra abadlıq işləri 
aparılmış, çoxsaylı yüksəkmərtəbəli 

binaların fasadları əsaslı təmir 
olunmuş, “Abad həyət” və “Bizim 
həyət” layihələri çərçivəsində geniş 
işlər görülmüş, yeni yaşıllıq zolaqları 
salınmışdır. Əhalinin asudə vaxtları-
nın səmərəli keçirilməsi və istirahəti 
üçün mövcud parklarda və bina-
ların həyətlərində yeni skamyalar, 
söhbətgahlar qoyulmuş, uşaqlar üçün 
əyləncəli idman qurğuları quraşdırıl-
mışdır. 

Ulu öndər Heydər Əliyevin ana-
dan olmasının 95 illiyi münasibətilə 
rayonda keçirilən silsilə tədbirlərin 
zamanı-- may ayının 10-da 4-cü 
mikrorayon ərazisində, Cavadxan 
küçəsinin H.Seyidzadə küçəsindən 
M.Kazımovski küçəsinədək olan 
hissəsində yeni istirahət parkı 
sakinlərin istifadəsinə verilmişdir. 
Həmin parkın davamı olaraq Kazı-
movski küçəsi istiqamətində ərazi 
genişləndirilərək abadlıq işləri davam 
etdirilmişdir. Burada yeni qazon 
örtüyü və tamet daşları döşənmiş, 
söhbətgahlar quraşdırılmış və uşaq-
ların əyləncəsi üçün müxtəlif oyun 
elementləri qoyulmuşdur.

Nəsimi rayonunda, pilot 
layihələrə start verilmişdir. İnziba-
ti ərazidə “Pilot İnşaat-A” MMC, 
 “Bisütun” MTK, “Malibo” MMC, 

“Yeni ailə” MMC, “Məkan” MMC, 
“Tac 1 Residence” MMC tərəfindən 
işlərə başlanmışdır və hazırda 
davam etdirilir. Bundan əlavə, Bakı 
Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısı-
nın sərəncamı ilə “Grand Palace” 
Mənzil-Tikinti Kooperativi tərəfindən 
S.Vurğun küçəsi ilə S.Əsgərova 
və Ş.Əzizbəyov küçələrinin 
kəsişməsində söküntü işlərinə başla-
nılmışdır.

İl ərzində əhalinin, ərazidəki idarə 
və müəssisələrin qaz, elektirik enerji-
si, istilik və su təchizatı, kanalizasiya, 
təmizlik, abadlıq və yaşıllaşdırma ilə 
bağlı zəruri məsələlər yoluna qoyul-
muşdur. Kiçik və orta sahibkarlığın 
inkişafının dəstəklənməsi, gənclər və 
idman üzrə nəzərdə tutulan tədbirlər 
tam icra olunmuşdur. Təhsil, səhiyyə, 
mədəniyyət və digər humanitar 
sahələrin ahəngdar fəaliyyəti təmin 
edilmişdir. 

Bir sıra küçə və meydanlarda, 
xüsusən mikrorayonlarda son illərdə 
aparılan genişmiqyaslı abadlıq-qu-
ruculuq, əsaslı təmir-yenidənqurma, 
asfaltlaşdırma və yaşıllaşdırma işləri 

ötən il də uğurla davam etdirilmişdir. 
Rayon mənzil-kommunal təsərrüfatı, 
su-kanal, enerji təchizatı və satışı, 
qaz və istilik xidməti müəssisələrinin 
işi daim RİH-in nəzarətində olmuş, 
yaranmış çətinlik və problemlərin 
aradan qaldırılmasına operativ kömək 
göstərilmişdir. Yaşayış sahələrində 
əhalinin rahatlığı, kütləvi dincəlməsi, 
idmanla məşğul olması və uşaqların 
əyləncəsi üçün kompleks işlər görül-
müşdür.

Təhsil, səhiyyə, mədəniyyət 
obyektlərinin səmərəli fəaliyyəti də 
daim diqqət mərkəzində olmuş, bu 
sahələrin işini yaxşılaşdırmaq üçün 
zəruri tədbirlər həyata keçirilmiş-

dir. Mədəniyyət kollektivləri yerli 
şənliklərdə fəal iştirak etmiş, ölkədə 
və xaricdə keçirilən müsabiqə və 
festivallarda rayonu layiqincə təmsil 
etmişlər.

Nəsimi Rayon İcra 
Hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə il 
boyu milli bayramlar, əlamətdar 
ildönümləri, təqvimdəki tarixi 
günlər, eləcə də beynəlxalq aləmdə 
qeyd olunan bəşəri hadisələrlə 
bağlı silsilə tədbirlər keçirilmişdir. 
Ümummilli lider Heydər Əliyevin 

doğum və xatirə günləri, 20 Yan-
var faciəsinin, Xocalı və 31 Mart 
soyqırımlarının ildönümləri ilə bağlı 
ümummilli anım mərasimlərində, 
Yeni il, Novruz, Ramazan və Qurban 
bayramlarında, Milli Qurtuluş günü, 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
100 illik yubileyi şənliklərində rayon 

əhalisinin hamılıqla iştirakı təmin 
edilmişdir. Peşə bayramı günlərində 
ayrı-ayrı sahələrdə fərqlənən rayon 
sakinləri təbrik olunmuş, onlara 
RİH-in hədiyyələri verilmişdir. Əhali 
qrupları ilə görüşlərdə onların arzu və 
təklifləri öyrənilmiş, ehtiyacı olanlara 
yardım göstərilmişdir.

Nəsimi rayonu təmsilçilərinin 
paytaxtda keçirilən beynəlxalq 
tədbirlərdə, ümumrespublika ak-
siyalarında fəal iştirakı da il boyu 
təmin olunmuşdur. Qeyri-hökumət 
təşkilatlarının normal fəaliyyətinə 
hərtərəfli yardım göstərilmiş, aktual 
mövzularda müxtəlif birgə tədbirlər 
keçirilmişdir.

