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“Opinion Way” şirkətinin keçirdiyi rəy sorğusu 
bir daha təsdiq etdi ki, Azərbaycan xalqı 
Prezident İlham Əliyevə böyük etimad bəsləyir və 
onun fəaliyyətini bütünlüklə dəstəkləyir

Prezident İlham Əliyev və birinci xanım 
Mehriban Əliyeva Azərbaycanın 10 milyonuncu 

sakininin valideynləri ilə görüşüblər

 � Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 
və birinci xanım Mehriban Əliyeva aprelin 9-da Respublika 
 Perinatal Mərkəzində Azərbaycanın 10 milyonuncu sakini 
Mehriban Həsənovanın valideynləri Rauf Həsənov və  Nigar 
Ocaqova ilə görüşüblər. Dövlətimizin başçısı və xanımı 
 uşağın valideynləri ilə söhbət etdilər. 

Rauf Həsənov: 2019-cu il aprelin 
6-da saat 03.30 radələrində dünyaya 
gəldi. 

Prezident İlham Əliyev: Bilirəm. Biz 
bu hadisəni izləyirdik. Aprelin 6-da sizin 
həyatınızda, eyni zamanda, ölkəmizin 
həyatında çox əlamətdar hadisə baş 
vermişdir. Sizin körpəniz ölkəmizin 10 

milyonuncu sakinidir. Sizi təbrik edirəm, 
sağlam böyüsün, sizi sevindirsin, xalqı-
mızı sevindirsin. Bu, tarixi hadisədir. Bu 
gözəl hadisə münasibətilə Azərbaycan 
xalqını təbrik edirəm. 

Rauf Həsənov: Biz gözləmirdik ki, 
bizim körpəmiz Azərbaycanın 10 milyo-
nuncu sakini olar. 

Prezident İlham Əliyev: Əhalimiz 
artır. Yadımdadır, 9 milyonuncu sakin 
2010-cu ildə dünyaya gəldi. Doqquz il 
ərzində əhalimiz 1 milyon artdı. Amma 
son 15 il ərzində əhali 1,7 milyon nəfər 
artdı. Bu, bizim gücümüzü, ölkəmizin 

qüdrətini artırır. Eyni zamanda, onu 
göstərir ki, ölkəmizdə sosial-iqtisadi in-
kişaf gedir. Çünki əhalinin artımı birbaşa 
sosial vəziyyətlə bağlıdır. 

(ardı 2-ci səhifədə)

Fransanın  “Opinion Way” şirkətinin bu ilin martında 
Azərbaycanda keçirdiyi rəy sorğusunun nəticələri 

İlham Əliyevin siyasi lider kimi fəaliyyətinin parlaq ifadəsidir

Rəy sorğusunun nəticələrini aprelin 
9-da “Opinion Way” şirkətinin rəhbəri 
Brüno Janbar Beynəlxalq Mətbuat 
Mərkəzində keçirdiyi mətbuat konfransın-
da elan edib. 

Diqqətə çatdırılıb ki, sorğunun 
nəticələrinə görə, respondentlərin 80,1 faizi 
ölkədəki mövcud ictimai-siyasi və sosial-iq-
tisadi sabitliyin qorunub saxlanılmasını Pre-
zident İlham Əliyevin fəaliyyətinin ən uğurlu 
nəticəsi kimi dəyərləndirib. Respondentlərin 
fikrinə görə, dünyada və bölgədə yaşanan 
çoxsaylı mənfi proseslərdən asılı olmaya-
raq, Azərbaycan son bir ildə ictimai-siyasi 
sabitlik şəraitində öz dinamik sosial-iqtisadi 

inkişafını davam etdirib, xalqın əmin-
amanlığı və  rifahı naminə bütün zəruri 
addımlar atılıb, əhalinin firavan həyatı üçün 
ardıcıl tədbirlər görülüb. Ölkədə etnik, dini 
və ictimai-siyasi zəmində sabitlik hökm 
sürüb, ictimaiyyətdə narahatlıq doğuran 
ciddi hallar müşahidə edilməyib. Bütün 
bunlar ölkədaxili vəziyyəti və Azərbaycan 
Prezidentinin fəaliyyətini yüksək  
qiymətləndirməyi  təmin edən amillər olub. 
Məhz elə bunun nəticəsidir ki, sorğunun 
“Prezident İlham Əliyevin son bir ildə gör-
düyü işləri necə qiymətləndirirsiniz” sualına 
respondentlərin 85,1 faizi, bütövlükdə, 
müsbət cavab verib. Bu sualı  onların  yalnız  

6,8 faizi “mənfi”, 8,1 faizi “bilmirəm” kimi  
cavablandırıb. 

“Opinion Way”in “Azərbaycanda həyata 
keçirilən sosial-iqtisadi fəaliyyəti və bu 
sahədə Prezident İlham Əliyevin son ildə 
apardığı islahatları necə qiymətləndirirsiniz” 
sualına sorğuda iştirak edənlərin 90,5 faizi, 
bütövlükdə, müsbət cavab verib, onlardan 
64 faizi bu istiqamətdə hökumətin fəaliyyətini 
“tam bəyəndiyini”,  26,5 faizi “əsasən 
bəyəndiyini” vurğulayıb, rəyi soruşulanların 
yalnız 6 faizi bu suala “bəyənmirəm”, 3,5 
faizi isə “bilmirəm” cavabını verib. 

(ardı 3-cü səhifədə)

Prezident İlham Əliyev bir il əvvəlki 
reytinqini və seçicilərinin yüksək 

etimadını daha da artırıb

Azərbaycan Respublikasındakı mövcud 
ictimai-siyasi vəziyyətə, Prezident 
İlham Əliyevin son bir ildə həyata 

keçirdiyi islahat kursuna, hökumətin ümu-
mi daxili və xarici siyasətinə ölkə əhalisinin 
münasibətini öyrənmək məqsədilə “Opinion 
Way” şirkəti tərəfindən Naxçıvan Muxtar Res-
publikası istisna olmaqla, Azərbaycanın bü-
tün bölgələrində geniş rəy sorğusu keçirilib. 
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Şeyxülislam Allahşükür Paşazadənin 

anadan olmasının 70, şeyxülislamlıq fəaliyyətinin 
40 illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
2019-cu ildə Qafqaz Müsəlmanları 

İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür 
Paşazadənin anadan olmasının 70, şeyxü-
lislamlıq fəaliyyətinin 40 illiyi tamam olur. 

Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə bütün 
həyatı boyu cəmiyyətdə mənəvi-əxlaqi 
dəyərlərin və milli həmrəyliyin bərqərar 
olunması yolunda səmərəli fəaliyyət 
göstərmiş, yaxın tarixi keçmişdə xalqımızın 
yaşamış olduğu taleyüklü hadisələr zama-
nı həm dini rəhbər, həm də ictimai xadim 
kimi yüksək vətənpərvərlik və əsl vətəndaş 
mövqeyi nümayiş etdirmişdir. O,  ölkəmizdə 
beynəlxalq hüquq normalarına və mütərəqqi 
tarixi ənənələrə əsaslanan dövlət-din 
münasibətlərinin formalaşması, Azərbaycan 
həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çat-
dırılması və təbliği sahəsində  səmərəli 
xidmətlər göstərməkdədir.

Müxtəlif konfessiyaların dini liderləri ara-
sında böyük nüfuza malik olan Şeyxülislam 
Allahşükür Paşazadə bir çox beynəlxalq 
dini qurum və mərkəzlərin rəhbərliyində 
təmsil olunmaqla, sivilizasiyalararası və 
mədəniyyətlərarası dialoqun inkişafına, 
ayrı-ayrı etiqadlar arasında qarşılıqlı etimad 

mühitinin yaradılmasına sanballı töhfələr 
verir.

Azərbaycan Respublikası Konstitusi-
yasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini 
rəhbər tutaraq, Qafqaz Müsəlmanları 
İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür 
Paşazadənin anadan olmasının 70, şey-
xülislamlıq fəaliyyətinin 40 illik yubileyinin 
qeyd olunmasını təmin etmək məqsədilə 
qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikasının Dini 
Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi Qaf-
qaz Müsəlmanları İdarəsinin təkliflərini 
nəzərə almaqla, Şeyxülislam Allahşükür 
Paşazadənin anadan olmasının 70, şeyxü-
lislamlıq fəaliyyətinin 40 illik yubileyinə həsr 
edilmiş tədbirlər planını hazırlayıb həyata 
keçirsin.

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

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 9 aprel 2019-cu il

Ç.A.Abdullayevin “Şərəf”  
ordeni ilə təltif edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası 

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

Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafı və 
təbliğində xidmətlərinə görə Çingiz Akif oğlu 

Abdullayev “Şərəf” ordeni ilə təltif edilsin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 9 aprel 2019-cu il

Prezident İlham Əliyev və birinci xanım 
Mehriban Əliyeva Azərbaycanın 10 milyonuncu 

sakininin valideynləri ilə görüşüblər
(əvvəli 1-ci səhifədə)

Rauf Həsənov: Mənim xəbərim 
yox idi. Mətbuat xəbərlərinə girib 
oxudum, gördüm ki, sağ olun, elə ilk 
öncə Siz təbrik etmisiniz. 

Prezident İlham Əliyev: Bəli, 
bəli.

Rauf Həsənov: Çox sağ olun, 
çox minnətdarıq. 

Birinci xanım Mehriban Əliyeva: 
Çox göyçək uşaqdır. 

Prezident İlham Əliyev: Bu, sizin 
birinci uşağınızdır?

Rauf Həsənov: Bəli, ilk övladı-
mızdır.

Birinci xanım Mehriban Əliyeva: 
İlk uşağınızdır? 

Nigar Ocaqova: Bəli, ilk 
 uşağımızdır. 

Birinci xanım Mehriban Əliyeva: 
Maşallah, Allah qorusun. 

Rauf Həsənov: Elə ilk olaraq Siz 
təbrik etdiyinizə görə adını da Sizin 
adınızı qoyduq.

Nigar Ocaqova: Siz də xeyir-du-
asını verin. 

Birinci xanım Mehriban Əliyeva: 
Verirəm. Xoşbəxt böyüsün, sağlam 
böyüsün. 

Prezident İlham Əliyev: Bu 
hadisəni bütün xalqımız bayram edir. 

Rauf Həsənov: Bəli, bütün 
ölkəmiz bayram edir. Biz də çox 
 sevincliyik, çox sevinirik. 

Nigar Ocaqova: Biz də 
şəhərimizin belə gözəl tibb ocaqla-

rının olmasına sevinirik. Perinatal 
Mərkəzin direktoru Sevinc xanıma, 
körpənin sağlam şəkildə dünyaya 
gəlməsinə görə Rübabə xanıma 
təşəkkürümüzü bildiririk. Sağ olsunlar. 

Prezident İlham Əliyev: Bu 
mərkəz çoxdan fəaliyyət göstərirdi. 
Təqribən, 10 il bundan əvvəl əsaslı 
şəkildə yenidən quruldu, təmir 
olundu və indi ölkəmizin aparıcı tibb 
mərkəzlərindən biridir. Son illərdə 
ölkəmizin hər bir yerində doğum 
evləri, doğum şöbələri, xəstəxanalar 

tikilir. Yəni, indi tibbi xidmət almaq 
üçün bütün şərait var. 

Birinci xanım Mehriban Əliyeva: 
Götürmək olar balacanı? 

Rauf Həsənov və Nigar Ocaqo-
va: Buyurun.

Birinci xanım Mehriban Əliyeva: 
Maşallah. 

Nigar Ocaqova: Maşallah 
 gününüz olsun.

Birinci xanım Mehriban Əliyeva: 
Allah qorusun! Xoşbəxt, sağlam, 
 analı-atalı böyüsün! 

Rauf Həsənov: Çox sağ olun ki, 
gəldiniz.

Prezident İlham Əliyev: Bu, 
Həsənova Mehriban Rauf qızının 
sertifikatıdır. Ölkəmizin 10 milyo-
nuncu sakinidir. Bunu sizə təqdim 
edirəm.

Rauf Həsənov: Çox sağ olun. 
Prezident İlham Əliyev: Bu 

həmin sertifikatın başqa variantıdır. 
Sizə dövlət tərəfindən mənzil hədiyyə 
olunur. Bu da mənzilin çıxarışıdır. 

Rauf Həsənov: Çox sağ olun. 

Prezident İlham Əliyev: Gözəl 
balanızın hesabına vəsait də  köçürülür. 

Rauf Həsənov: Çox sağ olun. 
Allah Sizdən razı olsun. 

Prezident İlham Əliyev: 
 Xeyirli işlərdə istifadə edin. Bu da 
hədiyyələrdir. 

Rauf Həsənov: Çox sağ olun. 
Sizə minnətdaram. 

Birinci xanım Mehriban Əliyeva: 
Çox sağ olun. Təbrik edirik. 

AZƏRTAC

Azərbaycanda əhalinin sayının 10 
milyon nəfərə çatması respublikanın 
hər yerində olduğu kimi, rayonumuzda 
da sevinclə qeyd olunur. Bu əlamətdar 
hadisə münasibətilə aprelin 7-də 
Masallıda iki min ədəd ağac əkilib. 
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazir-
liyinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən 
ağacəkmə aksiyası zamanı 2 hektar 
sahədə sərv, şam, göyrüz və başqa 
növ ağaclar əkilib. Aksiyada Masallı 
Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı 
Rafil Hüseynov və aparatı, təhsil, 
səhiyyə işçiləri ilə yanaşı, Ekologiya 
və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin işçiləri, 
məktəblilər, tələbələr və s. iştirak 
ediblər.

Sonra şəhərin Bayraq meydanında 
şənlik keçirilib. Mərasimdə bildirilib ki, 
son illərdə Azərbaycan əhalisinin sayı 
sürətlə artır. Bu, Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti İlham Əliyevin 
müdrik və uzaqgörən rəhbərliyi ilə 
Azərbaycanda iqtisadi inkişaf, sabitlik 

və əhalinin sosial rifahının yaxşılaş-
ması istiqamətində görülən böyük 
işlərin nəticəsidir. Aparılan sosial-
iqtisadi siyasətin əsas uğurlarından 
biri kimi, dayanıqlı inkişafa rəğmən 
Azərbaycanda müsbət demoqrafik 
şərait bərqərar olub. Tədbir Masallının 
tanınmış incəsənət ustalarının ifasın-
da konsert proqramı və məktəblilər 
tərəfindən hazırlanmış fləşmobla 
davam edib.

“Asan həyat”da keçirilən bayram 

konserti proqramı da yaddaqalan 
olub. Şəhər və kənd sakinləri, rayo-
numuzun qonaqları Masallı Regional 
Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin 
incəsənət ustalarının ifasında şən 
mahnılar dinləyib, bir-birindən maraqlı 
rəqslərə tamaşa ediblər. On milyonun-
cu sakinin doğulması münasibətilə 
gün ərzində Masallı şəhərində, Viləş 
çayının Musakücə kənd körpüsünün 
sağ və sol səmtlərində ağacəkmə 
aksiyası təşkil olunub. Gələcəkdə bu 

yaşıllıqlar şəhərimizin ən gözəl və 
gəzməli yerlərindən olacaq.

Azərbaycanın 10 milyonuncu sa-
kininin dünyaya gəlməsi münasibətilə 
keçirilən tədbirlər şəhərin Heydər 
Əliyev Mərkəzində də davam etdirilib. 

Əvvəlcə videoçarx göstərilib.
Bayram tədbirində Masallı Ra-

yon İcra Hakimiyyətinin başçısı Rafil 
Hüseynov söyləyib ki, Azərbaycanın 
ən gözəl səhifələrindən biri açılır. 
Dünən Azərbaycanda dünyaya gələn 
10 milyonuncu vətəndaşla Azərbaycan 
10 milyonluq ölkəyə çevrildi. Bu 
münasibətlə ölkə rəhbəri cənab Pre-
zident İlham Əliyev və Birinci vitse-
prezident Mehriban xanım Əliyeva 
körpənin valideynlərini və bütün 
Azərbaycanı təbrik etdilər. Hamınıza 
xoş günlər, səadət arzulayıram!

Bakının və Masallının incəsənət 
ustaları Miriş Hüseynov, Atamoğlan 
Zahidov, Səidə Şərifəliyeva, Şamo 
İbayev və Ruslan Zahidovun oxuduq-
ları şən mahnılar, Masallı rəqs qrupu, 
“Halay” folklor kollektivinin ifa etdikləri 
rəqslər hamıda xoş ovqat yaradıb. 
Şənlik bir neçə dəqiqəlik böyük 
atəşfəşanlıqla başa çatıb.

Əlihüseyn ŞÜKÜROV, 
Masallıda çıxan “Yeni həyat” 

qəzetinin baş redaktoru

On milyonluq Azərbaycan
Qədəmlərin mübarək, Mehriban!

Ölkəmizdə əhalinin sayının 10 milyon nəfərə çatması 
Masallıda sevinclə qeyd edilir. Xatırladaq ki, apre-
lin 6-da keçmiş Ağdərə rayonunun sakinləri, hazırda 

Ağdam rayonunun Baş Güneypəyə kəndində qeydiyyatda 
olan məcburi köçkün Ocaqova Nigar Çərkəz qızı ilə Həsənov 
Rauf Yunis oğlunun ailəsində Azərbaycanın 10 milyonuncu 
sakininin dünyaya gəlməsi münasibətilə Masallı Rayon İcra 
Hakimiyyətinin xətti ilə silsilə tədbirlər keçirilib. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  
2016-cı il 20 oktyabr tarixli 1082 nömrəli Fərmanı 
ilə təsdiq edilmiş “ASAN Viza” sistemi haqqında 

Əsasnamə”də dəyişiklik edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası 

Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci 
bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2016-cı il 20 oktyabr tarixli 
1082 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2016, № 10, maddə 1641; 2017, № 6, 
maddə 1098, № 12 (I kitab), maddə 2273; 
2018, № 4, maddə 663, № 10, maddə 
1987) ilə təsdiq edilmiş “ASAN Viza” 
sistemi haqqında Əsasnamə”də aşağıdakı 
dəyişikliklər edilsin:

1.1. 1.2.4-cü yarımbənd aşağıdakı 
redaksiyada verilsin:

“1.2.4. birdəfəlik və ya çoxdəfəlik 
elektron vizanın 3 iş günü müddətində, 
birdəfəlik elektron vizanın sürətləndirilmiş 
qaydada alınması üçün müraciət edildikdə 
3 saat ərzində, birdəfəlik elektron vizanın 
Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq 
hava limanlarında alınması üçün 
müraciət edildikdə isə real vaxt rejimində 
verilməsini;”;

1.2. 6.1.2.1-ci yarımbəndə “7.4-cü” 
sözlərindən sonra “, 7.4-1-ci” sözləri əlavə 
edilsin;

1.3. 7.3-1-ci, 7.4-cü, 7.10-cu bəndlərə, 
7.17-ci bəndin üçüncü cümləsinə (birinci 
halda),  7.17-1-ci bəndə, 7.18-1-ci bəndin 
birinci cümləsinə və 7.24-cü bəndin birinci 
cümləsinə “elektron” sözündən əvvəl 
“birdəfəlik” sözü əlavə edilsin;

1.4. 7.4.8-ci yarımbənddə “mobil və 
stasionar” sözləri “mobil və ya stasionar” 
sözləri ilə əvəz edilsin; 

1.5.  7.4.13-cü yarımbənd ləğv edilsin;
1.6. aşağıdakı məzmunda 7.4-1-ci bənd 

əlavə edilsin:
“7.4-1. Sistemin istifadəçisi olan əcnəbi 

və ya vətəndaşlığı olmayan şəxs çoxdəfəlik 
elektron viza alınması ilə bağlı birbaşa 
müraciət etmək üçün bu Əsasnamənin 
7.4-cü bəndində qeyd edilən sənədə və 
məlumatlara əlavə olaraq aşağıdakılar 
barədə məlumatı Sistemin internet 
informasiya ehtiyatında yaradılan müvafiq 
bölməyə daxil edir:

7.4-1.1. soyadının və ya digər adlarının 
dəyişdirilməsi;

7.4-1.2. vətəndaşlığının dəyişdirilməsi;
7.4-1.3. viza üçün müraciət etdiyi 

günədək daimi yaşadığı ölkələr;
7.4-1.4. ailə vəziyyəti;
7.4-1.5. hazırkı iş yeri, vəzifəsi və 

ixtisası;
7.4-1.6. Azərbaycan Respublikasının 

ərazisində qalacağı ünvanın telefon 
nömrəsi (mobil və ya stasionar);

7.4-1.7. əvvəllər Azərbaycan 
Respublikasına səfər etməsi;

7.4-1.8. əvvəllər Azərbaycan 
Respublikasına səfər etmək üçün viza 
alması;

7.4-1.9. əvvəllər Azərbaycan 
Respublikasına səfər etmək üçün viza 
verilməsindən imtina edilməsi;

7.4-1.10. cinayət məsuliyyətinə cəlb 
edilməsi;

7.4-1.11. Azərbaycan Respublikasına 
dəvət edən tərəfin tam adı, ünvanı və 
telefon nömrəsi (mobil və ya stasionar);

7.4-1.12. son 3 ildə səfər etdiyi xarici 
ölkələr.”;

1.7. 7-1-ci hissənin adında “Vizanın” 
sözü “Elektron vizanın” sözləri ilə  əvəz 
edilsin;

1.8. 7-1.0-cı bənddə “vizanı” sözündən 
əvvəl “birdəfəlik elektron” sözləri əlavə 
edilsin. 