Ötən il rayona gələn xari-
ci qonaqlara da hərtərəfli qayğı 
göstərilmiş, dostluq əlaqələrinin 
dairəsi genişləndirilmişdir. 
Nəsimililər Türkiyənin İzmit 
şəhərində Xocalı faciəsinə həsr 
edilmiş silsilə tədbirlərdə iştirak 
etmişlər. Nəsimi rayonu ilə ABŞ-ın 
San-Dieqo şəhəri arasında yaran-
mış münasibətlər davam etdirilmiş, 
böyük erməni icmasının olduğu 
Kaliforniya ştatında Azərbaycanın 
təbliği məqsədilə aksiyalar keçiril-
mişdir. 

Vətəndaşların qəbulu, görüşlərdə 
səslənən məsələlərin həlli ilə bağlı 
tədbirlər görülməsi, vətəndaşlara 
müfəssəl izahat verilməsi ötən il də 
diqqət mərkəzində saxlanmışdır. 
Nəsimi RİH başçısı il ərzində 3 min 
200 sakinin iştirak etdiyi 39 səyyar 
qəbul keçirmiş, qaldırılan məsələlərə 
operativ baxılması ilə bağlı müvafiq 
tədbirlər görülmüşdür. 2018-ci il 
ərzində RİH-ə vətəndaşların 3 min 71 
ərizə və müraciəti daxil olmuşdur. 

Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin fərman və sərəncamlarının, 
Nazirlər Kabinetinin qərar və 
sərəncamlarının, mərkəzi icra 
hakimiyyəti orqanlarının normativ 
hüquqi aktlarının icrasının vəziyyəti 
il ərzində nəzarətdə saxlanmış, zəruri 
tədbirlər görülməsi təmin edilmişdir. 
2018-ci ilin yanvar və fevral ayında 
RİHB-nın 1 nömrəli, 2 nömrəli, 3 
nömrəli Sahə İƏD nümayəndələrinin 
hesabat yığıncaqlarında, RİH Başçı-
sının ilin yekununa dair hesabat yı-
ğıncağında səslənmiş tənqidi qeydlər 
və təkliflərlə bağlı il ərzində müvafiq 
tədbirlər həyata keçirilmişdir. 

Rayonda həyata keçirilən 
genişmiqyaslı quruculuq və abad-
lıq işlərini sakinlər dərin rəğbət 
və ölkə rəhbərliyinə minnətdarlıq 

hissləri ilə qarşılayırlar. Günün vacib 
məsələlərindən biri də bu yeniliklərin 
çoxalmasına hər kəsin töhfəsini artır-
maq, yaradılanları qayğı ilə qorumaq, 
ümumi istifadə obyektlərindən daha 
çox yararlanmaqdır. 

Göründüyü kimi, son bir ildə 
Nəsimi RİH-in işgüzar və səmərəli 
fəaliyyəti nəticəsində paytaxtın bu 
mərkəzi rayonunun sosial-iqtisa-
di, siyasi-mədəni həyatında ciddi 
nailiyyətlər əldə olunmuş, ərazi daha 
da gözəlləşmiş, sakinlərin rifahı 
yüksəlmişdir. Bütün bunlar yeni 
nailiyyətlər üçün möhkəm zəmin ol-
muş, 2019-cu ilin uğurlarına əlverişli 
meydan açmışdır.

(Nəsimi Rayon İcra 
Hakimiyyətinin 2018-ci ildə 
 rayonun sosial-iqtisadi inkişafının 
yekunları barədə hesabatı əsasında 
 hazırlanmışdır.)

Tahir AYDINOĞLU, 
“Xalq qəzeti”

Nəsimi rayonunda inkişaf və yeniləşmə 
2018-ci ildə də uğurla davam etdirilmişdir

 � Azərbaycanda strateji inkişafın baş 
xəttinə çevrilmiş dinamik yüksəliş, infrastrukturun 
yenilənməsi, yeni istehsal sahələrinin yaradılması, 
geniş tikinti-quruculuq və abadlıq işləri Bakının 
mərkəzi ərazisini əhatə edən Nəsimi rayonunda 
2018-ci ildə də sosial-iqtisadi tərəqqinin, hərtərəfli 
yeniləşmənin əsas istiqamətini təşkil etmişdir. 
Bakı şəhərində əhalinin, inzibati binaların, sosial-
mədəni obyektlərin sıx yerləşdiyi bu rayonun ümumi 
görkəmi son illərdə durmadan müasirləşir, sosial 
problemlər sürətlə həll olunur, əhalinin rifahı yüksəlir. 
Sosialyönümlü layihələr, yeni tikilən binalar, yenidən 
qurulan ümumi istifadə obyektləri yaşayış sahələrinin, 
küçə, meydan və parkların simasını gözəlləşdirir. 



71 fevral 2019-cu il, cümə

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi 
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti server və server 

avadanlıqlarına xidmətin satınalınması ilə əlaqədar
AÇIQ   TENDER   ELAN   EDİR

Tender 1 (bir) lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Server və server avadanlıqlarına 

xidmətin satınalınması.
Tenderdə iştirak etmək üçün iddiaçılar 

500 manat məbləğdə iştirak haqqını aşağı-
da göstərilən bank hesabına köçürdükdən 
sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş 
tenderin əsas şərtlər toplusunu Bakı 
şəhəri, Səbail rayonu, İstiqlaliyyət küçəsi 
6 nömrəli ünvanda yerləşən Azərbaycan 
Dövlət İqtisad Universitetinin əsas tədris 
binasından ala bilərlər. 

Əlaqələndirici şəxs- Aqil 
Əhmədov,əlaqə telefonu- (012) 492-59-23. 

İddiaçılar iştirak haqqını aşağıdakı 
hesaba köçürməlidirlər.

VÖEN- 1700091281
Bankın adı- “Kapital Bank” ASC-nin 

Səbail filialı
VÖEN - 9900003611
M/h - AZ37NABZ 

01350100000000001944
H/h- AZ96AIIB33010019443507362105
Kod- 200059
SWIFT- AIIBAZ2X
İştirak haqqı heç bir halda geri 

 qaytarılmır.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:

-tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 
müraciət;

-iştirak haqqının ödənilməsi barədə 
bank sənədi;

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

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

-Azərbaycan Respublikasında vergilərə 
və digər icbari ödənişlərə dair təmin 
edilməmiş öhdəliklərin olub-olmaması haq-
qında müvafiq vergi orqanından arayış;

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

-iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyətini əks etdirən bank arayışı;

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

Sənədlər Azərbaycan dilində 2 (iki) 
nüsxədə (1 ədəd əsli və 1 ədəd surəti) 

tərtib olunmalıdır (xarici dildəki məlumatlar 
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir). 

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qa-
nununa uyğun olaraq həyata keçiriləcəkdir 
(www.tender.gov.az). 

İddiaçılar 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 18 mart 2019-cu il saat 18.00-a 
qədər Bakı şəhəri, İstiqlaliyyət küçəsi 
6 (37-ci otaq) nömrəli ünvana təqdim 
etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim edilmiş 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

İddiaçıların təklifləri 19 mart 2019-cu 
il saat 15.00-da Bakı şəhəri, İstiqlaliyyət 
küçəsi 6 nömrəli ünvanda Azərbaycan 
Dövlət İqtisad Universitetinin əsas tədris 
binasında açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştitrak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti tabeliyindəki məktəbəqədər müəssisələr 
üçün 2019-cu ildə alınacaq mal-materialların satınalınması məqsədilə 

AÇIQ   TENDER   ELAN   EDİR
Tender 4 (dörd) lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Bərk inventarların satınalınması.
Lot-2. Yumşaq inventarların satınalınması.
Lot-3. Digər maşın və avadanlıqların satına-

lınması.
Lot-4. Əsaslı təmir işlərinin görülməsinin 

satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz tender 

təkliflərini möhürlənmiş və imzalanmış şəkildə 
ikiqat zərflərdə yazılı surətdə təqdim etsinlər. 
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender iştirak-
çıları lazımi maliyyə və texniki imkanlara malik 
olmalıdırlar. Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 
aşağıda göstərilən məbləğdə iştirak haqqını hesa-
ba köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində tərtib 
olunmuş tenderin əsas şərtlər toplusunu Gəncə 
şəhəri, Heydər Əliyev meydanı, inzibati binadan 
ala bilərlər.

İştirak haqqı hər bir lot üçün 100 (yüz) 
 manatdır.

Təşkilat: Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti 
H\h - AZ24CTRE000000000000025106
VÖEN - 2300571241
BANK – “KAPİTAL BANK” ASC-nin Gəncə filalı
Kod: - 200275
VÖEN - 9900003611
M/h - AZ37NABZ 01350100000000001944
S.W.I.F.T. BİK AİİBAZ 2X

İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün aşağıda-

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

bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 

sonra ən azı 30 bank günü müddətində qüvvədə 
olmalıdır);

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

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

- iddiaçının son bir il ərzində fəaliyyəti haq-
qında 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 qaydada təsdiq edilmiş 
surətləri);

- tender təklifini və satınalma müqaviləsini 
imzalamaq səlahiyyətinə malik olan şəxsin 

səlahiyyətlərini təsdiq edən sənəd;
- iddiaçının müvafiq mallar üzrə mənşə və 

uyğunluq sertifikatları;
- iddiaçının işləri yerinə yetirmək üçün poten-

sial imkanları və maddi-texniki bazası haqqında 
yazılı məlumat.

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

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün yuxarıda 
göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank təminatı 
istisna olmaqla) və iş qrafikini 20 fevral 2019-cu il 
saat 17.00-dək, tender təklifi və bank təminatını 
möhürlənmiş ikiqat zərflərdə 4 mart 2019-cu il saat 
17.00-dək Gəncə şəhər H.Əliyev meydanı, inzibati 
binaya təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər 
açılmadan geri qaytarılacaqdır.

Təklif zərfləri 5 mart 2019-cu il saat 10.00-da 
yuxarıda qeyd olunan ünvanda açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri iştirak 
edə bilərlər (iştirakla bağlı müvafiq sənədi təqdim 
etdikdə).

Əlaqələndirici şəxs - Məlahət Salahova ,telefon 
- 0-22-256-10-39.

Tender komissiyası

Respublika Perinatal Mərkəzi 2019-cu il üçün tələb olunan malların 
(iş və xidmətlərin) satınalınması məqsədilə

AÇIQ   TENDER   ELAN   EDİR
Tender 2 (iki) lot üzrə keçirilir.
Lot – 1 Kommunal xidmətlərin satına-

lınması.
Lot – 2. Liftlərə texniki xidmət 

göstərilməsinin satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur 

ki, “Dövlət satınalmaları haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Qanununa 
uyğun yuxarıda göstərilən lotlar üzrə öz 
tender təkliflərini möhürlənmiş, imzalan-
mış 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 imkanlara malik olmalıdırlar. 
Malların təchizatı, iş və xidmətlərin yerinə 
yetirilməsi cədvəli hər ay müəyyən edil-
mişdir və 2019-cu il dekabrın 30-na kimi 
nəzərdə tutulmuşdur.

Tenderin əsas şərtlər toplusu 
Azərbaycan dilində hazırlanmışdır.

Tenderlə əlaqədar məlumat almaq 
istəyənlər əlaqələndirici şəxsə müraciət 
edə bilərlər.

Əlaqələndirici şəxs-S.Musayeva, 
 telefon-012 -489-51-10.

Ünvan-Bakı, Y.Səfərov küçəsi 12, 
Respublika Perinatal Mərkəzi

Maraqlananlar lotlar üzrə əsas şərtlər 
toplusunu aşağıdakı məbləğdə işitrak haq-
qı ödədikdən sonra yuxarıdakı ünvandan 

ala bilərlər.
İştirak haqqı lot – 1 100 manat və lot – 

2 50 manatdır.
İştirakçılar iştirak haqqını aşağıdakı 

hesaba köçürməlidirlər.
ADI- MNDXA – nın 4 saylı 

Xəzinədarlıq İdarəsi
VÖEN- 1401555071
 KOD- 210005
M/h- AZ41NABZ 

01360100000000003944
S.W.İ.F.T BİK- CTREAZ22
H\h- AZ38CTRE 

00000000000002127908
 Təsnifat kodu- 000876, büdcə səviyyə 

kodu -1
VÖEN- 2001643981
İştirak haqqı heç bir halda geri qayta-

rılmır.
İştirakçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

5 mart 2019-cu il saat 18.00 –a qədər 
aşağıdakı 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 təklifi dəyərinin 1 fazi 
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-rekvizitlər, qeydiyyat 

şəhadətnaməsinin, nizamnamənin və 
lisenziyanın surətləri;

- 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 birlikdə15 mart 
2019-cu il saat 16.00-a qədər ikiqat zərfdə 
bağlanmış və möhürlənmiş şəkildə Bakı, 
Y.Səfərov küçəsi 12 nömrəli ünvanda 
yerləşən Respublika Perinatal Mərkəzinə 
təqdim olunmalıdır.