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabineti:

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

2.2. bu Fərmanın 1.6-cı bəndini nəzərə 
alaraq, bir ay müddətində “Viza blankının 
doldurulması Qaydası”nın, “Viza almaq 
üçün ərizə-anket”in nümunəsinin və 
“Azərbaycan Respublikasına əcnəbini 
və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsi dəvət 
edən tərəfin vəsatəti”nin təsdiq edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2014-cü il 19 mart 
tarixli 87 nömrəli Qərarında müvafiq 
dəyişiklik etsin və bu barədə Azərbaycan 
Respublikasının Prezidentinə məlumat 
versin;

2.3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin digər normativ hüquqi 
aktlarının bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını 
üç ay müddətində təmin edib Azərbaycan 
Respublikasının Prezidentinə məlumat 
versin;

2.4. mərkəzi icra hakimiyyəti 
orqanlarının normativ hüquqi aktlarının bu 
Fərmana uyğunlaşdırılmasını nəzarətdə 
saxlasın və bunun icrası barədə beş ay 
müddətində Azərbaycan Respublikasının 
Prezidentinə məlumat versin;

2.5. bu Fərmandan irəli gələn digər 
məsələləri həll etsin.

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

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 9 aprel 2019-cu il



10 aprel 2019-cu il, çərşənbə 3
Heydər Əliyev Sarayında məşhur 

pianoçu Denis Matsuyevin konserti olub

Azərbaycan Respublikasının Birin-
ci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva, 
qızları Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva 
konsertdə olublar.

Konsertdə Denis Matsuyev 
L.Bethovenin fortepiano üçün “17 
nömrəli Sonata”sını, S.Raxmaninovun 
fortepiano üçün Korelli mövzusun-
da variasiyalarını, F.Şopenin “4 
nömrəli Ballada”sını, P.Çaykovskinin 
“Düşüncə”sini, S.Prokofyevin forte-
piano üçün “7 nömrəli sonata”sını və 
digər əsərləri ifa edib.

Denis Matsuyev haqlı olaraq 

zəmanəmizin ən görkəmli pianoçula-
rından biri hesab edilir. Onun səhnə 
tərəfdaşları arasında ABŞ, Fransa, Al-
maniya, Böyük Britaniya, İtaliya, Avs-
triya, Niderland, Macarıstan və digər 
ölkələrin məşhur simfonik orkestrləri 
və dirijorları olub. P.Çaykovski adına 
Böyük Simfonik Orkestri ilə fortepiano 
konserti Böyük Britaniyanın ən nüfuz-
lu “Gramophone” jurnalı tərəfindən 
2014-cü ilin aprelində “Ayın albomu” 
adına layiq görülüb.

Qeyd edək ki, Denis Matsu-
yev 1975-ci ildə Rusiyanın İrkutsk 

şəhərində musiqiçi ailəsində anadan 
olub. Valideynləri balaca Denisdə 
musiqi qabiliyyətini görərək onu forte-
piano dərslərinə yazıblar. İrkutskda o, 
Mayakovski adına 11 nömrəli musiqi 
məktəbində oxuyub. Pianoçu 1990-cı 
ildə valideynləri ilə birgə Moskvaya 
köçərək Moskva Dövlət Konserva-
toriyasının nəzdində olan musiqi 
məktəbində təhsilini davam etdirib. 
1993-cü ildə D.Matsuyev Moskva 
Dövlət Konservatoriyasına daxil olub 
və tanınmış musiqiçilərdən dərs alıb.

D.Matsuyev 23 yaşında olarkən 

P.Çaykovski adına XI Beynəlxalq 
müsabiqədə uğurlu çıxışından sonra 
şöhrət qazanıb. Pianoçu öz yara-
dıcılığında novatorluq və Rusiya 
fortepiano məktəbinin ənənələrini 
birləşdirir. Bu gün Denis Matsuyev 
dünyanın ən yaxşı konsert zallarının 
arzuolunan qonağı, ən böyük musi-
qi festivallarının mühüm iştirakçısı, 
Rusiyanın, Avropa, Şimali Amerika 
və Asiya ölkələrinin aparıcı simfonik 
orkestrlərinin daimi tərəfdaşıdır.

AZƏRTAC

Aprelin 8-də Heydər Əliyev Sarayında 
dünyaca məşhur virtuoz pianoçu, 
Rusiyanın Xalq artisti, UNESCO-nun 
xoşməramlı səfiri Denis Matsuyev konsert 
proqramı ilə çıxış edib.

(əvvəli 1-ci səhifədə)
Respondentlərin bu cavabı müxtəlif 

səviyyəli ekspert qiymətləndirmələri ilə üst-üstə 
düşür. Məsələ ondadır ki, əksər beynəlxalq 
təşkilatlar, aparıcı maliyyə qurumları son bir ildə 
Azərbaycanda gedən sosial-iqtisadi prosesləri, 
həyata keçirilən islahat kursunu böyük maraqla 
izləyir və çox müsbət səciyyələndirirlər. Dünya 
Bankının “Doing Business” hesabatında da 
Azərbaycan hazırda dünya miqyasında 25-ci 
yerdə qərar tutub. Aparıcı beynəlxalq rey-
tinq agentlikləri Azərbaycanın sosial-iqtisadi 
və maliyyə durumunu yüksək qiymətləndirir. 
Odur ki, Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan 
xalqının maraqlarını əks etdirən sosial-iqtisadi 
siyasətinin ölkə əhalisi tərəfindən bəyənilməsi 
tam təbii hesab olunmalıdır.

Prezident İlham Əliyevin seçkiqa-
bağı vədlərinin yerinə yetirilməsinin 
qiymətləndirilməsinə dair “Opinion Way”in 
sualına respondentlərin bütövlükdə 75,6 faizi 
müsbət cavab verib. Bununla bağlı rəyi soruşu-
lanların yalnız 5,8 faizi verilən vədlərin yerinə 
yetirilmədiyi, 4,2 faizi isə cavab verməyə çətinlik 
çəkdiyi qənaətində olub. 

Bu nəticəni  sosioloqlar onunla izah edirlər 
ki, Azərbaycan Prezidenti daim öz xalqı ilə bir-
başa  təmasdadır və onun sözü ilə əməli indiyə 
qədər daim vəhdət təşkil edibdir. Bu vədlərin 
ardıcıl yerinə yetirilməsi nəticəsində Azərbaycan 
son on altı ildə öz dinamik inkişafını təmin edib, 
mühüm transmilli enerji və nəqliyyat layihələrini 
icra edib, planetin azsaylı kosmik dövlətləri 
sırasına daxil olub, ölkə iqtisadiyyatının ayrı-
ayrı sahələrinin əsaslı inkişafına nail olunub. 
Əhalinin rifahı durmadan yüksəlib, ölkədə 3 
milyon insanı əhatə edən böyük sosial pake-
tin həyata keçirilməsinə başlanılıb. Cəmiyyəti 
düşündürən istənilən məsələdə Prezident 
xalqla həmrəylik nümayiş etdirib və irəli sürülən 
məsələlərin həlli ilə bağlı operativ tədbirlər 
həyata keçirib. 

Prezident İlham Əliyevin kadr islahatları 
da sorğuda iştirak edən vətəndaşlar tərəfindən 
yüksək qiymətləndirilib. Bununla bağlı sualları 
cavablandıran respondentlərin 78,8 faizi həyata 
keçirilən kadr siyasətinə birbaşa öz müsbət 
rəyini bildirib, onlardan 43,3 faizi bu sahədəki 
dəyişikliklərdən tam razı qaldığını, 35,5 faizi isə 
əsasən razı qaldığını nümayiş etdirib. 

Ekspertlərin fikrinə görə, Prezident İlham 
Əliyevin son bir ildə həyata keçirdiyi struk-
tur və kadr islahatları dövlət idarəetməsinin 
səmərəliliyinin artırılması, şəffaflaşdırılması, 
cəmiyyəti narahat edən mənfi halların aradan 
qaldırılması, peşəkar kadr bazasının forma-
laşdırılması və layiqli namizədlərin mühüm  
vəzifələrə irəli çəkilməsi kimi məsələlərin 
həlli istiqamətində ciddi addım olub. Təsadüfi 
deyil ki, son zamanlar keçirilən bütün sor-
ğularda Azərbaycanda dövlət idarəçiliyinin 
təkmilləşdirilməsi sahəsində görülən tədbirlər 
yüksək qiymətləndirilib. 

 Sorğunun nəticələrinə görə, Prezident  
İlham Əliyevin son bir ildə həyata keçirdi-
yi korrupsiya əleyhinə mübarizə tədbirləri 
də cəmiyyət tərəfindən təqdir olunub. Rəyi 
soruşulanların 75,6 faizi korrupsiyanın aradan 
qaldırılması ilə bağlı görülən tədbirləri effektli və 
qənaətbəxş qiymətləndirib. 

Yenə də ekspertlər bunu onunla izah 
edirlər ki, son dövrdə Prezident İlham Əliyev 
korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı mübarizəni 
dövlət siyasətində prioritet istiqamətlərdən 
biri kimi elan edib, ölkədə sistem xarakterli, 
inzibati və institusional tədbirlər həyata keçirilib. 
Onun birbaşa təşəbbüsü ilə yaradılan “ASAN 
xidmət” modeli hazırda korrupsiya ilə mübarizə 
sahəsində effektli və innovativ mexanizm kimi  
bütün dünyada təqdir və tətbiq olunur. Bundan 
başqa, vergi, gömrük, sosial və digər idarəçilik 
sahələrində həyata keçirilən məqsədyönlü 

tədbirlər şəffaflığın yüksəldilməsi, dövlət 
büdcəsinin gəlirlərinin artması və başqa mühüm 
məsələlərin həllini təmin edib. 

“Opinion Way”in “İlham Əliyevin qəbul etdiyi 
“Regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramı” və 
hökumətin bölgələrdə həyata keçirdiyi fəaliyyət 
nəticəsində sizcə regionlar inkişaf edibmi” 
sualına respondentlərin 93,1 faizi “hə” cavabı 
verib,  72,3 faizi hökumətin bu istiqamətdəki 
fəaliyyətini tam müsbət, 20,8 faizi “əsasən 
müsbət” kimi dəyərləndirib.  

Görünür, belə yüksək nəticə onunla izah 
edilə bilər ki, keçən il regionların sosial-iqtisadi 
inkişafı üzrə üçüncü Dövlət Proqramı uğurla 
başa çatıb, beşillik proqram artıqlaması ilə 
yerinə yetirilib. Üç proqramın icrası nəticəsində 
bölgələrin infrastrukturları müasir standartla-
ra uyğun yenidən qurulub, minlərlə istehsal 
müəssisəsi, iki milyondan artıq yeni iş yeri 
açılıb, ayrı-ayrı sahələrin, o cümlədən qeyri-neft 
sektorunun əsaslı inkişafına nail olunub. Bu il 
isə regionların sosial-iqtisadi inkişafı üzrə dör-
düncü Dövlət Proqramı qəbul edilib və icrasına 
başlanıb. 

Prezident İlham Əliyevin regionların 
inkişafına xüsusi diqqət göstərməsi həm də 
vətəndaşların böyük rəğbətini qazanıb. Sor-
ğuda ölkə Prezidentinin bölgələrə çoxsaylı 
səfərlərinin faydalılıq əmsalı respondentlərin 
90,4 faizi tərəfindən  müsbət  dəyərləndirilib, 
48,9 faiz bu səfərləri “çox yüksək”, 27,5 faiz 
“əsasən yüksək”, 14 faiz isə “qismən yüksək” 
kimi qiymətləndirib. 

Məsələ ondadır ki, Prezident İlham Əliyev 
16 illik prezidentliyi dövründə regionların 
sosial-iqtisadi inkişafını hər zaman xüsusi 
diqqət mərkəzində saxlayıb. O, təkcə keçən 
il Azərbaycanın bölgələrinə 24 səfər edib, 
vətəndaşlarla birbaşa ünsiyyətdə olub. Ra-
yonların sosial-iqtisadi vəziyyətinin yaxşılaşdı-
rılması, o cümlədən infrastruktur layihələri ilə 
bağlı çoxsaylı sərəncamlar imzalayıb. Bundan 
başqa, dövlət başçısının yerlərdə əhali ilə 
görüşləri, problemlərlə şəxsən tanış olması, 
onların qısa zamanda aradan qaldırılması və 
digər məsələlər bu sorğunun göstəricilərini  
şərtləndirən amillərdir. 

Sorğunun Prezident  İlham Əliyevin xarici 
siyasəti ilə bağlı nəticələri də əhalinin müsbət 
mövqeyini ifadə edib: Sorğuda iştirak edənlərin 
89,9 faizi bu sualı müsbət cavablandırıb, onların 
73,9 faizi  suala “əla”, 16,0 faizi “kafi” cavabı ve-
rib, 2,4 faizi “pis”, 7,7 faizi isə “dəqiq bilmirəm”  
kimi münasibət bildirib. 

Ekspertlərin fikrinə görə, Prezident 
İlham Əliyevin həyata keçirdiyi xarici siyasət 
kursu həmişə öz dinamikliyi, intensivliyi və 
məqsədyönlülüyü ilə xarakterizə olunub, 
daim milli maraqlara söykənibdir. Bunun 
nəticəsində də keçən müddətdə Azərbaycan 
regional və qlobal əhəmiyyətli iqtisadi, 
siyasi və humanitar layihələrin mərkəzinə 
çevrilib, bir çox əhəmiyyətli əməkdaşlıq 
formatlarının təşəbbüskarı olub. Hazırda 
ölkənin müttəfiqləri və tərəfdaşlarının sayı 
gündən-günə artır, Azərbaycan dünya 
miqyasında özünün etibarlı tərəfdaş imicini 
möhkəmləndirir. Ölkənin beynəlxalq səviyyədə 
həyata keçirdiyi bərabərhüquqlu və qarşılıqlı 
maraqlar prinsiplərinə söykənən xarici siyasət 
strategiyası ekspertlər tərəfindən təqdir olunan 
model kimi səciyyələndirilib. 

Beləliklə, göründüyü kimi, “Opinion Way”in 
sorğusuna respondentlərin verdiyi cavablar  
Azərbaycan cəmiyyətinin Prezident İlham 
Əliyevə böyük etimad bəslədiyini bir daha 
təsdiq edir. Ümumiləşmiş orta nəticələr onu 
göstərir ki, əgər bu gün yenidən prezident 
seçkiləri keçirilsə, İlham Əliyev ölkə seçicilərinin 
mütləq çoxluğunun, təxminən 83-85 faizinin 
səsini qazana bilər. 

AZƏRTAC

Prezident İlham Əliyev bir il 
əvvəlki reytinqini və seçicilərinin 
yüksək etimadını daha da artırıb

Prezident İlham Əliyevin 
seçkiqabağı  verdiyi vədlərini yerinə 
yetirilməsi ilə bağlı respodentlərin 
verdiyi cavablar da  yüksək 
qiymətləndirilir. Prezidentin  
seçkiqabağı vədlərinin yerinə 
yetirilməsinin qiymətləndirilməsinə 
dair “Opinion Way”in sualına 
respondentlərin bütövlükdə 75,6 faizi 
müsbət cavab verib. 

Dövlətimizin başçısı  həmişə verdiyi 
vədlərə sadiq qalıb.  Sonuncu prezident 
seçkiləri ərəfəsində ölkədə köklü 
islahatların aparılması, əmək haqlarının, 

pensiyaların, sosial müavinətlərin 
artırılacağı, şəhid ailələrinin, əlillərin , 
məcburi köçkünlərin sosial müdafiəsinin 
daha da gücləndiriləcəyi barədə verdiyi 
vədlər artıq reallaşıb. Seçkilərdən sonra 
Prezident İlham Əliyevin ilk imzaladığı  
fərman ölkəmizin  ərazi bütövlüyü 
uğrunda həlak olmuş, ölmüş və hərbi 
əməliyyatlarla əlaqədar xəbərsiz itkin 
düşdüyünə görə ölmüş elan edilmiş 
hərbi qulluqçuların ailə üzvlərinin 
sosial müdafiəsinin yaxşılaşdırılması 
ilə bağlı oldu. Həmin fərmana əsasən. 
1997-ci il avqustun 2-dək Azərbaycan 

Respublikasının ərazi bütövlüyü 
uğrunda həlak olmuş, ölmüş və hərbi 
əməliyyatlarla əlaqədar xəbərsiz itkin 
düşdüyünə görə ölmüş elan edilmiş 

hərbi qulluqçuların vərəsələrinə 11 min 
manat məbləğində birdəfəlik ödəmə 
verilir.

“Əhalinin sosial müdafiəsinin 
gücləndirilməsi sahəsində əlavə 
tədbirlər haqqında” prezident  
sərəncamı, aztəminatlı ailələlərin 
sosial  müdafiəsinin gücləndirilməsi, 
məcburi köçkünlərin mənzil-
məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması, 
“Azərbaycan Respublikasında fiziki 
şəxslərin problemli kreditlərinin həlli 
ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” 
fərman, pensiyaların, əmək haqlarının, 
təqaüdlərin, həmçinin məcburi 
köçkünlərə verilən vahid aylıq 
müavinətin 50 faiz artırılması verilən 
vədlərin layiqincə yerinə yetirilməsinin 
bariz nümunəsidir. 

Xalq öz Prezidentinə inanır, güvənir 
və həmişə də onun yanındadır.

Rüstəm XƏLİLOV,  
Milli Məclisin deputatı

Fransanın “Opinion Way” şirkətinin Azərbaycanda keçirdiyi 
rəy sorğusu əsl həqiqəti əks etdirir. Rəyi soruşulanların 
böyük əksəriyyəti  Prezident İlham Əliyevin fəaliyyətindən razı 
qaldıqlarını bildiriblər. Respondentlərin 83-85 faizi növbəti 
prezident seçkilərində yenidən Prezident İlham Əliyevə səs 
verəcəklərini bildiriblər. Bu, xalqın Prezidentə olan inam və 
etimadının göstəricisidir.

Vətəndaşlar Prezidentin fəaliyyətindən razılıq edirlər
Azərbaycanda həyata 

keçirilən müsbət dəyişiklikləri 
hər bir azərbaycanlı 
gündəlik həyatında hiss edir. 
İnsanlarımız haqlı olaraq 
bu dəyişikliklərin müəllifi  
Prezident İlham Əliyevi 
hesab edirlər. Təsadüfi 
deyil ki, bir il öncə ölkədə 
keçirilən seçkilərdə xalq öz  
iradəsinin ifadəsi olaraq liderini 
müəyyən etdi. Bir il ərzində 
həyata keçirilən islahatlar, 
görülən işlər, sosial layihələr, 
əhalinin yaşayış səviyyəsinin 
yaxşılaşdırılması istiqamətində 
qəbul edilən qərarlar, 
təqaüdlərin, müavinətlərin, 
əmək haqqlarının artırılması, 
əhalinin daha həssas 

təbəqəsini əhatə edən 
proqramlar birmənalı olaraq 
insanlar tərəfindən yüksək 
qiymətləndirilir və onlarda 
doğru seçimlərinə bir daha 
əminlik yaradır. Azərbaycan 
regionlarının inkişafına 
yönəlmiş konkret dövrləri 
əhatə edən mərhələli dövlət 
proqramları ilə ən ucqar 
rayonların siması dəyişmiş, 
heç vaxt yol olmayan ucqar 
kəndlərə müasir və yüksək 
keyfiyyətli yollar çəkilmiş, ən 
müasir məktəblər tikilməklə 
insanlarımızın təhsil 
almasının əlçatanlığı   təmin 
edilmiş, müasir xəstəxanalar 
tikilmiş, xalqımızın 
səhiyyədən yararlanmaq 
imkanı yaxşılaşdırılmışdır. 
Korrupsiya əleyhinə mübarizə 
gücləndirilmişdir. Sahibkarlığın 
və biznesin inkişafına yönəlik 
qanunvericilik təkmilləşdirilmiş, 
iş adamlarının fəaliyyətinə 
mane olan əsassız yoxlamalar 
və müdaxilələr aradan 
qaldırılmışdır. İqtisadiyyatın 
şaxələndirilməsi və 
karbohidrogen ehtiyatlarından 
asılılığın minimuma endirilməsi 
istiqamətində reallaşdırılan 

strategiya konkret nəticələrini 
verməkdədir. Regionlara səfəri 
zamanı Prezident insanlarla 
birbaşa ünsiyyətə girərək 
onları maraqlandıran, narahat 
edən məsələləri müzakirə edir. 
Şəhid ailələrinə, hərbçilərə 
qayğı xüsusi qeyd edilməlidir. 
Həmçinin, təbii fəlakətlər və 
bədbəxt hadisələr zamanı 
dövlət başçısı insanların 
yanında olduğunu nümayiş 
etdirir.