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

İddiaçıların təklif zərfləri Bakı şəhəri, 
Y.Səfərov küçəsi 12 nömrəli ünvanda 
yerləşən Respublika Perinatal Mərkəzinin 
mühasibatlığında 18 mart 2019-cu il saat 
10.00-da açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştiak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi 
tədbirlərin keçirilməsinin satınalınması üçün 

AÇIQ   TENDER   ELAN   EDİR
Tender 2 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. “Gənc alimlərin əsərləri” adlı 

 jurnalın 18-ci sayının çap edilməsi.
Lot-2. Azərbaycan Respublikasında 

İran İslam Respublikası gənclərinin dostluq 
həftəsinin təşkil edilməsi.

Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, 
“Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununa uyğun hər lot 
üçün öz tender təkliflərini möhürlənmiş, imza-
lanmış şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı surətdə 
təqdim etsinlər.

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıda-
kı meyarlara üstünlük veriləcəkdir:

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

Prosedurla əlaqədar əlavə məlumat al-
maq üçün maraqlananlar 4658415, 4656443 
nömrəli telefonlara (faks: 4656438) müraciət 
edə bilərlər (əlaqələndirici şəxslər - 1-ci lot 
üzrə - Kərimov Kənan Elman oğlu, 2-ci lot 
üzrə isə Hüseynov Elşən Kamal oğludur). 
İddiaçılar hər lot üçün 100 (yüz) manat 
məbləğdə iştirak haqqını aşağıda göstərilən 
hesaba ödədikdən sonra Azərbaycan 
dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu 
Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman 
Nazirliyindən (Bakı şəhəri, Olimpiya küçəsi 
4, II mərtəbə, yaradıcı gənclərlə iş və asudə 

vaxtın təşkili sektorundan) ala bilərlər.
Bank – Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi
Kod – 210005
M/h – AZ41NABZ 

01360100000000003944
VÖEN – 1401555071 
SWIFT – CTREAZ22
Alan müştəri – Azərbaycan Respublikası-

nın Gənclər və İdman Nazirliyi
H/h – AZ50CTRE 

00000000000002147771
VÖEN – 1500171121 
Büdcə səviyyəsinin kodu – 7
Təsnifat kodu – 142340 
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar prosedurda iştirak etmək üçün 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- iştirak etmək üçün yazılı müraciət;
- iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank 

sənədi;
- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, qey-

diyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri;
- Azərbaycan Respublikasında vergilərə 

və digər icbari ödənişlərə dair yerinə 
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması 
haqqında müvafiq vergi orqanlarından arayış; 

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

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

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

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

Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olun-
malıdır. 

İddiaçılar tender prosedurunda işti-
rak etmək üçün yuxarıda göstərilən ixti-
sas sənədlərini 21 fevral 2019-cu il saat 
 18.00-a qədər tender komissiyasına təqdim 
etməlidirlər. İddiaçılar tender təkliflərini və 
təklifin 1 faizi məbləğində bank təminatını 1 
mart 2019-cu il saat 18.00-a qədər ikiqat bağ-
lı zərflərdə iki nüsxədə tender komissiyasına 
təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

Təklif zərfləri iddiaçıların iştirakı ilə 4 
mart 2019-cu il saat 10.00-da Azərbaycan 
Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyində 
açılacaqdır. 

Tender komissiyası

“Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri” 
Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti

AÇIQ   TENDER   ELAN   EDİR
Tender 2 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Böyük ölçülü led monitor 

dəstinin satınalınması.
Lot-2. Dekorasiyaların hazırlanma-

sı 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 hər 
bir lot üçün 200 manat iştirak haqqını 
ödədikdən sonra Azərbaycan dilində 
tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusu-
nu Bakı şəhəri, M.Hüseyn küçəsi 
1 nömrəli (tender komissiyasının 
əlaqələndiricisi- İsa Cabbarovdan, tele-
fon- 537-03-24) ünvandan ala bilərlər. 

 Bank rekviziti
H\h- AZ33CTRE 

00000000000004048501
VÖEN- 9900062371
Bank- Dövlət Xəzinədarlığı 

 Agentliyi
Kod-  210005
VÖEN- 1401555071
M/h- AZ41NABZ 

01360100000000003944

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 mü-
vafiq vergi orqanından arayış; 

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

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

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

- müvafiq mallar üzrə mənşə və 
uyğunluq sertifikatları.

 Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 
nüsxədə (əsli və surəti) tərtib olun-
malıdır (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) 7 mart 2019-cu il saat 
18.00-a qədər, tender təklifi və bank 
təminatını isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 
18 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 açıl-
madan geri qaytarılacaqdır. 

 İddiaçıların təklifləri 19 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

“Azərbaycan Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyi” QSC

polad təbəqənin 
satınalınması məqsədilə 

  AÇIQ MÜSABİQƏ ELAN EDİR

Müsabiqədə iştirak etmək istəyən 
şəxslər www.asco.az səhifəsinə daxil ol-
maqla elanlar bölməsindən əlavə sənədləri 
və ətraflı məlumat əldə edə bilərlər. 
Müraciət üçün son müddət 2019-cu il 
 fevralın 6-sı saat 18.00-dəkdir.

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

 Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

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

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

“Azərbaycan Xəzər  
Dəniz Gəmiçiliyi” QSC 

qaynaq çubuqlarının  
satınalınması məqsədilə 

 AÇIQ MÜSABİQƏ ELAN EDİR

Müsabiqədə iştirak etmək istəyən 
şəxslər www.asco.az səhifəsinə daxil ol-
maqla elanlar bölməsindən əlavə sənədləri 
və ətraflı məlumat əldə edə bilərlər. 
Müraciət üçün son müddət 2019-cu il 
 fevralın 6-sı saat 18.00-dəkdir.