Dövlətimizin hərbi gücünün 
daha da artırılması, ordu 
quruculuğu  istiqamətində  
həyata keçirilən işlər davam 
etdirilir. Elm, təhsil, mədəniyyət 
sahəsinə qayğı və diqqət 
artmaqdadır. Gənclərə, 
onların hərtərəfli inkişafına 
hədəflənmiş proqramlar icra 
edilməkdədir. 

Elə bir sahə yoxdur ki, 
dövlət başçımızın diqqətindən 
kənarda qalsın və ya inkişafına 
diqqət yetirilməsin. Belə 
olan halda insanlarımızın 
mövqeyinin əks olunduğu 
istənilən obyektiv sorğu məhz 
xalqın ürəyincə olacaqdır. 
“Opinion Way” şirkətinin  
keçirdiyi sorğu kimi.

 İlqar ORUCOV,  
Azərbaycan Gənc Alim, 

Aspirant və Magistrlər 
Cəmiyyətinin sədri, 

fəlsəfə doktoru

Fransanın nüfuzlu “Opinion Way” şirkətinin  
keçirdiyi növbəti sorğuda Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 

fəaliyyətinə yüksək dəyər verilib.

Sorğu reallığı əks etdirir

Dünən “Opinion Way” şirkəti tərəfindən 
Naxçıvan Muxtar Respublikası istisna olmaqla, 
Azərbaycanın bütün bölgələrində keçirdiyi geniş 
rəy sorğusunun nəticələrində də Prezidentin 
fəaliyyəti yüksək qiymətini alıb.  “Opinion Way” 
şirkətinin rəhbəri Brüno Janbar Beynəlxalq 
Mətbuat Mərkəzində rəy sorğusunun nəticələri 
ilə bağlı keçirdiyi mətbuat konfransında elan 
edib ki, respondentlərin 80,1 faizi ölkədəki 
mövcud ictimai-siyasi və sosial-iqtisadi sabit-
liyin qorunub saxlanılmasını Prezident İlham 
Əliyevin fəaliyyətinin ən uğurlu nəticəsi kimi 
dəyərləndirib. 

Sorğu zamanı respondentlərə verilən 
suallardan biri belə olub: “Prezident İlham 
Əliyevin son bir ildə gördüyü işləri necə 
qiymətləndirirsiniz?” Bu suala respondentlərin 
85,1 faizi bütövlükdə müsbət cavab verib. İkinci 
sual  “Azərbaycanda həyata keçirilən sosi-
al-iqtisadi fəaliyyəti və bu sahədə Prezident 
İlham Əliyevin son ildə apardığı islahatları necə 
qiymətləndirirsiniz” şəklində verilib. Suala rəyi 
soruşulanların 90,5 faizi müsbət cavab verib, 
onlardan 64 faizi “tam bəyənirəm”, 26,5 faizi 
“əsasən bəyənirəm” kimi cavab verib. Yalnız 6 
faiz respondent suala “bəyənmirəm”, 3,5 faiz isə 
“bilmirəm” cavabını verib.

Digər suallar, eləcə də Prezidentin öz vədlərinə 
əməl etməsi, korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə 
bağlı görülən tədbirlər, regionların sosial-iqtisadi 

inkişafı, dövlət başçısının regionlara səfərlərinin 
nəticələri ilə bağlı suallar da sorğuda iştirak etmiş 
Azərbaycan vətəndaşları tərəfindən yüksək balla 
qiymətləndirilib. Məsələn, respondentlərin 75,6 
faizi dövlət başçısının həmişə öz vədlərinə əməl 
etdiyi qənaətindədir. Korrupsiyaya qarşı mübarizə 
tədbirləri də eyni faizlə dəstəklənib. Regionların 

inkişafı ilə bağlı dövlət başçısı tərəfindən görülmüş 
işlər isə rəyi soruşulanların 93,1 faizi tərəfindən ra-
zılıqla qarşılanıb. Sorğuda iştirak edənlərin 90,4 fa-
izi dövlət başçısının regionlara çoxsaylı səfərlərinin 
faydalı olduğunu bildirib. 

Azərbaycan ictimaiyyəti Prezident İlham 
Əliyevin həyata keçirdiyi xarici siyasəti də yüksək 
faizlə dəstəkləyib. Belə ki, respondentlərin 89,9 
faizi bununla bağlı sualı müsbət cavablandırıb. 
Onlardan 73,9 faizi xarici siyasətin nəticələrini “əla” 

kimi qiymətləndirib. Ekspertlər dövlət başçımızın 
bu sahədəki fəaliyyətini qiymətləndirərkən nəzərə 
alıblar ki, təkcə son bir  ildə deyl, xüsusən Prezi-
dent İlham Əliyevin respublikaya rəhbərlik etdiyi 
15 ildən artıq müddətdə Azərbaycan regionunun 
ən inkişaf etmiş ölkəsinə çevrilib, bir çox regional 
və beynəlxalq əhəmiyyətli layihələrin təşəbbüskarı 
və içraçısı olub. Ölkəmizin paytaxtı bir çox 
beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirlərə, humanitar fo-
rumlara ev sahibliyi edib. Azərbaycan 155 ölkənin 
dəstəyini qazanaraq BMT Təhlükəsizlik Şurasının 
qeyri-daimi üzvü olub. Ölkəmiz Avropanın enerji 
təhlükəsizliyinin təminatında mühüm rol oynayır, 
dünyada etibarlı tərəfdaş kimi tanınır.

“Opinion Way” şirkəti sorğunun nəticələrinə 
əsasən elan edib ki, Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyev ölkə əhalisi tərəfindən ciddi dəstəyə 
malikdir, bütün ictimai-siyasi fəaliyyətində xalqın 
milli maraqlarına əsaslanır, ölkənin sosial-iqtisadi 
inkişafına və insanların rifah halının ildən-ilə 
yaxşılaşmasına çalışır. Buna görə də əgər bu 
gün yenidən ölkədə prezident seçkilərinə start 
verilərsə, İlham Əliyev böyük səs çoxluğu ilə qalib 
gələ bilər. Biz də hesab edirik ki, sorğu mərkəzinin 

gəldiyi nəticə Azərbaycan ictimaiyyətinin fikrini 
dəqiq əks etdirir və bu, Azərbaycan liderinin öz 
zəhməti nəticəsində qazandığı halal haqqıdır.

Hüseynbala MİRƏLƏMOV, 
Milli Məclisin deputatı 

Prezident İlham Əliyevin siyasəti 
xalqın milli maraqlarına tam cavab verir

 � Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ölkədə ictimai-siyasi sabitliyin 
qorunub saxlanması, sosial-iqtisadi sahədə genişmiqyaslı islahatlar aparılması 
və bu islahatların nəticələrinin xalqın rifahının yüksəldilməsinə yönəldilməsi 
sahəsində mühüm addımlar atıb. Daxili və xarici siyasətin böyük uğurla 
aparılması sahəsində dövlət başçısının fəaliyyəti də ölkə ictimaiyyəti tərəfindən 
həmişə yüksək dəyərləndirilib. Bunu artıq xarici rəy sorğusu mərkəzləri də 
cəsarətlə etiraf etməyə başlayıblar. 
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Hesablama Palatasının sədri 
Vüqar Gülməmmədov deyib ki, 
2018-ci il Azərbaycan Respublikası 
üçün əlamətdar illərdən olub. Ötən il 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyevin xalqın etimadını bir daha 
qazanaraq prezident seçkilərində parlaq 
qələbə qazandığı, Şərqdə ilk respubli-
kanın yaranmasının 100 illik yubileyinin, 
ordunun və parlamentin 1 əsrlik yaşının 
qeyd edildiyi il olub.

2018-ci ildə Hesablama Palatası-
nın da tarixində mühüm hadisə baş 
verib, müasir çağırışlara cavab vermə 
imkanı yaradan yeni qanun qəbul edilib. 
Bu qanunun qəbulu vəzifələrimizi, 
səlahiyyətlərimizi genişləndirmək və 
dəqiqləşdirməklə dövlət vəsaitlərinin 
icrasına nəzarət sahəsində yeni 
yanaşmaların tətbiqi üçün hüquqi 
bazanı formalaşdırıb və bərabər olaraq 
məsuliyyətimizi də dəfələrlə artırıb. 
Həmçinin 2018-ci ildə Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin fərmanı ilə 
dövlət büdcəsinin vəsaitlərinin icrası ilə 
bağlı təqdim edilən hesabatların sayının 
artırılması və dövrlüyünün müəyyən 
edilməsi məqsədini güdən iki qayda da 
qəbul edilib. 

2018-ci ildə Hesablama Palatası 
tərəfindən həyata keçirilən fəaliyyətin 
hər bir istiqaməti üzrə qanunvericiliyin 
tələbinə uyğun olaraq hesabat tərtib 
edilib. Bu hesabatda 2018-ci ildə 
Hesablama Palatasının əsas fəaliyyət 
göstəricilərinə dair mühüm informasi-
yalar, o cümlədən nəzarət fəaliyyətinin 
nəticələri və bu fəaliyyətin keyfiyyətinin 
yaxşılaşdırılması istiqamətində nəzərdə 
tutulan tədbirlər, beynəlxalq audit 
standartlarına keçidin təmin edilməsi 
məqsədilə hazırlanmış metodoloji 
təlimatlar, hökumət və hüquq-mühafizə 
orqanları ilə şəffaflığın və hesabatlılığın 
təmin edilməsi barədə əməkdaşlıq, 
kadrların inkişafı üzrə və beynəlxalq 
fəaliyyətlər barədə məlumatlar yer alıb.

Hesablama Palatasının sədri qeyd 
edib ki, 2018-ci ildə ümumilikdə 58 
nəzarət tədbirinin, o cümlədən 53 
auditin və 5 təhlilin nəticələrinə dair 
Kollegiya qərarları qəbul edilib, 1 
tədbir növbəti ilə keçirilib və 1 tədbirin 
nəticələri hesabat dövrünədək ye-
kunlaşdırılmayıb. Başa çatdırılmış 53 
auditdən 3-ü “Dövlət sirri haqqında” Qa-
nunun tələblərinə uyğun olaraq hüquq-
mühafizə orqanlarında məxfi qaydada 
aparılıb, 5 tədbirlə isə Dövlət Sosial 
Müdafiə Fondunun fəaliyyəti əhatə 
olunub. Audit tədbirləri ilə ümumilikdə 
9,2 milyard manat vəsait əhatə olunub 
ki, bunun 66,5 faizini dövlət büdcəsinin 
xərcləri təşkil edib. Ümumilikdə he-
sabat ilində dövlət büdcəsinin auditlə 
əhatə olunmuş məbləği 2017-ci illə 
müqayisədə artsa da, əhatə edilmiş 
cəmi məbləğ əvvəlki ilin müvafiq 
göstəricisi ilə müqayisədə 6,8 faiz az 
olub. Dövlət büdcəsinin nəzarətlə əhatə 
olunmuş 6,2 milyard manat məbləğinin 
təqribən tən yarısı 2017-ci il, 21,1 faizi 
2018-ci il üzrə xərcləri, qalan 28,2 faizi 
isə 2016-cı ilədək icra edilmiş vəsaitləri 
təşkil edib. 2018-ci ildə Hesablama 
Palatası ilk dəfə olaraq Dövlət Neft 
Fondunun büdcəsinin icrasına dair 
rəy hazırlayıb, Azərbaycan Respub-
likası Prezidentinin müvafiq fərmanı 
ilə müəyyən edildiyi qaydada Fondun 
Müşahidə Şurasına təqdim edilib. 
Dövlət büdcəsindən maliyyələşən və 
xüsusi maliyyə yükünə malik olan on 
təşkilatın maliyyə hesabatı ətraflı təhlil 
olunub və təhlillərlə müəyyən edilmiş 
iradların aradan qaldırılması ilə bağlı 
müvafiq tədbirlərin görülməsi üçün 
həmin qurumlara göndərilib.

Maliyyə inzibatçılığı sahəsində 
mövcud olan xarakterik nöqsanların və 
təsiredici meyillərin müəyyən olunması 
məqsədilə hesabat ilində başa çatdırıl-
mış 53 auditlə aşkarlanmış nöqsanlar 
təhlil edilib. Son illərdə tərəfimizdən 
normativ hüquqi aktların tələblərinə 
riayət edilməmə halları 8 istiqamət 
üzrə təsnifləşdirilir. 2018-ci ildə həmin 
istiqamətlər üzrə ümumilikdə 714 halda 
nöqsan müəyyən edilib. Bu, əvvəlki ilin 
göstəricisi ilə müqayisədə 3,6 faiz çox-
dur. Lakin 2017-ci ildə auditlərin sayının 
hesabat ilinin göstəricisi ilə müqayisədə 
8,2 faiz az olduğunu nəzərə alsaq, bir 
tədbirlə müəyyən edilmiş nöqsanların 
orta sayının azalma meyilli olduğunu 
deyə bilərik. Bu, maliyyə idarəetmə 
strukturunda aparılmış siyasətin, 
maliyyə inzibatçılığının gücləndirilməsi 
istiqamətində atılan addımların, dövlət 
vəsaitlərinin istifadəsi sahəsində nor-
mativ hüquqi aktların təkmilləşdirilməsi 
üzrə aktiv fəaliyyətin ilk nəticələridir. 
Müşahidə edilən meyillərdən biri də 
maliyyə və prosedur xarakterli pozun-
tular arasındakı nisbətin dəyişməsidir. 
Belə ki, prosedur pozuntularının 
maliyyə xarakterli pozuntulara nisbətən 
üstünlük təşkil etməsi qeyd edilməli 
müsbət meyillərdəndir. 

Nəticələr üzrə aparılmış təhlillər 
göstərir ki, auditlə aşkar edilmiş 
nöqsanların orta göstəricisində kiçik 
də olsa azalma müşahidə olunsa da, 

ümumilikdə bu nöqsanlar arasında xü-
susi çəkisi böyük olan istiqamətlər son 
illərdə dəyişməz qalıb. Belə ki, büdcə 
qanunvericiliyinin tələblərinə riayət 
edilməsi sahəsində, dövlət satınalmala-
rının keçirilməsində, həmçinin müha-
sibat uçotunun təşkili və hesabatlılığın 
təmin olunmasında müəyyən edilmiş 
nöqsanlara 2018-ci ildə də nisbətən 
daha çox rast gəlinib. 

V.Gülməmmədov söyləyib ki, Ali 
Audit Qurumlarının Beynəlxalq Təşkilatı 
olan INTOSAI tərəfindən qəbul edilmiş 
Auditin Təməl Prinsipləri barədə Lima 
Bəyannaməsi fərdi hallarda təshihedici 
tədbirlərin həyata keçirilməsini, müvafiq 
işçilərin öz məsuliyyətini dərk etməsini, 
qanun pozuntularının aradan qaldırıl-
masını və ən azı məhdudlaşdırılmasını 
təmin etməyi dövlət auditi həyata 
keçirilən qurumlar qarşısında bir 
məqsəd olaraq təsbit  edib. Bu baxım-
dan da Hesablama Palatasının qəbul 
etdiyi Kollegiya qərarlarında nöqsan-
ların aradan qaldırılması istiqamətində 
tədbirlər də əks olunur. 

Hesablama Palatası tərəfindən 
2018-ci ildə aparılmış fəaliyyətin 
nəticəsi olaraq, yalnız manat ifadəsində 
dövlət büdcəsinə, qurumların hesabına 
və Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 
büdcəsinə ümumilikdə 23,2 milyon 
manatın bərpası təmin edilib. Bununla 
yanaşı, 5,5 milyon manat dəyərində 
malların alınması və işlərin görülməsi 
natural qaydada bərpa olunub və 922,5 
min manat vergi məbləğinin dövlət 
müəssisəsinin dövlət büdcəsinə artıq 
ödəmələri hesabına əvəzləşdirilməsi 
təmin edilib. Əldə olunan nəticələrin 
müəyyən hissəsi dövlət vəsaitlərinin 
gələcək illərdə səmərəli və qənaətli 
istifadəsinə xidmət edəcək. Belə ki, 
artıq saxlanılmış ştatların ləğv edilməsi, 
artıq maliyyələşmə məbləğlərinin, 
həmçinin müqavilə məbləğlərinin azal-
dılması, lüzumsuz debitor borcların ləğv 
edilməsi bu istiqamətdə növbəti illərdə 
artıq xərclərin baş verməsinin qarşısını 
alıb. 

Qeyd edilib ki, Auditin Təməl 
Prinsipləri barədə Lima Bəyannaməsi 
auditi tənzimləyici sistemin tərkib ele-
menti kimi müəyyən etməklə maliyyə 
inzibatçılığının qanunilik, səmərəlilik, 
təsirlilik və qənaətlilik prinsiplərinin 
pozulmasını və qəbul edilmiş standart-
lardan kənarlaşmaların qabaqcadan 
aşkar edilməsini kənar dövlət maliyyə 
nəzarəti orqanları qarşısında bir 
məqsəd olaraq qoyub. Məhz nöqsanla-
rın qabaqcadan müəyyən edilməsi Ali 
Audit qurumları qarşısında vəsaitlərin 
proqnozlaşdırılması, icrası sahəsində 
normativ hüquqi aktlarda aşkar olunmuş 
boşluqlar, təkrarçılıq və çatışmazlıq-
lar, həmçinin büdcə vəsaitlərinin daha 
qənaətli və səmərəli istifadəsinə xidmət 
edən təkliflərin hazırlanmasını nəzərdə 
tutur. Hesablama Palatası hesabat 
ilində bu sahədə bir neçə istiqamət 
üzrə addımlar atıb. Belə ki, dövlət 
büdcəsinin və büdcədənkənar dövlət 
fondlarının layihələrinə və icrasına dair 
hazırlanmış rəylərdə 111 tövsiyə əks 
etdirib. Həmçinin 2018-ci ildə nəzarət 
tədbirlərinin nəticəsi olaraq formalaş-
mış 6 təklif Nazirlər Kabinetinə təqdim 
olunub. 

Hesabat ilində əvvəlki illərdə 
Nazirlər Kabinetinə təqdim edilmiş 
təkliflər əsasında aktuallığını qoruyan 
və xüsusi əhəmiyyət kəsb edən 21 
təklif yenidən təqdim olunub. Həmin 
təkliflərin 67 faizi qəbul edilərək mü-
vafiq dəyişikliklər həyata keçirilib və 
ya normativ hüquqi aktların layihələri 
hazırlanıb. Hesabat ilində korrupsi-
ya əleyhinə mübarizə istiqamətində 
müvafiq qurumlarla sıx əməkdaşlıq 
davam etdirilib. 2018-ci ildə aparıl-
mış nəzarət tədbirlərindən 9-u üzrə 
müvafiq məlumatlar aidiyyəti hüquq-
mühafizə orqanlarına göndərilib. Həmin 
tədbirlərdən 4-ü inzibati xəta xarakterli, 
5-i isə cinayət xarakterli olub. 

Palata sədri diqqətə çatdırıb ki, 
hesabat ilində Hesablama Palatası 
kənar dövlət maliyyə nəzarəti orqanları 

qarşısında qoyulan əsas tələblərdən 
biri – fəaliyyəti ilə bağlı hesabat vermə 
tələbinin icrası istiqamətində tədbirlər 
də həyata keçirib. Nəzarət fəaliyyətini 
əhatə edən tədbirlər üzrə hesabat-
ların, əməkdaşlarımızın dövlət auditi 
sahəsində apardığı təhlillərin əks 
etdirildiyi “Dövlət auditi” bülleteninin 4 
nömrəsi çapdan çıxıb və 16 nəzarət 
tədbiri barədə geniş Auditor Hesaba-
tı dərc edilib. 2018-ci ildə vətəndaş 
müraciətləri 2017-ci illə müqayisədə çox 
olub. Müraciətlərin 69,1 faizi Hesab-
lama Palatasının nəzarət fəaliyyəti ilə 
bağlı təkliflərdən ibarət olub. Hesabat 
ilində vətəndaşların müraciət etdi-
yi 3 məsələ nəzarət tədbiri zamanı 
vətəndaşın iştirakı ilə araşdırılıb və 

müvafiq addımlar atılıb. 
Müzakirələrdən sonra hesabat 

deputatlar tərəfindən məqbul hesab 
olunub. 

Sonra “Azərbaycan Respublikası 
Hökuməti ilə Qazaxıstan Respublikası 
Hökuməti arasında Azərbaycan Res-
publikasının və Qazaxıstan Respubli-
kasının rabitə operatorları tərəfindən 
Azərbaycan-Qazaxıstan marşrutu 
üzrə Xəzər dənizinin dibi ilə fiber-optik 
rabitə xətlərinin birgə tikintisi, sahibliyi 
və istifadəsində müştərək fəaliyyətin 
təşkili haqqında” Sazişin təsdiq edilməsi 
barədə qanun layihəsinə baxılıb. Qanun 
layihəsi səsə qoyularaq təsdiq edilib.

Ailə Məcəlləsində və İnzibati 
Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi 
haqqında qanun layihəsi barədə 
məlumat verən əmək və sosial siyasət 
komitəsinin sədri Hadi Rəcəbli deyib 
ki, bu sənəd “Azərbaycan Respubli-
kasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində 
dəyişikliklər edilməsi haqqında” 2018-ci 
il 30 oktyabr tarixli 1307-VQD nömrəli 
Qanunun tətbiqi ilə əlaqədar təqdim 
olunur. Qanun layihəsi səsvermə yolu 
ilə qəbul olunub.

Sonra Vergi Məcəlləsində və “Göm-
rük tarifi haqqında” Qanunda dəyişiklik 
edilməsi barədə qanun layihəsinə baxı-
lıb. Hər iki sənəd ayrı-ayrı səsverməyə 
qoyularaq qəbul edilib. 

Aqrar siyasət komitəsinin sədri 
Eldar İbrahimov “Fitosanitar nəzarəti 
haqqında” Qanunda və İnziba-
ti Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik 
edilməsi barədə qanun layihəsini 
birinci oxunuşda təqdim edib. O deyib 
ki, nəzərdə tutulan dəyişikliklər fito-
sanitar nəzarəti və dövlət fitosanitar 
xidməti sahələrində fəaliyyət göstərən 
aidiyyəti dövlət orqanlarının səlahiyyət 
bölgüsünün dəqiqləşdirilməsini və 
qarşılıqlı əməkdaşlıq əlaqələri ilə 
bağlı məsələləri nəzərdə tutur. Belə ki, 
“Fitosanitar nəzarəti haqqında” Qanuna 
edilmiş dəyişikliyə əsasən, fitosanitar 
nəzarəti sahəsində səlahiyyətlər Qida 
Təhlükəsizliyi Agentliyinə, dövlət fito-
sanitar xidməti sahəsində səlahiyyətlər 
isə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə həvalə 
olunur. 

Qeyd edilib ki, “Fitosanitar nəzarəti 
haqqında” Qanuna 2018-ci il fevralın 
23-də edilmiş dəyişikliklərə əsasən, 
sanitariya-gigiyena qaydalarına və 
təhlükəsizlik texnikasının tələblərinə 
uyğun olmayan anbarlarda, digər isteh-
salat binalarında, satış yerlərində bitki 
mühafizə vasitələrinin, dərmanlanmış 
toxum və əkin materiallarının saxla-
nılmasını və satışını qadağan edən 
10.0.5-ci maddə ləğv edilib. Buna uy-
ğun olaraq, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 
həmin xətalara görə məsuliyyəti 
nəzərdə tutan 288.0.1-ci maddəsinin də 
ləğv edilməsi təklif olunur. Sənəd səsə 
qoyularaq qəbul edilib.

Milli Məclis sədrinin müavini, təbii 
ehtiyatlar, energetika və ekologiya 
komitəsinin sədri Valeh Ələsgərov 
Su, Meşə, Torpaq və Şəhərsalma 
və Tikinti məcəllələrində dəyişiklik 
edilməsi haqqında qanun layihəsini 
birinci oxunuşda təqdim edib. Bildirib ki, 
həmin məcəllələrə Ətraf Mühitə Təsirin 
Qiymətləndirilməsi (ƏMTQ) ilə bağlı 
müvafiq dəyişikliklər edilir. ƏMTQ-nin 
əsas məqsədi qeyd olunan qanunun 
əlavəsində göstərilən fəaliyyət həyata 
keçirilərkən ətraf mühitə və insan 
sağlamlığına mümkün mənfi təsirlərin 
aşkara çıxarılması, onların aradan 
qaldırılması və ya azaldılması üçün 
tədbirlərin görülməsidir. Bunun üçün 
həmin sahələrə dair strateji ekoloji 
qiymətləndirmə sənədinin hazırlanması 
və həmin sənədin dövlət ekoloji eks-

pertizasının keçirilməsi də layihələrdə 
əksini tapıb.

Qeyd olunub ki, “Meliorasiya və 
irriqasiya haqqında”, “Əhalinin radia-
siya təhlükəsizliyi haqqında”, “Balıq-
çılıq haqqında”, “Elektroenergetika 
haqqında” və “Nəqliyyat haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının qanun-
larında dəyişiklik edilməsi barədə”, 
“Ekoloji təhlükəsizlik haqqında”, “Su 
təchizatı və tullantı suları haqqında”, 
“Avtomobil yolları haqqında”, “Ətraf 
mühitə dair informasiya almaq haqqın-
da”, “Aviasiya haqqında” və “İnformasi-
ya əldə etmək haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının qanunlarında dəyişiklik 
edilməsi barədə”, “İctimai iştirakçılıq 
haqqında”, “Dəniz limanları haqqında”, 

“Yaşıllıqların mühafizəsi haqqında” 
və “Tikinti və infrastruktur obyektləri 
ilə əlaqədar investisiya layihələrinin 
xüsusi maliyyələşmə əsasında həyata 
keçirilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının qanunlarında dəyişiklik 
edilməsi barədə” və “Kənd təsərrüfatı 
kooperasiyası haqqında”, “Ətraf mühitə 
təsirin qiymətləndirilməsi haqqında”, 
“Turizm haqqında” və “Elektrik və istilik 
stansiyaları haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının qanunlarında dəyişiklik 
edilməsi barədə” məsələlər də eyni 
mahiyyəti daşıyır.

İnzibati Xətalar Məcəlləsinə edilən 
dəyişikliyə də baxılıb. Bildirilib ki, ekoloji 
təhlükəsizlik haqqında qanunverici-
liyin pozulduğu hallarda təqsirli olan 
şəxslərin məsuliyyət məsələsi həmin 
məcəllənin 275-ci maddəsinə edilən 
dəyişikliyə əsasən tənzimlənəcək. 
Sənədlər ayrı-ayrılıqda səsə qoyularaq 
qəbul olunub.

Sonra Əmək, Vergi, İnziba-
ti Xətalar məcəllələrində dəyişiklik 
edilməsi barədə qanun layihələrinə 
baxılıb. Həmçinin “Hərbi vəzifə və 
hərbi xidmət haqqında”, “Lisenziya və 
icazələr haqqında”, “Məktəbəqədər 
təhsil haqqında” və “Peşə təhsili 
haqqında” qanunlarda dəyişikliklər 
edilməsi barədə qanun layihəsi birinci 
oxunuşda müzakirə edilib. Bildirilib 
ki, təklif olunan bu dəyişikliklər uy-
ğunlaşdırma xarakteri daşıyır və 
qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsinə və 
dəqiqləşdirilməsinə xidmət edir. 

Bundan başqa, İnzibati Xətalar 
Məcəlləsində, Mülki, Vergi, Mənzil, 
Gömrük məcəllələrində dəyişiklik 
edilməsi barədə qanun layihələri birinci 
oxunuşda nəzərdən keçirilib. Qanun 
layihələri ayrı-ayrılıqda səsə qoyularaq 
təsdiq edilib.

Komitə sədri Ziyad Səmədzadə 
“Auditor xidməti haqqında”, “İnvestisiya 
fəaliyyəti haqqında”, “Müflisləşmə və if-
las haqqında”, “Kiçik sahibkarlığa dövlət 
himayəsi haqqında”, “Yeyinti məhsulları 
haqqında”, “Notariat haqqında”, 
“Kredit ittifaqları haqqında” və “Dövlət 
əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında” 
qanunlarda dəyişiklik edilməsi barədə 
qanun layihəsini təqdim edib. Bildiri-
lib ki, dəyişikliklər “Mühasibat uçotu 
haqqında” Qanunda dəyişiklik edilməsi 
barədə” 2018-ci il 4 may tarixli qanunun 
icrası məqsədi ilə hazırlanıb. Qanun 
layihəsinə görə, sahibkarlıq subyektləri 
mühasibat uçotunu aparmalı, maliyyə, 
habelə statistik hesabatlarını tərtib və 
təqdim etməlidirlər. Qanun layihəsi səsə 
qoyularaq qəbul edilib.

İclasda, həmçinin “Kommersiya 
sirri haqqında”, “Banklar haqqında”, 
“Mühasibat uçotu haqqında”, “İctimai 
televiziya və radio yayımı haqqında”, 
“Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi 
Bankı haqqında”, “Qiymətli metallar 
və qiymətli daşlar haqqında”, “İnfor-
masiya əldə etmək haqqında”, “Daxili 
audit haqqında” və “Auditorun peşə 
məsuliyyətinin icbari sığortası haq-
qında” qanunlarda dəyişiklik edilməsi 
barədə qanun layihələri müzakirə edilib.   

“Sığorta fəaliyyəti haqqında”, “Bank 
olmayan kredit təşkilatları haqqın-
da”, “İnvestisiya fondları haqqında”, 
“Qiymətli kağızlar bazarı haqqında” 
və “Antidempinq, kompensasiya və 
mühafizə tədbirləri haqqında” qanun-
larda dəyişiklik edilməsi barədə qanun 
layihələri birinci oxunuşda nəzərdən 
keçirilib. Bütün məsələlər ayrı-ayrılıqda 
səsə qoyularaq qəbul edilib. 

Bununla da Milli Məclisin plenar 
iclası başa çatıb.

AZƏRTAC

Milli Məclisin iclasında Hesablama 
Palatasının hesabatı dinlənilib

 � Aprelin 9-da Milli Məclisin növbəti plenar iclası 
keçirilib. Parlamentin sədri Oqtay Əsədov iclasın gündəliyini 
təqdim edib. Gündəliyə 19 məsələ daxil idi. Əvvəlcə 
Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının hesabatı 
dinlənilib. 

Bu fikirləri AZƏRTAC-a açıqlamasında BMT-
nin Cenevrə Bölməsində “Münaqişə ərazilərində 
qeyri-qanuni iqtisadi fəaliyyətlərin insan hüquq-
larına təsirləri” mövzusunda beynəlxalq konf-
ransda iştirak edən Azərbaycan Respublikası 
Prezidenti Administrasiyasının xarici siyasət 
məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev 
deyib.

Hikmət Hacıyev konfransın mahiyyətinə 
toxunaraq qeyd edib ki, tədbirdə işğal olunmuş 
ərazilərdəki qeyri-qanuni iqtisadi fəaliyyətlər 
və onların insan hüquqlarına təsiri məsələləri 
müzakirəyə çıxarıldı. Burada bilavasitə 
Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən 
didərgin salınmış və etnik təmizləməyə məruz 
qalmış məcburi köçkünlərin, o cümlədən 
Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı icmasının 
bütün fundamental hüquq və azadlıqları-
nın, eləcə də mülkiyyət hüququnun kobud 
şəkildə pozulması kimi hallar mövcuddur. Bu 
da Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində 
qeyri-qanuni fəaliyyətlərlə birbaşa bağlıdır. Bu 
konfransda BMT yanında akkreditə olunmuş 
ölkələrin səfirləri, BMT-nin aidiyyəti ixtisaslaş-
mış strukturlarının nümayəndələri, beynəlxalq 
hüquqşünaslar və ekspertlər iştirak edirlər. 
Buna görə də bu məsələyə, ilk növbədə, 
beynəlxalq hüquq nöqteyi-nəzərindən yanaşıldı 
və müzakirələrdə “bugünkü beynəlxalq hüquqda 
çatışmayan məqamlar varmı və onlar qeyri-
qanuni fəaliyyətlərin qarşısının alınmasında nə 
dərəcədə səmərəlidir?” kimi suallara aydınlıq 
gətirilməsinə çalışıldı.

Şöbə müdiri qeyd edib ki, konfransda digər 
münaqişə zonalarında bu sahədə mövcud 
təcrübələr və baxışlar da müzakirə olundu. 
Azərbaycan Respublikasının üzləşdiyi prob-

lem də bu mövzu əsasında təqdim edildi: 
“Düşünürük ki, Azərbaycanın işğal olunmuş 
ərazilərində qeyri-qanuni fəaliyyətlər möv-
zusu bundan sonrakı beynəlxalq tədbirlərdə 
də davam etdiriləcək. Çox müsbət haldır 
ki, bu tədbir məhz BMT-nin binasında baş 
tutur. Azərbaycan Respublikası bu tədbiri 
təşkil etməklə müasir beynəlxalq hüquqda və 
beynəlxalq humanitar hüquqda bu mövzunun 
inkişaf etdirilməsi və beynəlxalq hüquq nöqteyi-
nəzərindən məcəllələşdirilməsi istiqamətində 
addımların atılması prosesinə öz töhfəsini verir. 
Belə tədbirlər çərçivəsində Azərbaycan da 
bu kontekstdə öz problemini – işğal olunmuş 
ərazilərində Ermənistan tərəfindən qeyri-qanuni 
fəaliyyətlərin həyata keçirilməsini beynəlxalq 
ictimaiyyətin diqqətinə çatdırır və bu məsələ 
ətrafında müzakirələr aparılır.

Ermənistanın işğal altında olan Azərbaycan 
ərazilərindəki qeyri-qanuni fəaliyyətləri 

münaqişənin həllinə xələl gətirir

 � Aprelin 9-da BMT-nin Cenevrə Bölməsində Azərbaycan 
Respublikasının Cenevrədəki BMT Bölməsi və digər beynəlxalq təşkilatlar 
yanında daimi nümayəndəliyi BMT-nin Sülh Universiteti ilə birgə “Münaqişə 
ərazilərində qeyri-qanuni iqtisadi fəaliyyətlərin insan hüquqlarına təsirləri” 
mövzusunda beynəlxalq konfrans təşkil edib.

Konfransı açan Azərbaycanın dai-
mi nümayəndəsi Vaqif Sadıqov tədbirin 
məqsədlərini qeyd edərək, münaqişə zonala-
rında qeyri-qanuni fəaliyyətin insan hüquqlarına 
təsirindən danışıb.

Konfransın həmtəşkilatçısı olan BMT-nin 
Sülh üzrə Universitetinin rektoru Fransisko Ro-
xas Aravena çıxış edərək, sülh olmadığı halda 
inkişaf və tərəqqinin də olmayacağını və qeyri-
qanuni fəaliyyətlərin artacağını vurğulayıb.

Azərbaycan Respublikası Prezidenti 
Administrasiyasının xarici siyasət məsələləri 
şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev çıxışında 
Azərbaycan ərazilərinin Ermənistan tərəfindən 
işğalı nəticəsində bu ərazilərdə qeyri-qanuni 
iqtisadi fəaliyyətlərin həyata keçirildiyini, resurs-
lardan qeyri-qanuni istifadə edildiyini və məcburi 
köçkünlərin mülkiyyət hüquqlarının pozuldu-
ğunu qeyd edib. Bu xüsusda, bir sıra praktiki 
nümunələrə diqqəti çəkərək İsveçrənin tanın-
mış Frank Müller şirkətinin, eləcə də Airbnb 
beynəlxalq şirkətinin qanunsuz fəaliyyətlərindən 
bəhs edib. O qeyd edib ki, Ermənistanın 
Azərbaycan ərazilərində həyata keçirdiyi 
qeyri-qanuni fəaliyyətlər münaqişənin danışıq-
lar yolu ilə həllinə xələl gətirir və münaqişənin 
uzanmasına xidmət edir. Şöbə müdiri, eyni 
zamanda, Azərbaycanın münaqişə ərazilərində 
qeyri-qanuni fəaliyyətlər mövzusunun inkişafına 
və aktuallaşmasına fəal surətdə töhfə verdiyini 
vurğulayıb.

Konfrans İtaliya, İsveçrə, Niderland, Böyük 
Britaniya və Azərbaycandan müvafiq ekspertlərin 
iştirakı ilə iki işçi sessiyada keçirilib. Müzakirə 
zamanı, həmçinin Anqola, Azərbaycan, Konqo və 
Syera-Leonedə sözügedən sahədə mövcud olan 
vəziyyət bu ölkələrin nümayəndələri tərəfindən 
diqqətə çatdırılıb.

Münaqişə ərazilərində qeyri-qanuni 
iqtisadi fəaliyyətin və onun insan hüquq-
larına təsirlərinin aradan qaldırılması ilə 
bağlı mövcud beynəlxalq hüquqi çərçivənin 
müzakirəsinə həsr edilmiş ilk sessiyada çıxış 

edən məruzəçilər münaqişə zonalarında 
qeyri-qanuni fəaliyyət göstərən şirkətlərə 
görə müvafiq dövlətlərin məsuliyyət daşıdığı-
nı vurğulayıblar. Çıxışlar zamanı bu sahədə 
məcburi xarakter daşıyan konkret mexanizmin 
qəbul edilməsinin zəruriliyi qeyd olunub. Bu 
sessiyada, həmçinin məruzəçilər tərəfindən 
Ermənistanın Azərbaycan ərazilərinin iş-
ğalı ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurası 
tərəfindən qəbul edilmiş qətnamələr, Avropa 
İnsan Hüquqları Məhkəməsinin “Çiraqov və 
digərləri Ermənistana qarşı” işi ilə bağlı qərarı, 
işğal olunmuş ərazilərə qeyri-qanuni pul 
köçürmələri, insanların məskunlaşdırılması və 
digər məsələlərlə bağlı fikirlər səsləndirilib.

Münaqişə ərazilərində qeyri-qanuni iqtisadi 
fəaliyyətlə bağlı üçüncü tərəflərin öhdəliklərinə 
həsr edilmiş ikinci sessiyada isə məruzəçilər 
işğal olunmuş ərazilərdə yaradılan qeyri-qa-
nuni rejimlərin tanınmaması ilə bağlı digər 
ölkələrin məsuliyyətinin olduğunu qeyd ediblər. 
Bu sessiyada “Azərkosmos” ASC-nin peyk 
vasitəsilə çəkdiyi, Azərbaycan Respublikasının 
işğal olunmuş ərazilərində işğalçı Ermənistan 
tərəfindən qeyri-qanuni iqtisadi fəaliyyətin 
aparılmasını, ətraf mühitə ziyanın vurulmasını, 
meşələrin yandırılmasını və s. nümayiş etdirən 
görüntülər təqdim edilib. Bu işçi sessiyada 
münaqişə zonalarında maddi-mədəni irsin 
dağıdılması məsələsi də müzakirə olunaraq, 
Ermənistan tərəfindən Azərbaycanın işğal olun-
muş ərazilərində Azərbaycan izinin silinməsi 
istiqamətində məqsədyönlü şəkildə siyasətin 
aparıldığı barədə məlumat verilib.

Tədbirdə Cenevrədəki BMT bölməsi yanın-
da akkreditə olunmuş daimi nümayəndəliklər, 
mövzu üzrə tədqiqat aparan beynəlxalq hüquq-
şünaslar və qeyri-hökumət təşkilatlarından olan 
120-dən çox nümayəndə iştirak edib.