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

 Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

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

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

“Azərbaycan Xəzər  
Dəniz Gəmiçiliyi” QSC 

kompüter və təşkilati texnikaların 
satınalınması məqsədilə

 AÇIQ MÜSABİQƏ ELAN EDİR
Müsabiqədə iştirak etmək istəyən 

şəxslər www.asco.az səhifəsinə daxil ol-
maqla elanlar bölməsindən əlavə sənədləri 
və ətraflı məlumat əldə edə bilərlər. 
Müraciət üçün son müddət 2019-cu il 
 fevralın 6-sı saat 18.00-dəkdir.

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

 Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

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

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

“Azərbaycan Xəzər  
Dəniz Gəmiçiliyi” QSC 

diyircəkli yastıqların  
satınalınması məqsədilə 

 AÇIQ MÜSABİQƏ ELAN EDİR

Müsabiqədə iştirak etmək istəyən 
şəxslər www.asco.az səhifəsinə daxil ol-
maqla elanlar bölməsindən əlavə sənədləri 
və ətraflı məlumat əldə edə bilərlər. 
Müraciət üçün son müddət 2019-cu il 
 fevralın 7-si saat 18.00-dəkdir.

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

 Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

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

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

“Azərbaycan Xəzər  
Dəniz Gəmiçiliyi” QSC 

bolt, qayka, şurup, xamut və 
mismarların satınalınması məqsədilə

AÇIQ MÜSABİQƏ ELAN EDİR

Müsabiqədə iştirak etmək istəyən 
şəxslər www.asco.az səhifəsinə daxil ol-
maqla elanlar bölməsindən əlavə sənədləri 
və ətraflı məlumat əldə edə bilərlər. 
Müraciət üçün son müddət 2019-cu il 
 fevralın 7-si saat 18.00-dəkdir.

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

 Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

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

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

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC 
mərkəzi ATS sisteminin yenilənməsi üçün avadanlığın, 

lisenziyanın və xidmətin satınalınması məqsədilə 
AÇIQ  MÜSABİQƏ  ELAN  EDİR

Müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər www.asco.az səhifəsinə daxil olmaqla elanlar 
bölməsindən əlavə sənədləri və ətraflı məlumat əldə edə bilərlər. Müraciət üçün son müddət 2019-
cu il fevralın 8-i saat 18.00-dəkdir.

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

 Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.
Ünvan: Bakı, Heydər Əliyev prospekti 152,”Çinar plaza”, 24-cü mərtəbə.
 Əlaqə telefonu- (012) 404-37-00, daxili-1132.

“Azərsu” ASC 
daxili vəsaiti hesabına Daşkəsən, Samux 
və Gədəbəy şəhərlərində su təchizatı və 

tullantı su sistemlərinin yenidən qurulması 
işlərinin aparılması layihəsində tikinti altına 
düşən torpaq sahələrinin mülkiyyətçilərinə 
kompensasiya ödənilməsi məqsədilə həmin 
torpaq səhələrinin və üzərindəki əmlakların 
qiymətləndirilməsi xidmətlərinin satınalın-

ması məqsədlə kotirovka sorğusu elan edir

Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak 
etmək istəyənlər aşağıdakı ünvana – Bakı 
şəhəri, Moskva prospekti 67, “Azərsu” 
ASC-nin Təchizat və Satınalmaların İdarə 
Olunması Departamentinin satınalmaların 
təşkili şöbəsinə (əlaqələndirici şəxs- Ağaəli 
Mirzəyevə, 431 47 67/2246 müraciət edə 
bilərlər.

Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak 
etmək istəyənlər imzalanmış və möhürlənmiş 
təkliflərini 7 fevral 2019-cu il saat 16.00-dan 
gec olmamaq şərtilə təqdim etməlidirlər. 
Göstərilən müddətdən gec təqdim olunan 
kotirovka təklifləri baxılmadan geri qaytarıla-
caqdır. Təkliflər “Azərsu” ASC-nin Bakı şəhəri, 
Moskva prospekti 67 nömrəli ünvanda 8 fevral 
2019-cu il saat 15.00-da açılacaqdır. İddiaçılar 
və onların səlahiyyətli nümayəndələri zərflərin 
açılışı prosedurunda iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC boya sahəsinə 
tələb olunan materialların satınalınması məqsədilə 

 AÇIQ  MÜSABİQƏ  ELAN  EDİR
Müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər www.asco.az səhifəsinə daxil olmaqla elanlar 

bölməsindən əlavə sənədləri və ətraflı məlumat əldə edə bilərlər. Müraciət üçün son müddət 
2019-cu il fevralın 8-i saat 18.00-dəkdir.

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

 Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.
Ünvan: Bakı, Heydər Əliyev prospekti 152,”Çinar plaza”, 24-cü mərtəbə.
 Əlaqə telefonu- (012) 404-37-00, daxili-1132.



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

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

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

BAŞ REDAKTOR

HƏSƏN 
HƏSƏNOV

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

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

Şəhadətnamə 022273 

Çapa imzalanmışdır 00:00

İNDEKS

TİRAJ

SİFARİŞ

QİYMƏTİ

0282
7320

328

40 qəpik

ABŞ

Dik Miller vəfat edib

“Terminator” və “Grem-
lin” filmlərindəki rolları ilə 
tanınan məşhur aktyor Dik 
Miller 90 yaşında dünyasını 
dəyişib.

175-dən çox ekran 
əsərində rol oynamış sənətçi 
“Explorers”, “Piranha”, “The 
Howling”, “A Bucket of 
Blood”, “The Little Shop of 
Horrors”, “Chopping Mall”, 

“Night of the Creeps”, “The Terminator”, “The Burbs and 
Small Soldiers” kimi filmlərdə baş rola çəkilib. 

Xəbəri CNN yayıb.

Uçot dərəcəsi sabit saxlanılıb

ABŞ-ın Mərkəzi 
Bankı funksiyasını 
həyata keçirən Federal 
Ehtiyat Sistemi (FED) 
uçot dərəcəsinin faiz 
qərarını açıqlayıb. FED 
sözügedən məsələ ilə 
bağlı keçirilən konfran-
sın yekununda uçot 
dərəcəsini 2,25-2,5 faiz 
aralığında saxladığını 
açıqlayıb.