Elgün NİFTƏLİ, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Cenevrə

Hikmət HACIYEV:  
Ermənistan Azərbaycanın  
işğal olunmuş ərazilərindəki  
təbii resursları riyakarcasına talan edir

Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüz siyasəti nəticəsində 
ölkəmizin işğal olunmuş ərazilərində qeyri-qanuni fəaliyyətlər bilavasitə 
münaqişənin həllini əngəlləyən məsələdir. Ermənistan atəşkəs rejiminin arxa-
sında gizlənərək riyakarcasına Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinin təbii 
resurslarını talan edir, həmçinin demoqrafik vəziyyəti dəyişdirir, Azərbaycanın 
maddi-mədəni irsinin məhv edilməsi, onun xalqımıza məxsusluğunun izlərinin 
silinməsi kimi fəaliyyətləri həyata keçirir. Ona görə də beynəlxalq hüququn 
norma və prinsiplərini nəzərə alaraq Azərbaycan Respublikası işğal olunmuş 
ərazilərindəki qeyri-qanuni fəaliyyətlər mövzusunu ardıcıl olaraq beynəlxalq 
tədbirlərdə qaldırır. 
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Azərbaycan Prezidentinin fərmanından  

irəli gələn vəzifələrlə əlaqədar Baş Prokurorluqda 
geniş əməliyyat müşavirəsi keçirilib

Baş Prokurorluğun mətbuat 
xidmətindən bildiriblər ki, 
müşavirəni giriş nitqi ilə 
açan baş prokuror Zakir 
Qaralov dövlətimizin başçı-
sı tərəfindən əhalinin layiqli 
həyat səviyyəsinin təmin 
olunması və dövlət-vətəndaş 
münasibətlərinin müasir 
çağırışlara uyğun formalaş-
masına yönəlmiş institusional 
tədbirlərin müvəffəqiyyətlə 
həyata keçirildiyini vurğulayıb.

Prezident İlham Əliyevin 
humanist siyasətinin 
təzahürü olan, mühüm 
strateji əhəmiyyətə ma-
lik bir sənəd kimi ölkənin 
hüquq sisteminin müasir 
dövrün ən yüksək tələbləri 
səviyyəsində yenilənməsinə və 
təkmilləşməsinə təkan verən 
“Penitensiar sahədə fəaliyyətin 
təkmilləşdirilməsi, cəza 
siyasətinin humanistləşdirilməsi 

və cəmiyyətdən təcridetmə 
ilə əlaqədar olmayan alter-
nativ cəza və prosessual 
məcburiyyət tədbirlərinin 
tətbiqinin genişləndirilməsi 
barədə” 2017-ci il 10 fevral ta-
rixli sərəncamının əhəmiyyətini 
vurğulayan baş prokuror 
sənədin imzalandığı tarixdən 
ötən müddət ərzində istintaq 
zamanı həbs edilmiş şəxslərin 
sayının 30 faiz azaldığını 
diqqətə çatdırıb.

Həmin sərəncamdan irəli 
gələn vəzifələrin vaxtında və 
tam şəkildə yerinə yetirilməsi, 
cəza siyasətinin liberallaş-
dırılması, cinayət təqibi ilə 
əlaqədar fəaliyyətin səmərəli 
təşkil edilməsi məqsədilə Ali 
Məhkəmənin, Ədliyyə Nazir-
liyinin və Baş Prokurorluğun 
əməkdaşlarından ibarət 
tərkibdə yaradılmış birgə işçi 
qrupu tərəfindən təkliflərin 

hazırlandığını, həmin təkliflər 
əsasında hazırlanmış qa-
nun layihəsinin Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti 
tərəfindən qanunvericilik 
təşəbbüsü qaydasında qa-
nunvericilik orqanına təqdim 
edildiyini, həmin layihənin 
qəbul olunaraq 2017-ci il 
1 dekabr tarixdən qüvvəyə 
mindiyini qeyd edən baş 
prokuror yeni qanunla Cinayət 
Məcəlləsinə ümumilikdə 300-
ə yaxın dəyişiklik edildiyini, 
Məcəllədə indiyədək nəzərdə 
tutulmuş 18 növ cinayət 
əməlinin dekriminallaşdırıl-
dığını, cinayət məsuliyyətinə 
alternativ olan tədbirlərin tətbiqi 
əsaslarının xeyli dərəcədə 
genişləndirildiyini, 152 növ 
cinayətlərin sanksiyasına 
azadlıqdan məhrum etməyə 
alternativ cəzaların əlavə 
olunaraq cəza siyasətinin 

humanistləşdirilməsi 
istiqamətində bir sıra digər 
mühüm tədbirlərin həyata keçi-
rildiyini bildirib.

Baş prokuror Zakir Qaralov 
həyata keçirilən məqsədyönlü 
tədbirlər nəticəsində pro-
kurorluğun və Azərbaycan 
Respublikasının müvafiq 
icra hakimiyyəti orqanlarının 
istintaq qurumlarının icraa-
tında olan cinayət işləri üzrə 
son dövrlərdə təqsirləndirilən 
şəxslər barəsində həbs 
qətimkan tədbirinin seçilməsi 
məqsədilə vəsatət və 
təqdimatların verilməsi zamanı 
yol verilən nöqsanların aradan 
qaldırılması ilə bağlı martın 
12-də Baş Prokurorluğun 
bütün struktur qurumlarına 
və respublikanın müvafiq icra 
hakimiyyəti orqanlarının istin-
taq qurumlarının rəhbərlərinə 
göstəriş xarakterli məktubun 
göndərildiyini nəzərə  çatdırıb.

Müşavirədə fərmandan irəli 
gələn vəzifələrin vaxtında və 
səmərəli icrasını təmin etmək 
məqsədilə aprelin 4-də Baş 
Prokurorluqda İşçi Qrupun 
yaradıldığını qeyd edən 
Zakir Qaralov cəza siyasətinin 
humanistləşdirilməsi və 
cinayətlərin dekriminallaşdırıl-
ması üzrə tədbirlərin davam 
etdirilməsi ilə əlaqədar müvafiq 
qanun layihələrinin hazırlanma-
sının, həmçinin məhkəmələrdə 
dövlət ittihamının müdafiəsi və 
protest verilməsi təcrübəsinin 
mütəmadi təhlil edilməsinin 
zəruriliyini vurğulayıb.

Fərmanda vahid məhkəmə 
təcrübəsinin formalaşdırılması 
vəzifəsinin və həmin vəzifənin 
icra olunması mexanizminin 
təsbit edilməsinə münasibət 
bildirən baş prokuror cinayət 
təqibi orqanlarında başlanmış 
cinayət işlərinin istintaqı za-
manı cinayət qanunvericiliyinin 
müddəalarına düzgün istintaq 
edilməklə əmələ obyektiv hü-
quqi qiymət verilməsi, cinayət 

işlərinin yüksək peşəkarlıqla 
istintaq edilməsi, prokurorlar 
tərəfindən ibtidai araşdırma-
nın həm prokurorluq, həm 
də digər istintaq orqanla-
rında keyfiyyətlə aparılması 
istiqamətində kəsərli tədbirlərin 
görülməsi ilə bağlı müvafiq 
tapşırıqlar verib.

Əməliyyat müşavirəsində 
baş prokuror fərmandan irəli 
gələn vəzifələrin icrası ilə 
əlaqədar ilkin mərhələdə Bakı 
Şəhər Prokurorluğunun Dövlət 
ittihamının müdafiəsi üzrə 
şöbəsinin fəaliyyət keyfiyyətinin 
artırılması məqsədilə tərkibinin 
yenidən formalaşdırılması 
üçün Müsabiqə komissiyası-
nın təşkil olunması və növbəti 
mərhələdə isə dövlət ittihamı-
nın müdafiəsini həyata keçirən 
bütün prokurorların eyni prose-
durlar əsasında müsabiqə yolu 
ilə vəzifəyə təyin edilmələri 
barədə göstəriş verib. 

Müşavirədə baş prokuro-
run müavini Namiq Əsgərov, 
baş prokurorun müavini - Baş 
Prokuror yanında Korrupsiyaya 
Qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin 
rəisi Kamran Əliyev, baş 
prokurorun köməkçiləri Toğrul 
Muxtarov və Zaur Axundzadə 
çıxışlarında fərmanın qarşıda 
mühüm vəzifələr qoyduğunu 
vurğulayıblar.

Tədbirin sonunda bildirilib 
ki, Azərbaycan Respublikası-
nın Prezidenti İlham Əliyevin 
“Məhkəmə-hüquq sistemində 
islahatların dərinləşdirilməsi 
haqqında” 2019-cu il 3 aprel 
tarixli fərmanının icrası ilə 
əlaqədar Baş Prokurorluqda 
həmin fərmanın tələblərindən 
irəli gələn vəzifələrin vax-
tında və səmərəli yerinə 
yetirilməsi istiqamətində 
qanun layihələrinin hazırla-
naraq təqdim olunması təmin 
ediləcək.

AZƏRTAC

ADA Universiteti ilə “Azərenerji” 
ASC elektrik mühəndisliyi 

sahəsini birgə inkişaf etdirəcəklər

Memorandumu ADA Universitetinin rek-
toru Hafiz Paşayev ilə “Azərenerji” ASC-nin 
prezidenti Baba Rzayev imzalayıblar. 

ADA Universitetindən bildiriblər ki, sənədə 
əsasən, elektrik mühəndisliyi sahəsində 
kadr hazırlığının yüksək səviyyədə təşkili 
və ümumilikdə, bu sahənin potensialını 
genişləndirmək üçün “Azərenerji” ilə ADA 
birgə tədbirlər həyata keçirəcəklər. 

Memorandumdan əlavə ADA Universi-
tetinin Fondu və “Azərenerji” ASC arasında 
da sənəd imzalanıb. Sənəd növbəti beş 
il ərzində 15 tələbənin elektrik və elekt-
ronika mühəndisliyi ixtisası üzrə ADA və 
xarici ölkələrdəki nüfuzlu universitetlərin 
ikili diplomunu almaq şərti ilə təhsil haqqını 
maliyyələşdirmək barədədir.

Görüşdə çıxış edən ADA Universiteti-
nin rektoru Hafiz Paşayev vurğulayıb ki, 

 ADA-da yeni tədris sahəsi üzrə tələbə 
təqaüd proqramlarının dəstəklənməsi elektrik 
mühəndisliyi sahəsində istedadlı tələbələrin 
üzə çıxarılmasına və onların yetişdirilməsinə 
yardım edəcək.

“Azərenerji” ASC-nin prezidenti Baba 
Rzayev isə qeyd edib ki, təhsil ocağı ilə 

əməkdaşlıq elektrik mühəndisliyi və enerji 
məsələləri üzrə beynəlxalq təcrübənin daha 
yaxından təhlilinə və ölkəmizdə tətbiqinə im-
kan yaradacaq. Eyni zamanda, “Azərenerji” 
ASC-nin yüksəksəviyyəli gənc kadrlarla 
tələbatının ödənilməsinə yardımçı olacaq. 

Qeyd edək ki, memoranduma əsasən, 
ADA Universiteti və “Azerenerji” birgə elmi 
tədqiqat və layihə-konstruktor işlərini də 
həyata  keçirəcək. Səhmdar cəmiyyət öz 
peşəkar kadrlarının bilik və bacarıqlarını 
ADA Universitetinin İxtisasartırma Proqramı 
vasitəsilə genişləndirməklə yanaşı, həm də 
universitet tələbələrinin kurs, buraxılış işləri 
və magistrantların dissertasiya mövzuları 
üzrə mütəxəssis rəyi də verə biləcək.

AZƏRTAC

Azərbaycan Prezidentinin tapşırığına əsasən 
FHN İrana humanitar yardım göndərəcək

FHN-dən bildiriblər ki, ümumi 
dəyəri 950 min manat olan hu-
manitar yardımın yola salınması 
üçün hazırda müvafiq hazırlıq işləri 
görülür.

Qeyd edək ki, baş vermiş təbii 
fəlakət insan itkisi və dağıntılara 
səbəb olub, infrastruktura ciddi ziyan 
dəyib.

AZƏRTAC

“Opinion Way”: Azərbaycan xalqı 
İlham Əliyevin milli maraqlara 

söykənən siyasətini tam dəstəkləyir 
 � Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi 

ilə ötən bir il ərzində həyata keçirilən islahatlar, yürüdülən xarici siyasət 
dövlətimizin  mühüm irəliləyişlər əldə etməsinə səbəb olub. Əgər bu gün 
yenidən prezident seçkiləri keçirilsə, İlham Əliyev ölkə seçicilərinin mütləq 
çoxluğunun-təxminən 83-85 faizinin  səsini qazana bilər. Fransanın nüfuzlu 
“Opinion Way” şirkətinin bu ilin martında Azərbaycanda keçirdiyi rəy 
sorğusunun nəticələri də təsdiqləyir. Bu fikirləri “Demokratik Azərbaycan 
Naminə” İctimai Birliyinin sədri Elməddin Behbud bildirib.

E. Behbud deyib 
ki,  Prezident İlham 
Əliyevin apardığı xari-
ci siyasət nəticəsində 
Azərbaycan beynəlxalq 
əməkdaşlıq və siyasi-
iqtisadi münasibətlərin 
inkişafı sahəsində  böyük 
irəliləyişlərə nail olub. 
Dövlət başçısı 16 xarici 
səfər edib. Ölkəmizə 16 
dövlət və hökumət başçısı 
səfərə gəlib.  Elə təkcə 
bu fakt bu il Azərbaycanın 
beynəlxalq əlaqələrinin genişləndiyi barədə 
çox şeyi deyir.  Azərbaycan Respublikasında-
kı mövcud ictimai-siyasi vəziyyətə, Prezident 
İlham Əliyevin son bir ildə həyata keçirdiyi 
islahat kursuna, hökumətin ümumi daxili və 
xarici siyasətinə ölkə əhalisinin münasibətini 
öyrənmək məqsədilə “Opinion Way” şirkəti 
tərəfindən Naxçıvan Muxtar Respublikası istisna 
olmaqla, Azərbaycanın bütün bölgələrində geniş 
rəy sorğusunun nəticələri açıqlandı. Nəticələrə 
diqqət etdikdə görürük ki, , respondentlərin 
80,1 faizi ölkədəki mövcud ictimai-siyasi və 
sosial-iqtisadi sabitliyin qorunub saxlanılmasını 
Prezident İlham Əliyevin fəaliyyətinin ən uğurlu 
nəticəsi kimi dəyərləndirib. Respondentlərin 
fikrinə görə, dünyada və bölgədə yaşanan 
çoxsaylı mənfi proseslərdən asılı olmayaraq, 
Azərbaycan son bir ildə ictimai-siyasi sabitlik 
şəraitində öz dinamik sosial-iqtisadi inkişa-
fını davam etdirib, xalqın əmin-amanlığı və 
rifahı naminə bütün zəruri addımlar atılıb, 
ardıcıl tədbirlər görülüb. Ölkədə etnik, dini və 
ictimai-siyasi zəmində sabitlik hökm sürüb, 
ictimaiyyətdə narahatlıq doğuran ciddi hallar 
müşahidə edilməyib. Bütün bunlar ölkədaxili 

vəziyyəti və Azərbaycan Pre-
zidentinin fəaliyyətini yüksək 
qiymətləndirməyi təmin edən 
amillər olub. Məhz elə bu-
nun nəticəsidir ki, sorğunun 
“Prezident İlham Əliyevin son 
bir ildə gördüyü işləri necə 
qiymətləndirirsiniz” sualına 
respondentlərin 85,1 faizi 
bütövlükdə müsbət cavab 
verib. Bu sualı onların yal-
nız 6,8 faizi “mənfi”, 8,1 faizi 
“bilmirəm” kimi cavablandırıb.

QHT rəhbəri qeyd 
edib ki, cəmiyyətimizi hər zaman narahat 
edən məsələlərdən biri Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin həlli istiqamətində də dövlət 
başçısı bu il çox fəal olub. Prezident  ötən bir 
il ərzində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli 
istiqamətində  mühüm diplomatik gedişlər edib. 
Azərbaycan Prezidenti ilə Ermənistanın baş 
naziri arasında Düşənbə və Sankt-Peterburqda 
danışıqlar aparılıb. Bu il martın 29-da Vyanada 
keçirilən görüş ölkəmizin prinsipial mövqe-
yini bir daha ortaya qoydu. Bununla yanaşı, 
Ermənistanın cidd-cəhdlə separatçı rejimi 
danışıqlar prosesinə cəlb etməsi fikrini iflasa 
uğratdı. Beynəlxalq təşkilatlar bir daha gördülər 
ki,  Azərbaycan irəli sürdüyü formatın dəyişməz 
olduğunda israrlıdır və bu prinsipial məsələdən 
geri çəkilmək niyyətində deyil.  

E. Behbud əlavə edib ki, Prezident 
İlham Əliyevin seçkiqabağı vədlərinin yerinə 
yetirilməsinin qiymətləndirilməsinə dair “Opinion 
Way”in sualına respondentlərin bütövlükdə 75,6 
faizi müsbət cavab verməsi hazırkı ictimai-siyasi 
mənzərəni tam göstərməyə əsas verir. 

Anar TURAN, “Xalq qəzeti”

 � ADA Universiteti 
ilə “Azərenerji” Açıq Səhmdar 
Cəmiyyəti arasında anlaşma 
memorandumu imzalanıb. Tərəflər 
elektrik mühəndisliyi sahəsini birgə 
inkişaf etdirəcəklər.

 � İran İslam Respublikasında aramsız yağışlar nəticəsində baş 
vermiş təbii fəlakətlə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyevin tapşırığına əsasən, Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) Azərbaycan 
hökuməti adından bu ölkəyə humanitar yardım göndərəcək. 

 � Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 
“Məhkəmə-hüquq sistemində islahatların dərinləşdirilməsi haqqında”  
2019-cu il 3 aprel tarixli fərmanından irəli gələn vəzifələrin təxirə salınmadan 
icrasını təmin etmək məqsədilə aprelin 9-da Azərbaycan Respublikasının 
baş prokuroru Zakir Qaralovun sədrliyi ilə geniş əməliyyat müşavirəsi 
keçirilib.

MEHRİBAN ƏLİYEVA:

Azərbaycanın 10 milyonuncu sakini, körpə 
Mehribanın valideynləri qarabağlıdırlar. Onlar keçmiş 
Ağdərə rayonunun sakinləridir. Ağdam rayonunun 
Baş Güneypəyə kəndində qeydiyyatda olan məcburi 
köçkün Ocaqova Nigar Çərkəz qızı ilə Həsənov Rauf 
Yunis oğlu bir il əvvəl el qaydası ilə ailə qurublar. 

Allahın lütfü ilə bu gənc ailəyə gözəl və sağlam bir 
qız uşağı qismət oldu. Qız övladı Tanrının valideynlərə 
hədiyyəsidir. Qız gələcəyin anasıdır. İndi hər bir 
soydaşımızın köksündə bir arzu, dilək var: Allah körpə 
Mehribana və bütün balalara xoşbəxtlik nəsib eləsin. 
Adətən, qız övladı doğulanda “Allah bəxtini, taleyini 
gözəl yazsın. Ayağı sayalı olsun”, – deyirlər. 

Bizim Mehriban isə anadan xoşbəxt ulduz altında 
dünyaya göz açdı. Dünyanın hər yerində olduğu kimi, 
Azərbaycanda da hər gün yüzlərlə uşaq doğulur. 
Onların doğuluşundan ancaq yaxınları xəbər tutur. 
Mehribanın bu işıqlı dünyaya gəlişindən isə bütün xalq 
anında xəbər tutdu.

Körpənin valideynləri özlərini çox xoşbəxt hiss 
edirlər. Atası Rauf Həsənov qızının Azərbaycanın 10 
milyonuncu sakini olmasını internet saytlarında yayı-
lan xəbərlərdən eşidib. Bu barədə deyib: “Özüm polis 
serjantıyam. Xidmət başındayam. Dostlarım mənə 
xəbərləri göndərdilər. Oxudum, sevincimin həddi-
hüdudu yoxdur”. Anası isə ilk övladının Azərbayanın 
10 milyonuncu sakini olduğu xəbərini eşidəndə 
sevincindən ağlayıb. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab 
İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva 
bu münasibətlə körpənin valideynlərini və bütün 
Azərbaycan xalqını təbrik ediblər. Dünən, aprelin 

9-da Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Meh-
riban Əliyeva Respublika Perinatal Mərkəzində 
Azərbaycanın 10 milyonuncu sakini Mehriban 
Həsənovanın valideynləri Rauf Həsənov və Nigar 
Ocaqova ilə görüşüblər. Dövlətimizin başçısı və xa-
nımı uşağın valideynləri ilə söhbət ediblər. Prezident 
İlham Əliyev deyib: ”Biz bu hadisəni izləyirdik. Aprelin 
6-da sizin həyatınızda, eyni zamanda, ölkəmizin 
həyatında çox əlamətdar hadisə baş vermişdir. Sizin 
körpəniz ölkəmizin 10 milyonuncu sakinidir. Sizi təbrik 
edirəm, sağlam böyüsün, sizi sevindirsin, xalqımı-
zı sevindirsin. Bu, tarixi hadisədir. Bu gözəl hadisə 
münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edirəm”.

 Sonra dövlət başçımız xalqımızın sayının artdı-
ğından sevindiyini bildirib və deyib: “Yadımdadır, 9 
milyonuncu sakin 2010-cu ildə dünyaya gəldi. Doqquz 
il ərzində əhalimiz 1 milyon artdı. Amma son 15 il 
ərzində əhali 1,7 milyon nəfər artdı. Bu, bizim gücü-
müzü, ölkəmizin qüdrətini artırır. Eyni zamanda, onu 
göstərir ki, ölkəmizdə sosial-iqtisadi inkişaf gedir. Çün-
ki əhalinin artımı birbaşa sosial vəziyyətlə bağlıdır”.

Birinci xanım Mehriban Əliyeva xoş duyğularını 
bildirərək “Çox göyçək uşaqdır”, – deyib və balaca 
Mehribana xeyir-dua verib: “Xoşbəxt böyüsün, sağlam 
böyüsün”. 

Prezident İlham Əliyev Həsənova  Mehriban Rauf 
qızının ölkəmizin 10 milyonuncu sakini sertifikatını, 
dövlət tərəfindən ailəyə verilən mənzilin çıxarışını 
valideynlərə verib. Həmçinin uşağın hesabına vəsait 
köçürüldüyünü bildirib.

On milyonuncu sakinin doğulması münasibətilə 
gün ərzində Bakı şəhərinin bir sıra rayonlarında 

ağacəkmə aksiyası və konsert proqramları təşkil 
olunub. Aprelin 7-də Dənizkənarı Milli Parkda 
atəşfəşanlıq və konsert olub. Şəhər sakinləri və 
paytaxtımızın qonaqları incəsənət ustalarının ifasında 
şən mahnıları dinləyib, atəşfəşanlığa maraqla tamaşa 
ediblər. Azərbaycanın on milyonuncu sakininin anadan 
olması münasibətilə ölkəmizin şəhər və bölgələrində 
bayram konsertləri və fləşmob təşkil olunub. 

Aprelin 8-də Abşeron rayonunda bir sıra tədbirlər 
keçirilib. İlk olaraq rayonun müxtəlif ərazilərində 
ağacəkmə aksiyası təşkil edilib. Abşeron Rayon İcra 
Hakimiyyətinin təşəbbüsü ilə reallaşan aksiya zamanı 
600 ağac əkilib. Günün sonunda isə Heydər Əliyev 
Parkında Abşeron Mədəniyyət Evinin təşkilatçılığı ilə 
konsert proqramı təqdim edilib. Tədbir iştirakçıları 
rayonun özfəaliyyət kollektivlərinin hazırladığı bir-
birindən maraqlı ifaları izləyib, incəsənət ustalarının 
şən mahnılarını dinləyiblər.

Sevindirici haldır ki, son illər Azərbaycanın əhalisi 
ildən-ilə artır. Əhali əsasən təbii artımla, yəni yeni 
doğulanların hesabına çoxalır. Doğumun səviyyəsi 
ölümün səviyyəsini iki dəfədən çox üstələyir. Dünya-
nın bir çox ölkələrində demoqrafik problemlər yaşandı-
ğı bir vaxtda Azərbaycan vətəndaşlarının təbii artımla 
çoxalması müsbət və sevindirici haldır. Axı sayımız 
artdıqca, gücümüz, gələcəyə inamımız artır. 

Bəli, bu günlərdə Azərbaycan xalqı sevinc 
içərisindədir. Özgə torpaqlarına göz dikən düşmənin 
sevincimizdən qəm-qüssəyə batacağını təsəvvür 
etmək çətin deyil. Ermənistan əhalisi yoxsulluq, pis 
idarəçilik, ümidsizlik ucundan ölkəni tərk etdiyi bir 
vaxtda, azərbaycanlılar artır, çoxalır. Baxın, nə qədər 
böyük təzad yaranıb: Bir tərəfdə Prezident İlham 
Əliyevin liderliyi ilə gündən-günə inkişaf və tərəqqi 
edən Azərbaycan, o biri tərəfdə sürətlə tənəzzül edən 
Ermənistan! 

Azərbaycanda bütün ailələrə, xüsusilə də, 
aztəminatlı, çoxuşaqlı ailələrə dövlət tərəfindən 
müavinət və yaradımlar davamlı olaraq artırılır, 
Ermənistanda isə əhali yoxsulluq girdabında boğulur. 
Azərbaycanda yeni məktəblər, uşaq bağçaları inşa 
olunur, Ermənistan rəhbərliyi isə öz vətəndaşlarını 
dolandırmaq üçün xarici ölkələrdə ianələr toplayır. Nə 
qədər ki, Ermənistan işğalçı siyasətindən əl çəkməyib, 
düşmən bundan da ağır vəziyyətə düşəcək. 

Hər bir körpənin xoşbəxtliyi bütün Azərbaycanın 
xoşbəxtliyidir! Qoy 10 milyonuncu sakinin ayağı 
düşərli, sayalı olsun! 

Sağlam və xoşbəxt böyü, əziz Mehriban balamız! 
Zərifə BƏŞİRQIZI,  

Məsaim HACIXANLI, 
“Xalq qəzeti” 

“Xoşbəxt böyüsün, 
sağlam böyüsün!”

2019-cu il aprelin 6-da Azərbaycanın 10 milyonuncu sakininin 
doğulması xəbəri bir göz qırpımında bütün ölkəyə yayıldı. 
Bu müjdəyə hər kəs sevindi. Valideynləri körpənin adını 

Azərbaycanın Birinci xanımının şərəfinə Mehriban qoydular. Bunun böyük rəmzi 
mənası var. Axı Mehriban xanım, həqiqətən, bütün uşaqların himayədarıdır, 
xüsusilə qayğıya, ehtiyacı olan ailələrin ümid yeridir, xeyirxahıdır. 

Müdafiə Nazirliyi vətəndaşlara və KİV nümayəndələrinə müraciət edib
 � AZƏRTAC Müdafiə Nazirliyinin saytına istinadla xəbər verir ki, 

müraciətdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş 
Komandanı İlham Əliyevin tapşırığına əsasən, ordu ilə xalq arasında əlaqələrin 
daha da möhkəmləndirilməsi, ictimaiyyət nümayəndələrinin hərbi hissələrdə 
həyata keçirilən quruculuq işləri, eləcə də valideynlərin övladlarının xidməti 
şəraiti ilə əyani şəkildə tanış olmaları məqsədilə Müdafiə Nazirliyi tərəfindən 
mütəmadi olaraq tədbirlər həyata keçirildiyi vurğulanıb. 

Görülən işlərin xalqımız tərəfindən böyük 
rəğbətlə qarşılandığının qeyd olunduğu müraciətdə 
bildirilib: “Lakin son günlər müxtəlif ictimai və qeyri-

hökumət təşkilatlarının nümayəndələrinin hərbi 
hissələrə, xüsusilə də ön xətdə yerləşən bölmələrə 
səfərlərindən sonra ayrı-ayrı vətəndaşlarımızın 

mobil telefon, videokamera və fotoaparat vasitəsilə 
hərbi hissələrin ərazisində çəkdikləri kadrlar sosial 
şəbəkələrdə yayılır, müxtəlif şərhlər paylaşılır. 
Beləliklə də “Dövlət sirri haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununun müvafiq tələbləri pozu-
laraq düşmənə Ordumuz barədə məlumatlar əldə 
etmək imkanı yaradılır.

Müdafiə Nazirliyi bildirir ki, hərbi hissələrin və 
ön xətt bölmələrimizin, xüsusilə də onların şəxsi 
heyətinin təhlükəsizliyi baxımından bu cür hallar 
yolverilməzdir”.



Prezident Donald Trampa 
istefa ərizəsi ilə müraciət 
edən Nilsen qeyd edib ki, 
milli təhlükəsizlik sistemində 
dəyişikliklər müəyyən tərəqqi 
ilə nəticələnsə də yeni şəraitdə 
mən kənara çəkilməyi qərara 
aldım. 

Bəzi ekspertlər bildirirlər 

ki, qeri-qanuni miqrasiyanın gücləndiyi 
şəraitdə Nilsen Konqres və məhkəmələr 
arasında əməkdaşlığın səviyyəsindən 
narazı qalmışdır. Cənub sərhədində 
yaranmış şərait Donald Tramp 
administrasiyası ilə Konqres arasında 
mübahisə predmetinə çevrilib.

Tramp öz növbəsində bildirib 
ki, nazirin vəzifələrini 
müvəqqəti olaraq 
Kevin Makalinan 
yerinə yetirəcək. “Daxili 
təhlükəsizlik naziri 
Kirsten Nilsen öz postunu 
tərk edir, xidmətinə 
görə ona təşəkkürümü 
bildirmək istərdim”, - deyə 
Tramp özünün  “Tvitter” 
səhifəsində yazıb. 

Qeyd edək ki, Kevin 
Makalinan bundan əvvəl 
ABŞ-ın gömrük-sərhəd 
xidmətinin rəhbəri olub.

 “Xalq qəzeti”

 İqtisadiyyat Nazirliyindən 
aldığımız məlumatda bildirilir ki, 
missiyanın ilk günü Azərbaycan və 
Latviya şirkətləri arasında keçirilən 
işgüzar görüşdə hər iki tərəfdən 
100-ə yaxın sahibkar iştirak edib. 
Görüşdə “Made in Azerbaijan” 
brendinin təşviqi istiqamətində 

görülən işlər barədə 
məlumat verilib, Azərbaycan 

məhsullarının Latviyaya ixracının 
genişləndirilməsi müzakirə edilib.

Səfərin ikinci günü – aprelin 
8-də “Made in Azerbaijan” brendi 
ilə istehsal olunan Azərbaycan 
şərablarının dequstasiyası keçi-
rilib. İştirakçılara Azərbaycanın 

müxtəlif bölgələrində istehsal 
olunan məhsul nümunələri təqdim 
olunub.

7–10 aprel tarixlərini əhatə 
edən ixrac missiyası çərçivəsində 
Azərbaycanın Latviyadakı Ticarət 
Evində görüşlər keçiriləcək, ticarət 
şəbəkələrinə səfərlər təşkil olunacaq.

 Samirə ƏLIYEVA, “Xalq qəzeti”

 � Qazaxıstanda növbədənkənar 
prezident seçkiləri bu il iyunun 9-da 
keçiriləcək.

Bunu ölkə prezidenti Kasım-Jomart Tokayev televizi-
ya ilə müraciətində deyib. O bildirib ki, növbədənkənar 
prezident seçkilərinin keçirilməsi məsələsini Nursultan 
Nazarbayevlə müzakirə edib. Prezident Tokayev deyib: 
“Seçkilər düzgün, açıq və ədalətli keçiriləcək. Bu, mənim 
prinsipial mövqeyimdir.”

Qeyd edək ki, Qazaxıstanın birinci prezidenti Nur-
sultan Nazarbayev martın 19-da xalqa müraciətində 
vəzifəsindən getdiyini açıqlamışdır. Lakin o respublika 
Təhlükəsizlik Şurasının rəhbəri vəzifəsində qalır. Ölkədə 
sabitliyin və birinci prezident Nazarbayevin siyasətinin 
varisliyinin qorunub saxlanılacağı bildirilib.

Növbəti prezident seçkilərinin 2020-ci ildə keçiriləcəyi 
planlaşdırılırdı.

 Samirə ƏLIYEVA, “Xalq qəzeti”

Ticarət mərkəzindən malların 
çıxarılmasına başlanılıb

İqtisadiyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətindən aldığı-
mız məlumatda bildirilir ki, İqtisadiyyat, Maliyyə, Daxili 
İşlər, Fövqəladə Hallar nazirliklərinin, Baş Prokurorluğun 
və Dövlət Gömrük Komitəsinin əməkdaşlarının və sa-
hibkarların iştirakı ilə akt tərtib edilərək yanmamış mallar 
sahibkarlara təhvil verilir, yanğın nəticəsində yararsız 
vəziyyətə düşmüş mallar isə müvafiq akt tərtib edilməklə 
Suraxanı rayonunda xüsusi ayrılmış anbara göndərilir.

Sahibkarlar mallarının daşınması üçün nəqliyyatla 
təmin olunurlar. 

Artıq 75 sahibkar mallarını ticarət mərkəzindən 
 çıxarıblar.

“Xalq qəzeti”

Bu fikirlər Azərbaycan Respublikası 
Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi 
Leyla Abdullayevanın açıqlamasında yer 
alıb.

Açıqlamada deyilir ki, bu günədək 
Azərbaycan məhz bu prizmadan 
yanaşaraq NATO-nun Əfqanıstanda 
həyata keçirdiyi missiyasına, eləcə 
də ümumiyyətlə bölgədəki sülh və 
təhlükəsizliyə öz töhfəsini verib. ABŞ və 

digər NATO ölkələri Əfqanıstana uçuş-
larını məhz Azərbaycan ərazisindən 
istifadə etməklə həyata keçirirlər. Digər 
tərəfdən, bu gün Azərbaycan trans-
regional əlaqələndirmə ölkəsi kimi ta-
nınır. Azərbaycan ərazisinin quru və su 
məkanı üzərindən tranzit imkanları ya-
radılıb. 2017-ci ildən etibarən fəaliyyətə 
başlayan Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu 
xətti və ötən ildən Ələt Beynəlxalq Dəniz 

Limanının tam fəaliyyətə keçməsi bu 
xüsusda yeni imkanlar açıb. NATO-nun 
bir neçə üzv ölkəsi Əfqanıstana yük 
daşımalarını məhz bu yollardan istifadə 
etməklə təmin edirlər. Bütün bu qeyd 
olunanların müsbət dəyənləndirilməsinin 
davamı olaraq cari il aprelin 4-də Va-
şinqtonda NATO-nun baş katibi mətbuat 
konfransında açıqlama ilə çıxış edərək 
qeyd edib ki, Azərbaycan alyansın yaxın 
tərəfdaşıdır və ölkəmiz beynəlxalq sülh 
və təhlükəsizliyin bərqərar olunmasın-
da NATO ilə sıx əməkdaşlıq edir. Baş 
katib, həmçinin Azərbaycanın NATO-
nun “Qətiyyətli dəstək” missiyasına 
əhəmiyyətli hərbi qüvvə və multimodal 
tranzit töhfəsi verdiyini qeyd edib, bu 
xüsusda, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu 

xəttinin Əfqanıstana daşımalar zamanı 
istifadə olunduğu və bu dəmir yolunun 
alyansın “Qətiyyətli dəstək” missiyası-
na mühüm töhfə verdiyini vurğulayıb. 
“Vurğulamaq istərdik ki, baş katib 
NATO ölkələrinin kollektiv mövqeyini 
təqdim edir və baş katibin sözügedən 
bəyanatı da məhz bu əsaslarda verilib.

Bununla yanaşı, son günlər Alma-
niya mətbuatına sızılmış məlumatlar 
və ittihamlar anlaşılmazlıq yaratmaqla 
yanaşı, kiminsə qərəzliliyindən xəbər 
verir. Əsassız ittihamları özündə əks 
etdirən bu məlumatlar konkret fakt-
lara əsaslanmır. Bir daha bildiririk 
ki, Azərbaycan müvafiq tərəfdaşlıq 
prinsipləri əsasında və beynəlxalq 
hüququn normalarına uyğun olaraq 
NATO-ya üzv ölkələr ilə əməkdaşlıq 
edib, hazırda edir və gələcəkdə də bu 
əməkdaşlığı davam etdirməyə hazırdır.

Almaniya KİV-lərinə sızılmış 
məlumata istinadən müşahidə etdiyi-
miz uydurma kampaniya yanlışdır və 
Azərbaycan haqlı olaraq gözləyir ki, Al-
maniya hökuməti müvafiq şəkildə özü bu 
məsələni cavablandıracaq. Azərbaycan 
NATO-ya üzv ölkələrin müraciətlərinə 
bundan sonra da müvafiq şəkildə baxma-
ğa davam edəcək”, – deyə açıqlamada 
vurğulanır.

Bunu Milli Məclisin deputatı, ATƏT 
Palament Assambleyasının (ATƏT PA) 
vitse-prezidenti Azay Quliyev deyib: 
“ATƏT PA-nın bürosu illik sessiyasında 
milli maraqlarımıza tam cavab verən, 
çox vacib və tarixi qətnamə layihəsi 

qəbul etdi. Büro üzvlərinə layihəyə 
verdikləri dəstəyə görə təşəkkür 
edirəm”.

Qeyd edək ki, büronun iclasında 
assambleyanın siyasi məsələlər və 
təhlükəsizlik, iqtisadi məsələlər, elm, 

texnologiya və ətraf mühit, demokratiya, 
insan hüquqları və humanitar məsələlər 
üzrə ümumi komitələrinin məruzələri və 
qətnamə layihələri müzakirə olunur.

İclasda ATƏT PA-nın xüsusi 
nümayəndələrinin fəaliyyəti və seçki 
müşahidə missiyalarının hesabatla-
rı, assambleyanın baş katibi Roberto 
Montellanın mandatının ikinci müddətə 
uzadılması məsələsinə baxılacaq.

Bununla yanaşı, büro ATƏT 
PA-nın cari ilin 4-8 iyul tarixlərində 
Lüksemburqda baş tutacaq 28-ci illik və 
4–6 oktyabrda Mərakeşdə keçiriləcək 
payız sessiyalarının gündəliyini, 
müzakirə mövzularını və layihə 
sənədlərini təsdiq edəcək.

O qeyd edib ki, hazırlıq işləri yüksək səviyyədə davam 
etdirilir: “Demək olar ki, tribunaların hamısı hazırdır. Bir 
tribuna qalıb ki, o da Azneft tribunasıdır. Həmin tribunanın 
tikintisinə aprelin 15-də başlanılacaq. Komandalar üçün 
nəzərdə tutulmuş binalar hazırdır. Yerli komanda 24 saat 

işləməyə hazırdır. Onla-
rın sayəsində işlər çox 
yaxşı gedir. Nəzarət edə 
bilməyəcəyimiz məsələ 
yalnız Bakıda olan hava 
şəraitidir, onun da yaxşı 
olacağına ümid edirik”.

BU günlərdə bəzi kütləvi informasiya vasitələrində yayılan 
“Azərbaycan NATO-ya üzv ölkələr üçün öz ərazisindən 
keçən dəhlizi bağlayır” ifadəsi həqiqətə uyğun de-

yil. Vəziyyətin aydınlaşdırılması məqsədilə qeyd etmək istərdik ki, 
Azərbaycan dəhliz mənasında heç kimə, o cümlədən NATO-ya hər 
hansı ərazisini vermir. Burada söhbət NATO-nun Əfqanıstanda həyata 
keçirdiyi və Azərbaycanın da iştirakçısı olduğu “Qətiyyətli dəstək” 
missiyasının üzvlərinə ölkə ərazisindən, o cümlədən quru, hava və su 
məkanından sözügedən missiya çərçivəsində müvafiq yük daşımala-
rının həyata keçirilməsi üçün müvafiq imkanının təmin edilməsindən 
gedir. Belə bir təcrübə 2001-ci ildən mövcuddur. Bu imkanların təmin 
olunması üçün NATO üzv ölkələrinin müvafiq uçuş icazələrinin 
əldə edilməsi müraciətləri ikitərəfli əsaslarda nəzərdən keçirilir. Bu 
müraciətlərə Azərbaycan tərəfinin müvafiq qayda və prosedurlarına 
uyğun olaraq, eləcə də tərəfdaşlığın təməlini təşkil edən dövlətlərin 
bir-birlərinin suverenliyi və ərazi bütövlüyünə hörmət və əməkdaşlıq 
prinsipləri əsasında baxılır.

“Qətiyyətli dəstək” davam edir

Azərbaycanla bağlı 

mühüm qətnamə layihəsi

ATƏT Parlament Assamb-
leyasının Kopenhagendə 
keçirilən illik büro icla-
sında Azərbaycanla bağlı 
mühüm qətnamə layihəsi 
qəbul olunub.

İxrac missiyası
Riqada

İqtisadiyyat Nazirliyinin dəstəyi, 
Azərbaycanda İxracın və İnvesti-
siyaların Təşviqi Fondunun (AZP-

ROMO) təşkilatçılığı ilə növbəti ixrac 
missiyası Latviyanın Riqa şəhərinə 
təşkil olunub. İxrac missiyasına şərab 
və digər spirtli içkilərin, qida və tekstil 
məhsullarının istehsalı, habelə  turizm 
sahəsində fəaliyyət göstərən 23 
Azərbaycan şirkəti daxildir.

Qazaxıstanda prezident 
seçkilərinin vaxtı açıqlanıb

Aprelin 6-dan etibarən sahibkarlar 
Bakının Nizami rayonunda yerləşən 
yanğın baş vermiş ticarət mərkəzindən 
mallarının çıxarılmasına başlayıblar.