Xəbəri TASS yayıb.

BƏƏ

Virtual məhkəmə zalı

Dubay polisinin 
axtarış şöbəsində 
virtual məhkəmə zalı 
açılıb. Bildirilir ki, bu 
format ödənilməmiş 
çeklər və s. kimi xır-
da maliyyə cinayətləri 
törətmiş şəxslər üçün 
məhkəmə istintaqını 

sürətləndirməyə xidmət edir. 
Məlumata görə polis öz fəaliyyətində ən müasir 

elmi-intellektual platformalardan istifadə edir.
Xəbəri “Anadolu” agentliyi yayıb.

Yaponiya

Qatarlarda “ağıllı” pəncərələr 

Yaponiyanın “JR 
Kyushu” dəmir yolu 
şirkəti “NTT Do-
CoMo” yerli rabitə 
operatoru ilə birgə 
qatarlarda pəncərələri 
faydalı məlumatların 
göstərilməsi funksiyası 
ilə təchiz etməyi plan-
laşdırır. Bunun üçün 
şüşələrin üzərində 
şəffaf displeylər 
 quraşdırılacaq.

Yeni pəncərələrdə soraq kitabçasından informa-
siya, təyinat nöqtəsinə çatma vaxtı və digər faydalı 
məlumatlar əldə etmək mümkün olacaq. Məlumatlar 
real vaxt rejimində yenilənəcək. Pəncərələrin idarə 
edilməsi sensor və səsli interfeyslər vasitəsi ilə həyata 
keçiriləcək.

Xəbəri “ferra.ru” yayıb.

Fransa

Finalçılar müəyyənləşib

Futbol üzrə 
Fransa Liqa Kubo-
kunda yarımfinal 
mərhələsinə yekun 
vurulub.

İlk oyun 
günündə “Gen-
qam” “Monako” ilə 
qarşılaşıb. Koman-

dalar bu görüşün əsas vaxtında hərəyə 2 qola imza 
atıblar. Qalib isə penaltilər seriyasında müəyyənləşib. 
11 metrlik zərbələri daha dəqiq yerinə yetirən “Genqam” 
ilk finalçı olub.

Digər finalçının adına “Strasburq” – “Bordo” mat-
çında aydınlıq gəlib. Beş qolun qeydə alındığı matçda 
meydan sahibləri qələbə qazanaraq finala vəsiqəni 
təmin ediblər.

Beləliklə, martın 30-da keçiriləcək final matçında 
“Genqam” “Strasburq”la qarşılaşacaq.

Xəbəri “Footballhd.ru” yayıb.

Hazırladı: Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

 Â Fevralın 1-də
 Â Bakıda və Abşeron yarımadasında 

dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, 
əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə 
və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Şimal-
qərb küləyi əsəcək,gündüz cənub küləyi 
ilə əvəz olunacaq. Gecə 1-4, gündüz 8-11, 
Bakıda gecə 1-3, gündüz 9-11 dərəcə isti 
olacaq. Atmosfer təzyiqi 763 mm civə sütunu, 
nisbi rütubət gecə 70-80, gündüz 50-55 faiz 
olacaq.

 Â Naxçıvan Muxtar Respublikasında 
əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin axşam 
bəzi yerlərdə yağıntılı olacağı, qar yağacağı 
gözlənilir. Bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb 
küləyi əsəcək. Gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 

dərəcəyədək isti, dağlıq ərazilərdə 6-8 dərəcə 
şaxta, gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq.

 Â Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa, Xo-
calı, Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, Laçın, 
Kəlbəcər, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy 
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. 
Lakin axşam bəzi yerlərdə yağıntılı olacağı, 
qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə 
duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək. Gecə 0-5 
dərəcə şaxta, gündüz 3-8 dərəcə isti olacaq. 

 Â Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Ağ-
dam, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında əsasən 
yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər bəzi 
yerlərdə duman, çiskinli olacaq. Qərb küləyi 
əsəcək. Gecə 0-5, gündüz 8-13 dərəcə isti 
olacaq.

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

Qərb küləyi əsəcək. Gecə 0-4, gündüz 6-11 
dərəcə isti, dağlarda gecə 2-7 dərəcə şaxta, 
gündüz 3-8 dərəcə isti olacaq. 

 Â Mərkəzi Aran: Mingəçevir, Yevlax, Göy-
çay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, 
Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, 
Şirvan, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayon-
larında əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin 
gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacağı, 
şərq rayonlarında çiskinli yağış yağacağı 
gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək. Gecə 0-5, 
gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq.

 Â Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Asta-
ra rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. 
Bəzi yerlərdə yağış yağacağı, gündüz əsasən 
yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Səhər dağlar-
da duman olacaq.Şimal- şərq küləyi əsəcək. 
Gecə 2-6, gündüz 9-12 dərəcə isti, dağlarda 
gecə 2 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyədək isti, 
gündüz 6-9 dərəcə isti olacaq. 

1 fevral 2019-cu il, cümə8

Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin 
kollektivi konsulluq idarəsinin rəisi Faiq Bağırova əzizi 

TOĞRUL BAĞIROVUN 

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verir.
                                                                                                                      

Akif Kərimov 

TOFİQ SADIQOVUN 

Beyləqan rayonunda vəfatından kədərləndiyini bildirir 
və mərhumun ailəsinə dərin hüznlə başsağlığı verir. 
                                                                                                               

Vaqif Baxşiyev, Rəşid Hüseynov, Səxavət Həsənov və 
Leyla Məmmədova Dəyanət Məmmədova qayınatası 

TOFİQ SADIQOVUN 

Beyləqan rayonunda vəfatından kədərləndiklərini 
bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verirlər. 

Allah rəhmət eləsin

“Ləğv prosesində olan Quba Mini Motor”  
ASC-nin balansında olan 100 adda daşınar və 
daşınmaz əşya satışa çıxarılır

Əşyaların tam təsviri, siyahısı və satış prosesi haq-
qında ətraflı məlumat əldə etmək üçün 050-566-62-61 
nömrəli telefonla əlaqə saxlamaq xahiş olunur.