ABŞ-ın daxili təhlükəsizlik 
naziri istefa verib

ABŞ-ın Daxili Təhlükəsizlik Nazirliyinin 
başçısı Kirsten Nilsen ölkənin cənub 
sərhədində gərginliyin artması 
səbəbindən vəzifəsini tərk edib.

2019-cu il “Formula 1” yarışlarına 
 hazırlıq sürətlə davam edir. Bunu 

Bakı Şəhər Halqasının (BŞH) Yarış Obyektinin 
 tikintisi üzrə rəhbəri Tomas Butçer bildirib.

“Formula 1” yarışının 
hazırlıq mərhələsi 

yekunlaşmaq üzrədir

Müdafiə Nazirliyi: Ermənistan müdafiə 
nazirinin beynəlxalq terrorçu kimi çıxış etməsi 
anormal düşüncəli şəxsin sayıqlamasıdır

Bunu Ermənistanın 
müdafiə naziri David To-
noyanın guya Azərbaycan 
ərazisində xaos yaratmaq 
məqsədilə düşmən tərəfinin 
kəşfiyyat bölmələrinin 
fəallaşması ilə bağlı dediyi 
fikirləri AZƏRTAC-a şərh 
edərkən Müdafiə Nazirliyi 
mətbuat xidmətinin rəisi 
polkovnik Vaqif Dərgahlı 
bildirib.

“Ermənistan 
hakimiyyətini təmsil edən 

bu şəxsin beynəlxalq 
terrorçulara bənzər 
tərzdə çıxış etməsi, bu 
məntiqlə davranaraq 
dinc əhaliyə qarşı açıq-
aydın təhdid dolu fikirlər 
səsləndirməsi xaosun 
məhz rəsmi Yerevanın ha-
zırkı rəhbərliyində mövcud 
olduğunu sübut edir.

İşğalçı ölkənin müdafiə 
nazirinin son çıxışları 
N.Paşinyan hakimiyyətinə 
qarşı yönəlmiş və 
D.Tonoyanın gələcək siyasi 

karyerası üçün hesab-
lanmış hiyləgər planın bir 
hissəsidir.

Ermənistan rəsmilərinin 
müharibə hədəsi ilə dolu 
səsləndirdikləri təhdidləri 

ciddi qəbul etməyən 
Azərbaycan Ordusu tor-
paqlarımızı işğaldan azad 
etmək üçün döyüşə tam 
hazırdır”, - deyə polkovnik 
V.Dərgahlı qeyd edib.

Ermənistan müdafiə nazirinin 
səsləndirdiyi növbəti sərsəm fikirlər heç 
bir normal məntiqə sığmayan, anormal 
düşüncəli şəxsin sayıqlamasına bənzəyir. 
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Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyi 
2019-cu il aprelin 28-i və mayın 1-də Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Dubay şəhərində 

keçiriləcək turizm sərgisində Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyi üçün 
“Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə uyğun 

açar təhvili üsulu ilə sərgi stendinin quraşdırılması işlərinin satınalınması məqsədilə 
Sərgi stendlərinin quraşdırıl-

ması sahəsində təcrübəsi olan 
və ixtisaslı işçi heyətinə malik 
rezident və qeyri-rezident hüquqi 
şəxslər iştirak edə bilərlər.

İddiaçılar təkliflər sorğusunda 
iştirak üçün aşağıdakı sənədləri 
təqdim etməlidirlər: 

1. Təkliflər sorğusunda iştirak 
üçün yazılı müraciət.

2. Qiymət təklifi (zərflərin 
açıldığı tarixdən sonra ən azı 
30 (otuz) bank günü qüvvədə 
olmalıdır).

3. Təklifin dəyərinin 1 (bir) 
faizi həcmində bank təminatı 
(qiymət təklifinin qüvvədə olma 
müddətindən 30 (otuz) bank 
günü çox olmalıdır).

4. Vergilərə və digər icbari 
ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi 
vaxtı keçmiş öhdəliklərin olub- ol-
maması haqqında müvafiq vergi 
və sosial müdafiə orqanından 
arayış. 

5. İddiaçının son 1 (bir) 
ildəki fəaliyyəti haqqında dövlət 
orqan(lar)ı tərəfindən təsdiq 

olunmuş maliyyə hesabatı.
6. İddiaçının son 1 (bir) ildəki 

maliyyə vəziyyəti haqqında bank 
arayışı. 

7. İddiaçının ilkin qeydiyyat 
sənədlərinin və onlara edilmiş 
əlavə və düzəlişlərin müvafiq 
qaydada təsdiqlənmiş surətləri 
(iddiaçının tam adı, hüquqi sta-
tusu, nizamnaməsinin qeydiyyat-
dan keçdiyi ölkə və əsas fəaliyyət 
yeri göstərilməklə) və rekvizitləri.

8. Qiymət təklifini və 
satınalma müqaviləsini 
imzalamaq səlahiyyətinə malik 
olan şəxsin səlahiyyətlərini təsdiq 
edən sənəd.

9. İddiaçının analoji işlər 
üzrə iş təcrübəsini təsdiq edən 
sənədlər.

İddiaçılar konsorsium 
yaratmaqla təkliflər sorğusunda 
iştirak etmək istəyirlərsə, kon-

sorsium barədə müqavilə, eləcə 
də konsorsium iştirakçısı olan 
bütün şirkətlər barədə yuxarı-
da göstərilən zəruri sənədləri 
(məlumatları) təqdim etməlidirlər.

İddiaçılar təkliflərini qa-
palı, möhürlənib imzalanmış 
ikiqat zərflərdə iki nüsxədə 
(üzərində əsli və surəti yazılmış) 
təqdim etməlidirlər. İddiaçıların 
təkliflərinin əsli və surəti arasında 
fərqlər olduqda üstünlük üzərində 
əsli sözü yazılmış nüsxəyə 
veriləcəkdir.

Azərbaycan Respublika-
sından olan iddiaçıların təkliflər 
sorğusuna təqdim edəcəkləri 
bütün sənədlər Azərbaycan Res-
publikasının dövlət dilində tərtib 
olunmalıdır. Xarici ölkələrdən 
olan iddiaçılar isə təmsil etdikləri 
dövlətin dilində hazırladıqları 
mətnlə birlikdə həmin mətnin 

Azərbaycan dilinə tərcümə olun-
muş nüsxəsini əlavə etməlidirlər. 

İddiaçılar öz təkliflərini əsas 
şərtlər toplusunda göstərilən 
müddəalara uyğun olaraq 
hazırlamalı, təkliflər sorğusunda 
iştirak etmək üçün sənədləri 
11 aprel 2019-cu il saat 18.00-
dək Bakı şəhəri, Landmark I, 
3-cü mərtəbə, Nizami küçəsi 
96 E nömrəli ünvana təqdim 
etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec 
təqdim olunan zərflər açılmadan 
geri qaytarılacaqdır. 

İddiaçıların təklifləri 12 
aprel 2019-cu il saat 11.30-da 
Bakı şəhəri, Landmark I, 3-cü 
mərtəbə, Nizami küçəsi 96 E 
nömrəli ünvanda açılacaqdır.

Zərflər iddiaçıların 
səlahiyyətli nümayəndələrinin 
iştirakı ilə onların təqdimolunma 
ardıcıllığı üzrə açılacaq və 
təkliflər elan ediləcəkdir. 

Tender komissiyası

“Azərsu” ASC
 daxili vəsaiti hesabına coğrafi informasiya sistemlərinin təkmilləşdirilməsi,  

operativ təhlillərin və nəzarətin aparılmasını təmin edəcək vahid platformanın qurulması 
və yeni funksionallıqların yaradılması işlərinin satınalınması məqsədilə 

Tender iştirakçılarına təklif 
olunur ki, öz tender təkliflərini 
möhürlənib imzalanmış şəkildə 
ikiqat zərflərdə yazılı surətdə 
təqdim etsinlər.Təkliflərin 
qiymətləndirilməsində aşağıdakı 
meyarlara üstünlük veriləcəkdir: 

-aşağı qiymət, yüksək 
keyfiyyət, təcrübə və maliyyə 
vəziyyəti. 

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

Tenderdə iştirak etmək 
istəyənlər aşağıdakı məbləğdə 
iştirak haqqını göstərilən hesaba 
köçürdükdən sonra Azərbaycan 
dilində tərtib olunmuş əsas 
şərtlər toplusunu Bakı şəhəri, 
Moskva prospekti 67, “Azərsu” 
ASC-nin Təchizat və Satı-
nalmaların İdarə Olunması 
Departamentindən (əlaqələndirici 
şəxs -Ağaəli Mirzəyevdən, 431 
47 67/2246) ala bilərlər.

İştirak haqqı 200 manatdır.
Təşkilat- “Azərsu” ASC
VÖEN- 9900001751

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

Kod- 200112
VÖEN- 9900003611
M/h- AZ37NABZ 

0135010000000001944
S.W. İ. F. T. BIK- AİİBAZ2X
H/h- AZ65AİİB 

33070019441100216111
İştirak haqqı heç bir halda 

geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak 

üçün aşağıdakı sənədləri təqdim 
etməlidirlər:

- tenderdə iştirak etmək üçün 
yazılı müraciət (tender komissi-
yasının adına);

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

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

- iddiaçının son bir ildəki 
maliyyə vəziyyəti haqqında bank 
arayışı;

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

- əsas şərtlər toplusunda 
nəzərdə tutulan digər sənədlər. 

Sənədlər Azərbaycan 
dilində, 2 nüsxədə (əsli və surəti) 
tərtib olunmalıdır (xarici dildəki 

tender təklifləri Azərbaycan dilinə 
tərcümə edilməlidir).

Tender proseduru “Dövlət 
satınalmaları haqqında” Qanuna 
uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə işti-
rak üçün yuxarıda göstərilən 
sənədləri (tender təklifi və bank 
təminatı istisna olmaqla) 15 may 
2019-cu il saat 18.00-a qədər, 
tender təklifi və bank təminatını 
isə möhürlənmiş ikiqat zərflərdə 
23 may 2019-cu il saat 16.00-
a qədər Bakı şəhəri, Moskva 
prospekti 67, “Azərsu” ASC-nin 
Təchizat və Satınalmaların 
İdarə Olunması Departamentinə 
təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec 
təqdim olunan zərflər açılmadan 
geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 24 may 
2019-cu il saat 16.00-da yuxarıda 
göstərilən ünvanda açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə 
bilərlər.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyi 
2019-cu il aprelin 17 və 19-da Qazaxıstanın Almatı şəhərində keçiriləcək turizm sərgisində 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyi üçün “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Azərbaycan Respublikası qanununun tələblərinə uyğun açar təhvili üsulu ilə 

sərgi stendinin quraşdırılması işlərinin satınalınması məqsədilə 
Sərgi stendlərinin quraşdırıl-

ması sahəsində təcrübəsi olan 
və ixtisaslı işçi heyətinə malik 
rezident və qeyri-rezident hüquqi 
şəxslər iştirak edə bilərlər.

İddiaçılar təkliflər sorğu-
sunda iştirak üçün aşağıdakı 
sənədləri təqdim etməlidirlər: 

1. Təkliflər sorğusunda iştirak 
etmək üçün yazılı müraciət.

2. Qiymət təklifi (zərflərin 
açıldığı tarixdən sonra ən azı 
30 (otuz) bank günü qüvvədə 
olmalıdır).

3. Təklifin dəyərinin 1 (bir) 
faizi həcmində bank təminatı 
(qiymət təklifinin qüvvədə olma 
müddətindən 30 (otuz) bank 
günü çox olmalıdır).

4. Vergilərə və digər icbari 
ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi 
vaxtı keçmiş öhdəliklərin olub 
- olmaması haqqında müvafiq 
vergi və sosial müdafiə orqanın-
dan arayış. 

5. İddiaçının son 1 (bir) 
ildəki fəaliyyəti haqqında 
dövlət orqan(lar)ı tərəfindən 

təsdiqlənmiş maliyyə hesabatı.
6. İddiaçının son 1 (bir) ildəki 

maliyyə vəziyyəti haqqında bank 
arayışı. 

7. İddiaçının ilkin qeydiyyat 
sənədlərinin və onlara edilmiş 
əlavə və düzəlişlərin müvafiq 
qaydada təsdiqlənmiş surətləri 
(iddiaçının tam adı, hüquqi sta-
tusu, nizamnaməsinin qeydiyyat-
dan keçdiyi ölkə və əsas fəaliyyət 
yeri göstərilməklə) və rekvizitləri.

8. Qiymət təklifini və 
satınalma müqaviləsini 
imzalamaq səlahiyyətinə malik 
olan şəxsin səlahiyyətlərini təsdiq 
edən sənəd.

9. İddiaçının analoji işlər 
üzrə iş təcrübəsini təsdiq edən 
sənədlər.

 İddiaçılar konsorsium 
yaratmaqla təkliflər sorğusunda 

iştirak etmək istəyirlərsə, kon-
sorsium barədə müqavilə, eləcə 
də konsorsium iştirakçısı olan 
bütün şirkətlər barədə yuxarı-
da göstərilən zəruri sənədləri 
(məlumatları) təqdim etməlidirlər.

 İddiaçılar təkliflərini qapalı, 
möhürlənib imzalanmış ikiqat 
zərflərdə iki nüsxədə (üzərində 
əsli və surəti yazılmış) təqdim 
etməlidirlər. İddiaçıların 
təkliflərinin əsli və surəti arasında 
fərqlər olduqda üstünlük üzərində 
əsli sözü yazılmış nüsxəyə 
veriləcəkdir.

Azərbaycan Respublika-
sından olan iddiaçıların təkliflər 
sorğusuna təqdim edəcəkləri 
bütün sənədlər Azərbaycan Res-
publikasının dövlət dilində tərtib 
olunmalıdır. Xarici ölkələrdən 
olan iddiaçılar isə təmsil etdikləri 

dövlətin dilində hazırladıqları 
mətnlə birlikdə həmin mətnin 
Azərbaycan dilinə tərcümə olun-
muş nüsxəsini əlavə etməlidirlər. 

İddiaçılar öz təkliflərini əsas 
şərtlər toplusunda göstərilən 
müddəalara uyğun olaraq hazır-
lamalı, təkliflər sorğusunda iştirak 
etmək üçün sənədləri 11 aprel 
2019-cu il saat 18.00-dək, Bakı 
şəhəri, Landmark I, 3-cü mərtəbə, 
Nizami küçəsi 96 E nömrəli ünva-
na təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec 
təqdim olunan zərflər açılmadan 
geri qaytarılacaqdır. 

İddiaçıların təklifləri 12 
aprel 2019-cu il saat 11.30-da 
Bakı şəhəri, Landmark I, 3-cü 
mərtəbə, Nizami küçəsi 96 E 
nömrəli ünvanda açılacaqdır.

Zərflər iddiaçıların 
səlahiyyətli nümayəndələrinin 
iştirakı ilə onların təqdimolunma 
ardıcıllığı üzrə açılacaq və 
təkliflər elan ediləcəkdir. 

Tender komissiyası

“Bakı Yüngül Metal Konstruksiyaları” 
ASC səhmdarlarının nəzərinə!

“Bakı Yüngül Metal 
Konstruksiyaları” ASC-nin 
müşahidə şurası iclasının 
5 aprel 2019-cu il tarixli 
01/19 saylı protokoluna 
əsasən 25 may 2019-cu il 
saat 11.00-da “Bakı Yün-
gül Metal Konstruksiya-
ları” ASC səhmdarlarının 
Bakı şəhəri, Binəqədi 
rayonu, H.Z.Tağıyev 
küçəsi 25 nömrəli ünvanda 
növbəti ümumi yığıncağı 
keçiriləcəkdir.

Ümumi yığıncağın 
gündəliyi:

1. Ümumi yığıncağın 
gündəliyinin təsdiq edilməsi.

2. Azərbaycan Res-
publikasının iqtisadi-inkişaf 
strategiyasına uyğun olaraq 
səhmdar cəmiyyətin indiki 
mərhələdə qarşısında duran 
istehsal perspektivləri.

3. 1-ci maddədə 
göstəriləcək və müzakirə 
olunacaq məsələlərin həlli 

üçün qoyulacaq investisi-
yaların ümumi həcminin 
müəyyən edilməsi.

4. Səhmdar cəmiyyətin 
qoyulmuş investisiya-
lara uyğun olaraq yeni 
nizamnamə kapitalının 
müəyyənləşdirilməsi və 
təsdiqi. Yeni səhmlərin 
yerləşdirilməsi.

5. Minoritar 
səhmdarların səhmlərinin 
səhmdar cəmiyyət 

tərəfindən geri alınması 
təklifinin müzakirəsi.

6. Səhmdar cəmiyyətin 
məhdud məsuliyyətli 
cəmiyyətə çevirilməsi 
məsələsinin müzakirəsi.

7. Cəmiyyətin yeni direk-
torun təyin edilməsi.

8. Cəmiyyətin illik hesa-
batının təsdiq edilməsi.

9. Cari məsələlər.
Ümumi yığıncağın 

gündəliyi üzrə əlavə 
məlumatı (materialları) 
yuxarıda göstərilən ünvan-
dan və ya (050) 245 04 54 
telefon nömrəsi ilə əlaqə 
saxlamaqla əldə etmək olar.

“Continental Construction and  
İndustrial Co” ASC səhmdarlarının nəzərinə!

“Continental Construction 
and İndustrial Co” ASC-nin 
95%-dən artıq səhmdarının 
Azərbaycan Respublikası 
Mülki Məcəlləsinin 107.1 
maddəsinin 6-ci bəndinin 
tələbinə uyğun 25 may 
2019-cu il saat 15.00-da 
, “Continental Construc-
tion and İndustrial Co” 
ASC səhmdarlarının Bakı 
şəhəri, Binəqədi rayo-
nu, H.Z.Tağıyev küçəsi 
25 nömrəli ünvanda 

növbədənkənar ümumi 
yığıncağı keçiriləcəkdir.

Ümumi yığıncağın 
gündəliyi:

1. Ümumi yığıncağın 
gündəliyinin təsdiq edilməsi.

2. Azərbaycan Res-
publikasının iqtisadi-inkişaf 
strategiyasına uyğun olaraq 
səhmdar cəmiyyətin indiki 
mərhələdə qarşısında duran 
istehsal perspektivləri.

3. 1-ci maddədə 
göstəriləcək və müzakirə olu-

nacaq məsələlərin həlli üçün 
qoyulacaq investisiyaların 
ümumi həcminin müəyyən 
edilməsi.

4. Səhmdar cəmiyyətin 
qoyulmuş investisiya-
lara uyğun olaraq yeni 
nizamnamə kapitalının 
müəyyənləşdirilməsi və 
təsdiqi. Yeni səhmlərin 
yerləşdirilməsi.

5. Minoritar səhmdarların 
səhmlərinin səhmdar 
cəmiyyət tərəfindən geri alın-

ması təklifinin müzakirəsi.
6. Səhmdar cəmiyyətin 

məhdud məsuliyyətli 
cəmiyyətə çevirilməsi 
məsələsinin müzakirəsi.

7. Cari məsələlər.
Ümumi yığıncağın 

gündəliyi üzrə əlavə 
məlumatı (materialları) yuxa-
rıda göstərilən ünvanda və 
ya (050) 245 04 54 telefon 
nömrəsi ilə əlaqə saxlamaqla 
əldə etmək olar.

DÖVLƏT İMTAHAN MƏRKƏZİ PUBLİK HÜQUQİ ŞƏXS
İmtahan materiallarının daşınması üçün qapaqlı plastik qutuların satınalınması məqsədilə 

KOTİROVKA SORĞUSU ELAN EDİR
İddiaçı kimi iştirak etmək 

istəyənlərə təklif olunur ki, öz 
kotirovka təkliflərini möhürlənib 
imzalanmış zərfdə təqdim etsinlər. 
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün 
sorğu iştirakçıları lazımi maliyyə və 
texniki imkanlara malik olmalıdırlar.

Kotirovka sorğusunda iştirak 
etmək üçün qeyd olunan sənədlər

• nizamnamənin surəti (notarial 
qaydada təsdiq olunmuş); 

• kommersiya hüquqi şəxsin 
dövlət qeydiyyatı haqqında 
şəhadətnaməsinin surəti (notarial 
qaydada təsdiq olunmuş); 

• kommersiya hüquqi şəxsin 
rekvizitləri (möhürlənib imzalanmış 
şəkildə) 

• kommersiya hüquqi şəxslərin 
dövlət reyestrindən çıxarış (notarial 
qaydada təsdiq olunmuş) və iddiaçı-
nın tender təklifi 18 aprel 2019-cu il 

saat 15.00-dək AZ1138, Bakı şəhəri, 
Yasamal rayonu, M.Müşfiq küçəsi 
1M nömrəli (əlaqələndirici şəxs- 
İlham Əliyevə, telefon 012-502-47-
53/56/58, daxili 144) ünvana təqdim 
edilməlidir. 