BİLDİRİŞ 
 “Xalq qəzeti”nin 27 yanvar 2019-cu il tarixli 

nömrəsində “Azərsu” ASC-nin “Kaeser” markalı kompres-
sorların Omega 83P və 63P rotor tipli bloklarının və ehtiyat 
hissələrinin satınalınması məqsədilə dərc olunmuş açıq 
tender elanında texniki səhv səbəbindən ilkin sənədlərin 
qəbulunun son tarixi 6 mart 2019-cu il deyil, 5 mart 2019-
cu il kimi oxunmalıdır. 

Əlaqələndirici şəxs – İntiqam Həziyev, telefon -  
(+994 12) 431 47 67/3322. 

Tender komissiyası

Xocavənd Suvarma 
Sistemləri İdarəsi

2019-cu il üçün mal-material, mexanizmlərə və 
avtomaşınlara ehtiyat hissələrinin satınalınması 

məqsədilə kotirovka sorğusu elan edir
Təkliflər 10 fevral 2019-cu il saat 9.00-dək qəbul olunur.
Təklif zərfləri 11 fevral 2019-cu il saat 12.00-da açıla-

caqdır.
Əlaqələndirici şəxs – Rafiq Babayev.
Telefonlar- 02122-3-52-12, 051-836-56-67.
Ünvan- Beyləqan rayonu, 500 ailəlik Xocavənd 

qəsəbəsi.

Saatlı Rayon İcra Hakimiyyəti 
Başçısının Saatlı Şəhər İnzibati 

Ərazi Dairəsi üzrə Nümayəndəliyi 
Mənzil fondunun əsaslı təmiri işlərinin 

satınalınması üçün kotirovka sorğusu elan edir
Kotirovka təklifləri 19 fevral 2019-cu il saat 17.00-dək 

qəbul edilir.
Təklif zərfləri 20 fevral 2019-cu il saat 12.00-da 

açılacaqdır.
Əlaqələndirici şəxs - Mətləb Hüseynov,   

telefon - 02128-5- 34-06.
Ünvan-Saatlı şəhəri, Qara Qarayev küçəsi 5.

Tender komissiyası

BİLDİRİŞ 
“Xalq qəzeti”nin 6 

yanvar 2019-cu il tarixli 
nömrəsində Azərbaycan 
Respublikasının Dövlət 
İmtahan Mərkəzi Publik 
Hüquqi Şəxsin mebellərin 
satınalınması ilə əlaqədar 
dərc edilmiş kotirovka 
sorğusunda “Qardaşlar 
Mebel-3” MMC qalib şirkət 
elan olunmuş və həmin 
MMC ilə müvafiq satınalma 
müqaviləsi bağlanılmışdır.

Tender komissiyası

 � Tramp Administrasiyası 
Birləşmiş Ştatların cənub 
sərhədinin mühafizəsinə 
yönəldilmiş sərhəd siyasətinin 
həyata keçirilməsi istiqamətində 
atdığı növbəti addımın davamı 
olaraq, Meksika ilə sərhədə 
təqribən 2 min əsgər göndərəcək. 
Məlumata görə, hərbi qulluqçular 257 kilo-

metr uzunluğunda məftil hasarın çəkilməsi və 
möhkəmləndirilməsi işlərində iştirak edəcəklər. 
Bu barədə TASS məlumat yayıb.

ABŞ-ın müdafiə naziri vəzifəsini icra edən 
Patrik Şanahan Pentaqonda keçirilən mətbuat 
konfransında jurnalistlərə deyib ki, “bir neçə min” 

hərbi qulluqçu ABŞ və Meksika sərhədinə yolla-
nacaq. Onlar Texas, Arizona və Kaliforniyadan 
çağrılmış 2350 əsgərə qoşulacaq. Şanahanın 
sözlərinə görə, cəlb edilmiş əsgərlərin ümumi 
sayı təqribən 4 min 500 nəfər olacaq, lakin bu 
rəqəm müvəqqətidir, çünki bəzi bölmələr, çox 
güman, öz bazalarına qayıdacaqlar.

Mahmud QƏRİBOV, “Xalq qəzeti

Meksika sərhədinə daha 2 min 
əsgər göndərilir

 � Danimarka hökuməti ilə NATO 
arasında müdafiə sahəsində yeni saziş 
imzalanıb. Danimarka və NATO-ya qarşı 
davam edən təhdidlərin sayının və 
miqyasının artmasını əsas gətirən krallıq 
artıq dövlət büdcəsində müdafiə xərclərinin 
artırılması barədə qərar qəbul edib. Xəbəri 
RİA “Novosti” yayıb.

Müdafiə sahəsində 
sazişin indiki dövr üçün 
tamamilə qanunauyğun oldu-
ğunu bildirən müdafiə naziri 
Klaus Hyort Frederiksen, bu 
addımın ölkənin müdafiəsini 
daha da gücləndirəcəyinə 
əmin olduğunu söyləyib. 

Bildirilir ki, krallığın 2023-cü 
ilədək müdafiə xərclərini 
artıraraq ÜDM-in 1,5 faizinə 
çatacağı gözlənilir. Müdafiə 
Nazirliyindən onu da əlavə 
ediblər ki, dünyada artan 
gərginlik və gözlənilməz 
hadisələrin fonunda, NATO 

qoşunların təchizatı və sırala-
rının gücləndirilməsi üçün bir 
sıra sərt qərarlar qəbul etməli 
olub.

Müdafiə xərclərinin 
artırılması qərarı hökumətdə 
təmsil olunan partiyalarla ya-
naşı, müxalif siyasi qüvvələr 

tərəfindən də dəstəklənib. Bu 
isə o deməkdir ki, 2023-cü 
ilədək Danimarkanın müdafiə 
xərclərinə daha 1,5 milyard 
kron (200 milyon avro) vəsait 
əlavə olunacaq.

Rövşən ATAKİŞİYEV, 
“Xalq qəzeti”

Müdafiə xərcləri artırılır ABŞ-da anomal şaxtalar 
 � ABŞ-ın qərbində anomal şaxtalar 

hökm sürür. Qar çovğunu davam edir. Artıq 
bir neçə ştatda havanın temperaturu mənfi 
30 dərəcədən də aşağıdır. Anomal şaxtalar 
5 nəfərin həyatına son qoyub.

Soyuq və əlverişsiz 
hava şəraiti bir neçə şəhəri 
iflic edib. Məktəblərdə 
dərslər dayandırılıb, 
aviareyslər təxirə salınıb, 
dövlət idarələri,poçtlar və 
hətta mağazalar bağlanıb. 
Hakimiyyət orqanları 
əhaliyə müraciət edərək 
bildiriblər ki, mümkünsə 
evdən çıxmasınlar.

Minneapolisdə 47, Çikaqoda 45, Milukidə 43 dərəcə şaxta qeydə 
alınıb.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

Rusiya və Yaponiya XİN başçıları 
Münhendə görüşə bilərlər 

 � Rusiya XİN-in rəsmi nümayəndəsi 
Mariya Zaxarova bəyan edib ki, Rusiya 
və Yaponiya arasında danışıqlar 
yerində saymır. O, bu barədəki fikirləri 
bölüşmədiyini, işlərin davam etdiyini 
bildirib. Məlumatı TASS verib. 

Zaxarova deyib ki, 
Yaponiya tərəfinin yüksək 
səviyyədə əldə olunmuş 
razılaşmalardan və danışıqlar 
prosesindən fərqli bəyanatlar 
səsləndirməsi Rusiyanı qane 
etmir: “Onlara bildirdik ki, bu 
məsələ bizi qane etmir və 
belə işləmək istəmirik. Mənə 
elə gəlir ki, yapon tərəfi bizi 
eşitdi”. 

Məsələ bundadır ki, Rusi-
ya və Yaponiya arasında fikir 

ayrılığı tez-tez bu və ya digər 
tərəfin etirazı ilə müşayiət 
olunur. Yanvarın əvvəllərində 
Yaponiyanın Rusiyada-
kı səfiri XİN-ə çağırılaraq 
nazir müavini İqor Morqulov 
tərəfindən ona bildirilmişdi ki, 
guya Kuril adalarının Yaponi-
yanın nəzarəti altına keçəcəyi 
təqdirdə ada sakinlərinin də 
fikrini öyrənmək lazımdır. 
Bu cür bəyanatları Rusiya 
tərəfi problemin sülh yolu 

ilə nizamlanması zama-
nı “atmosferi süni şəkildə 
gərginləşdirmək” və “nizamla-
manın şəxsi ssenarisini” qarşı 
tərəfə təlqin etmək cəhdi kimi 
qiymətləndirir. 

Zaxarova onu da bildirib 
ki, Kuril adaları ilə bağlı prob-
lemin həlli üçün danışıqlar 
davam etdirilir. Rusiya və Ya-
poniyanın xarici işlər nazirləri 
Sergey Lavrov və Taro Kono 
Münhen təhlükəsizlik konf-
ransı çərçivəsində yenidən 
görüşə bilərlər. “İki ölkə 
liderlərinin yanvarın 22-də 
razılaşdıqları kimi, gələcəkdə 
danışıqları XİN başçılarının 
davam etdirməsi mümkündür. 
Belə imkanlardan biri qarşıda-
kı Münhen konfransıdır. Hər 
iki nümayəndə heyəti tədbirdə 
iştirak edəcəksə, XİN baş-
çıları səviyyəsində təmaslar 
mümkündür”. 

Rusiya XİN rəsmisi deyib 
ki, Sergey Lavrovun Tokioya 
səfəri barədə yapon KİV-in 
yazmasına baxmayaraq, hələ 
ki, belə bir səfər nəzərdə 
tutulmur. 

Münhen konfransı fevralın 
15-17-də keçiriləcək. 

Paşa ƏMİRCANOV,  
“Xalq qəzeti”

 � Beş böyük nüvə dövlətinin 
diplomatları Pekində görüş keçirib. Bu 
arada Birləşmiş Ştatlar Rusiya və Çindən 
nüvə proqramları ilə əlaqədar şəffaflıq tələb 
edib. Bu barədə “Amerikanın səsi” radiosu 
məlumat yayıb. 

Yanvarın 30-da başlanan 
tədbirin məqsədi nüvə silah-
larının yayılmasının qarşısını 
almaqdır. Qeyd edək ki, 
BMT-nin Təhlükəsizlik Şura-
sının beş daimi üzvü --Bö-
yük Britaniya, Çin, Fransa, 
Rusiya və ABŞ nüvə silahına 
malikdir.

Bu görüş vaxtilə 

Birləşmiş Ştatlarla Sovet 
İttifaqı arasında imzalan-
mış silahlara nəzarət üzrə 
sənədin – Ortamənzilli Nüvə 
Qüvvələri (INF) Sazişinin 
qüvvədən düşə biləcəyi 
ərəfədə keçirilib.

ABŞ dövlət katibinin 
müavini Andrea Tompson 
konfransda açılış nitqində 

deyib ki, NPT çərçivəsində 
şəffaflığın artırılması cəhdləri 
lazımi nəticələr vermir.

Onun sözlərinə görə, 
tərəflər öncə məlumatvermə 
formatı yaratmağa razılaş-
mışdılar, amma Birləşmiş 
Ştatlar, Rusiya və Çinin 
verdiyi məlumatlar arasında 
fərq böyükdür. 

Xatırladaq ki, 1987-ci 
ildə imzalanmış INF sazişi 
500-5500 kilometri vura 
bilən qanadlı və ballistik 
raketlərin hazırlanmasını, 
sınaqdan keçirilməsini və 
yerləşdirilməsini qadağan 
edir. Vaşinqton və NATO 
Rusiyanı 9M729 qanadlı 
raketi hazırlamaqla bu sazişi 
pozmaqda günahlandırır.

Moskva isə həmin raketin 
sazişi pozmadığını deyir, 
əksinə, Birləşmiş Ştatları 
yeni silah yarışına başlamaq-
dan ötrü bu paktdan çıxmaq 
istəyində qınayır.

Vaşinqton bildirib ki, 
Rusiya sazişə əməl etməsə, 
fevralın 2-dən sazişdən 
çıxmaq prosesinə start 
veriləcək.

Sonda bildirək ki, bu il 
yanvarın əvvəlində Rusiya və 
ABŞ diplomatlarının Cenevrə 
danışıqları nəticəsiz bitib.

M.HACIXANLI,  
“Xalq qəzeti” 

Beş nüvə dövləti 
Pekində görüş keçirib