Təkliflər Azərbaycan dilində, 
2 nüsxədə (əsli və surəti) tərtib 
olunmalıdır (xarici dildəki təkliflər 
Azərbaycan dilinə tərcümə 
edilməlidir). Kotirovka sorğusu 

proseduru “Dövlət satınalmaları haq-
qında” qanuna uyğun keçiriləcəkdir. 
Göstərilən müddətdən gec 
təqdim olunan kotirovka təklifləri 
baxılmadan geri qaytarılacaq. 
İddiaçılar və ya onların səlahiyyətli 
nümayəndələri 19 aprel 2019-cu 
il saat 11.00-da zərflərin açılışında 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

“Azərsu” ASC 
daxili vəsaiti hesabına öncədən ödənişli smart 
kart tipli su sayğacları üçün abonent kartlarının 

satınalınması məqsədilə 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 Departa-
mentinin satınalmaların təşkili şöbəsinə (əlaqələndirici şəxs- sa-
tınalmalar üzrə mühəndis Ağaəli Mirzəyevə, agali.mirzeyev@
azersu.az +994124314767 (2246) ) müraciət edə bilərlər.

Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak etmək istəyənlər im-
zalanıb möhürlənmiş kotirovka təkliflərini 15 aprel 2019-cu il saat 
15.00-dan gec olmamaq şərtilə təqdim etməlidirlər. Göstərilən 
müddətdən gec təqdim olunan kotirovka təklifləri baxılmadan 
geri qaytarılacaqdır.

Kotirovka təklifləri “Azərsu” ASC-nin Bakı şəhəri, Moskva 
prospekti 67 nömrəli ünvanda 16 aprel 2019-cu il saat 15.00-
da açılacaqdır. İddiaçılar və onların səlahiyyətli nümayəndələri 
zərflərin açılışı prosedurunda iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

B İ L D İ R İ Ş
2018-ci il dekabrın 26-sı və 2019-cu il yanvarın 

11-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi 
Şurasının tender.gov.az saytında yerləşdirilmiş və 
“Xalq qəzeti”ndə dərc olunmuş Lot-2. “2019-cu il www.
qhtxeber.az internet saytının fəaliyyətinin həyata 
keçirilməsi ilə bağlı xidmətlərin satınalınması” üçün 
fiziki şəxs Nəcəfov Sənan Maqsud oğlu qalib elan 
olunmuş və həmin fiziki şəxslə 49 545,65 (qırx doqquz 
min beş yüz qırx beş manat altmış beş qəpik) manat 
məbəğdə satınalma müqaviləsi bağlanılmışdır.

 Quba Təmizlik,  
Sanitariya və Abadlıq Birliyi 
4 lot üzrə kotirovka sorğusu keçirir

1. Nəqliyyat vasitələrinə ehtiyat hissələrinin 
satınalınması.

2. Azqiymətli və tez xarab olan mal-materialların 
satınalınması.

3. Əkin materiallarının satınalınması.
4. Şəhərin işıqlandırılması üçün mal-materialların 

satınalınması.
Kotirovka təklifləri 15 aprel 2019-cu il saat  

17.00-dək qəbul olunur.
Təklif zərfləri 16 aprel 2019-cu il saat 11.00-da 

açılacaqdır. 
Ünvan – Quba şəhəri, Lütfizadə küçəsi 6.

“Firuzə” ASC  
səhmdarlarının nəzərinə!

25 may 2019-cu il saat 10.00-da “Firuzə” ASC səhmdarlarının 
növbəti ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.

Ümumi yığıncağın gündəliyi:
1. 2018-ci ilin maliyyə balansının təsdiq edilməsi.
2. Cəmiyyətin adının dəyişdirilməsi və bu barədə nizamnamədə 

müvafiq dəyişikliyin edilməsi.
3. Cəmiyyətin baş direktorunun, müşahidə şurasının və maliyyə - 

təftiş müfəttişinin seçilməsi.
4. Digər məsələlər.
Səhmdarlar gündəlikdəki məsələlərə dair sənədlərlə tanış olmaq 

üçün iş günləri saat 10.00-dan 13.00-adək cəmiyyətə müraciət edə 
bilərlər.

Əlaqə telefonu-012-496-16-30.
Ünvan- Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Qarabağ küçəsi 22.

“Nərimanov Sənayetikinti” 
ASC səhmdarlarının nəzərinə!

Səhmdarların növbəti illik ümumi yığıncağı 24 may 
2019-cu il saat 11.00-da keçiriləcəkdir. 

Gündəlikdəki məsələlər:
1. Cəmiyyətin direktorunun hesabatı.
2. Cəmiyyətin 2018-ci il üzrə illik hesabatlarının 

təsdiqi.
3. Cari məsələlər.
Əlaqə telefonu- 496 94 68
Ünvan- Az 1008, Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, 

Qarabağ küçəsi 22 (34) Şərq bazarının yaxınlığı.

B İ L D İ R İ Ş
“AXA MBASK Sığorta Şirkəti” ASC bildirir ki, 

cəmiyyətin baş ofisi 2019-cu il aprelin 1-dən etibarən 
onun hüquqi ünvanı olan Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, 
Həzi Aslanov küçəsi 80/9 nömrəli ünvana köçmüş və 
hazırda həmin ünvanda fəaliyyət göstərir. 

TƏKLİFLƏR SORĞUSU ELAN EDİR 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR

TƏKLİFLƏR SORĞUSU ELAN EDİR 
Konfrans iştirakçıları 

əvvəlcə ulu öndərin rayondakı 
Heydər Əliyev parkında 
ucalan abidəsini ziyarət 
etmiş, Suraxanı rayonundakı 
Heydər Əliyev Mərkəzinin 
birinci mərtəbəsində 
şagirdlərin çəkdikləri rəsmlərə 
baxmış, gənc Heydərçilərlə 
görüşmüşlər.

Tədbir Dövlət himninin 
səsləndirilməsi ilə başlamışdır. 
Giriş sözü ilə çıxış edən icra 
hakimiyyətinin başçısı İlqar 
Abbasov bildirmişdir ki, ulu 
öndərin gərgin əməyi və 
qətiyyəti sayəsində müasir 
Azərbaycan dövləti qurulmuş, 
ölkəmiz dünya məkanında 
öz layiqli yerini tutmuşdur. 
Dahi şəxsiyyətin Azərbaycana 
rəhbərlik etdiyi dövr çoxəsrlik 
dövlətçilik tariximizin ən şanlı 
səhifələrindəndir.

Ümummilli lider müstəqil 
Azərbaycan dövlətçiliyinin 
siyasi, ideoloji, iqtisadi 
əsaslarını yaratmış, xalqı 
müstəqil, güclü dövlətə sahib 
olmaq arzusuna qovuşdurmuş 
və çağdaş tariximizdə 
əbədiyaşarlıq qazanaraq 
sağlığında canlı əfsanəyə 
çevrilmiş dahi şəxsiyyətdir. 
İllər keçdikcə ulu öndərin 
böyüklüyü və bitib-tükənməyən 

irsi daha dərindən dərk olunur, 
Heydər Əliyev dühasının 
Azərbaycan tarixində yeri və 
rolu, xalqı, dövləti qarşısındakı 
misilsiz xidmətlərinin mahiyyəti 
açıldıqca daha da zənginləşir. 

Rayon rəhbəri daha sonra 
vurğulamışdır ki, memarı 
və qurucusu ulu öndər 
Heydər Əliyev olan müstəqil 
Azərbaycan Respublikası 
möhtərəm Prezidentimiz cənab 
İlham Əliyevin uzaqgörən 
siyasəti, müdrik rəhbərliyi 
nəticəsində regionun ən inkişaf 
etmiş ölkəsinə çevrilmişdir. 

Başçı çıxışının yekununda 
ümummilli liderin anadan 
olmasının 96-cı ildönümü 
ərəfəsində məktəblilər arasında 
“Heydər Əliyev və Azərbaycan 
tarixi” mövzusunda referat 
müsabiqəsinin keçirilməsinin 
təqdirəlayiq hal olduğunu, 
bunun şagirdlərimizdə 
tariximizə, mədəniyyətimizə 
diqqət və marağı artırmaq, 
onlara elmi araşdırma, tədqiqat 
aparmaq bacarığı aşılamaq 

məqsədi daşıdığını diqqətə 
çatdırmışdır.

İ.Abbasov, həmçinin 
bildirmişdir ki, rayon 
mərhələsində tariximizin 
müxtəlif dövrlərini 
əhatə etməklə 5 mövzu 
müəyyənləşdirilərək, bu ilin 
14–15 mart tarixində şagirdlər 
arasında referat müsabiqəsi 
elan olunmuşdur. 

Məktəblərdən göndərilən 
175 referat rayon icra 
hakimiyyəti başçısı aparatının 
ictimai-siyasi və humanitar 
məsələlər şöbsində təşkil 
edilmiş müstəqil komissiyaya 
təqdim olunmuşdur. Komissiya 
tərəfindən ilkin olaraq 30 ən 
yaxşı referat seçilmiş, növbəti 
mərhələdə isə 5 ən uğurlu 
nümunənin şəhər mərhələsinə 
göndərilməsi qərara alınmışdır. 

Konfransda Bakı Şəhər İcra 

Hakimiyyəti başçısı aparatının 
ictimai-siyasi, humanitar 
məsələlər və dini qurumlarla iş 
şöbəsinin müdiri Elmin İmanov, 
müstəqil komissiyanın üzvü, 
226 nömrəli tam orta məktəbin 
tarix müəllimi Təranə Cəbiyeva 
çıxış etmişlər. 

Sonra isə qaliblər – 
196, 208 , 281, 285 və 226 
nömrəli məktəblərin şagirdləri 
Sibel Məmmədli, Ləman 
Abbasova, Vəsilə Mahmudova, 
Nəzrin Sadıqova və Fatma 
Mirzəcanova yazdıqları 
referatları təqdim etmişlər. 

Tədbirdə referat 
müsabiqəsinin rayon 
mərhələsinin qalibləri icra 
hakimiyyəti tərəfindən 
mükafatlandırılmışlar. 

V.BAYRAMOV,  
“Xalq qəzeti”

Suraxanı rayonu Heydər Əliyev Mərkəzində 
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin təşəbbüsü 
ilə “Heydər Əliyev və Azərbaycan tarixi” 
mövzusunda referat müsabiqəsinin rayon 
mərhələsinin yekunlarına həsr olunmuş  
elmi-praktik konfrans keçirilmişdir. 

Suraxanıda elmi-praktik konfrans 
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Böyük Britaniya 

“Brexit” rəsmən təxirə salındı

Böyük Britaniya parlamentinin İcmalar Palatası 
“Brexit”in təxirə salınması ilə bağlı qanun layihəsini 
təsdiq edib. Bildirilir ki, leyborist İvet Kuper və 
mühafizəkar Oliver Letvinin həmmüəllifləri olduqları 
qanun layihəsinin lehinə 390 parlamentari səs verib. 
Məlumata görə, yeni qanun sərt “Brexit”in qarşısını 
almağa yönəlib. Bundan başqa, Baş nazir Tereza Meyin 
qarşısına “Brexit”lə bağlı bir sıra öhdəlik qoyub. 

Xəbəri “Daily Mail” verib.

Yaponiya 

Zavod bağlanacaq 

“Honda” avtomobil şirkəti 2021-ci ildə Türkiyədə 
fəaliyyət göstərən zavodunu bağlayacaq. Bu 
barədə məlumatda deyilir ki, həmin qərar şirkətin 
Türkiyədəki diller mərkəzlərinin işinə mənfi təsir 
etməyəcək. Yeri gəlmişkən, şirkət yeni strategiya ilə 
bağlı belə bir qərarın qəbul olunduğunu açıqlayıb.

Məlumatı TASS yayıb.

Portuqaliya 

Quraqlıq bal istehsalına təhlükə yaradır

Portuqaliya-
da son iki ildə 
bal istehsalı 
xeyli azalıb. 
Ölkənin milli 
arıçılar federa-
siyası bu dövrü 
zəif nəticələrlə 
başa vurub. 
Mütəxəssislərin 
fikrincə, buna 
səbəb 2 il bundan əvvəl pətəkləri məhv edən quraqlıq 
və yanğınlardır. Portuqaliyalı arıçıların fikrincə, qlo-
bal iqlim dəyişikliyi davam edərsə, bu, nəinki ölkədə, 
bütün dünyada arıçılıq və ekosistem üçün mənfi 
nəticələrə gətirib çıxaracaq.

Məlumatı “Euronews” yayıb.

İtaliya

Klub rəhbərliyinin açıqlaması

“Tottenhem”in 
argentinalı çalış-
dırıcı Maurisio 
Poçettino “Milan” 
futbol klubuna baş 
məşqçi gələcəyi 
halda, italyanlı 
təmsilçi yay trans-
fer pəncərəsinə 
300 milyon funt-
sterlinq ayıracaq. 
Bunu “Milan” klu-
bunun prezidenti 

deyib. Qeyd edək ki, “Milan” rəhbərliyi hazırkı baş 
məşqçi Cennaro Qattuzonun işindən narazıdır və 
onu 47 yaşlı M.Poçettino ilə əvəzləmək istəyir. 

Xəbəri AS nəşri verib.

Hazırladı: 
Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

 Â Aprelin 10-da
 Â Bakıda və Abşeron yarımadasında 

dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, 
əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə 
və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Cənub-
qərb küləyi əsəcək. Gecə 6-10, gündüz 13-17, 
Bakıda gecə 8-10, gündüz 15-17 dərəcə isti 
olacaq. Atmosfer təzyiqi 759 mm civə sütunu 
, nisbi rütubət gecə 70-80, gündüz 55-60 faiz 
olacaq.

 Â Naxçıvan Muxtar Respublikasında 
əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz 
bəzi yerlərdə lokal qısamüddətli yağış yağa-
cağı gözlənilir. Şimşək çaxacağı ehtimalı var. 
Zəif şərq küləyi əsəcək. Gecə 4-9, gündüz 

18-23 dərəcə isti olacaq.
 Â Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa, Xo-

calı, Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, Laçın, 
Kəlbəcər, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy 
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. 
Lakin gündüz bəzi yerlərdə lokal qısamüddətli 
yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə 
duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 2-7, 
gündüz 9-14 dərəcə isti olacaq. 

 Â Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Ağdam, 
Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında əsasən yağ-
mursuz keçəcək. Səhər bəzi yerlərdə duman, 
çiskin olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 6-11, 
gündüz 18-23 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 ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. 

Şərq küləyi əsəcək. Gecə 4-9, gündüz 17-22, 
dağlarda gecə 0-5, gündüz 7-12 dərəcə isti 
olacaq. 

 Â Mərkəzi Aran: Mingəçevir, Yevlax, 
Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, 
Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, 
Şirvan, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayon-
larında əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və 
səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi 
əsəcək. Gecə 7-12, gündüz 19-24 dərəcə isti 
olacaq.

 Â Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Asta-
ra rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. 
Lakin günün birinci yarısında bəzi yerlərdə 
lokal qısamüddətli yağış yağacağı ehtimalı var. 
Səhər dağlarda duman olacaq. Zəif şərq küləyi 
əsəcək. Gecə 7-10, gündüz 15-20 , dağlarda 
gecə 6-8, gündüz 11-16 dərəcə isti olacaq. 

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
“Xalq qəzeti”nin kollektivi iş yoldaşları

İRADƏ HÜSEYNOVANIN 

vaxtsız vəfatından kədərləndiyini bildirir, 
mərhumun doğmalarına və yaxınlarına dərin hüznlə 
başsağlığı verir.

 9 “GARANT SERVİCE GROUP” MMC-yə məxsus 
nizamnamə itdiyi üçün etibarsız sayılır. VÖEN-1601565871.

 9 20 oktyabr 1998-ci ildə Azərbaycan Respublikası Dövlət 
Əmlak Komitəsi Dövlət Əmlakının İnventarlaşdırılması İdarəsi 
tərəfindən 9 nömrəli dəmir-beton Boruları Zavoduna verilmiş 
texniki pasport itdiyi üçün etibarsız sayılır.

B İ L D İ R İ Ş
Ləğv prosesində olan “Quba Mini Motor” ASC 

səhmdarlarının növbəti və yekun ümumi yığıncağı 28 may 
2019-cu il saat 9.30-da Bakı şəhəri, Ə.Rəcəbli küçəsi 12 
nömrəli ünvanda yerləşən “Royal Hotel”in konfrans zalında 
keçiriləcəkdir

Ümumi yığıncağın gündəliyi:
1. Ləğvetmə balansının təsdiqi.
Əlavə məlumat üçün +994505666261 nömrəli telefonla 

əlaqə saxlamaq olar.
Ləğvetmə komissiyasının sədri Vüqar Kərimov 

“Alatava – Avtonəqliyyat 2” 
ASC səhmdarlarının nəzərinə!

11 iyun 2019-cu il saat 15.00-da səhmdarların illik 
ümumi iclası keçiriləcəkdir.

Gündəlikdəki məsələlər:
1. Cəmiyyətin 2018-ci ilin maliyyə nəticələri haqqında 

hesabatı.
2. Digər məsələlər.

İdarə heyəti

B İ L D İ R İ Ş
 Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi tərəfindən 

2019-cu il martın 1-də iş icazəsi blanklarının çap olunması 
məqsədilə keçirilmiş kotirovka sorğusunda “İndigo” MMC qalib 
elan edilmiş və satınalmanın qalibi ilə 46 800 manat dəyərində 
müqavilə imzalanmışdır. 

Satınalma komissiyası

Birjalarda neftin qiyməti 
bahalaşmaqda davam edir

Dünya bazarında “qara qızıl”ın qiyməti bahalaş-
maqda davam edir. Londonun “İCE” Birjasının 
məlumatına görə, “Brent” markalı neftin bir 

bareli 71,11, Nyu-York Əmtəə Birjasının məlumatına 
görə, Texas sortu adlandırılan ABŞ-ın “WTI” markalı 
neftinin bir bareli 64,02, Azərbaycanın “AzeriLight” 
markalı neftinin bir bareli 72,62 dollar olub.

Dünya bazarında “qara qızıl”ın bahalaşması neft hasil 
və ixrac edən dövlətlərin milli valyutalarına da müsbət 
təsir göstərib. Dollarla nisbətdə onlar möhkəmlənib.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

Layçak: Qazaxıstan regionun 
inkişafında fəal rol oynayır 

Görüşdən sonra 
diplomatlar birgə mətbuat 
konfransı keçiriblər. 
Qazaxıstanın xarici işlər 
naziri bildirib ki, o, həm 
təkbətək, həm də nümayəndə 
heyətlərinin geniş tərkibdə 
görüşü zamanı slovakiyalı 

həmkarı ilə ATƏT-lə 
Qazaxıstan arasında 
əməkdaşlığın mövcud 
vəziyyəti və perspektivlərlə 
yanaşı, ilk Prezident 
Nursultan Nazarbayevin 
Avrasiya məkanında 
kompleks təhlükəsizliyin 

təmin olunması ilə bağlı 
təşəbbüsünü geniş müzakirə 
edib. 

Tərəflər Qazaxıstan və 
Slovakiya arasında bü-
tün səviyyələrdə əlaqələri 
gücləndirməyin vacib oldu-
ğunu vurğulayıblar. Bundan 
başqa, 2020-ci ildə ATƏT-in 
təşəbbüsü ilə keçiriləcək 
təhlükəsizlik və əməkdaşlıq 
üzrə beynəlxalq konfransın 
təşkili ilə əlaqədar planlar da 
gündəmdə olub. 

M.Layçak mətbuat 
konfransında çıxışı zamanı 
bildirib ki, ATƏT rəhbərliyi 
Qazaxıstanın son illər sürətli 
inkişafından məmnundur. 
O, bu ölkənin Orta Asiya 
regionunun inkişafında fəal 
və konstruktiv rol oynadığını 
xüsusi vurğulayıb. Deyib 
ki, ATƏT, eləcə də rəsmi 
Bratislava Qazaxıstan 
dövlətinin terrorizmlə 
mübarizə, ətraf mühitin 
qorunması, regional 
təhlükəsizliyin təmin 
olunması istiqamətindəki 
gərgin səylərini alqışlayır. 

M.HACIXANLI, 
“Xalq qəzeti”

Meteoroloqların sözlərinə görə, 
bir çox regionlarda çoxsaylı torna-
do istisna deyil, bu bölgəyə düşən 
güclü leysanlar səbəbindən Missi-

sipi çayı vadisindəki ərazilərin su 
altında qalacağı gözlənilir. 

Hökumət orqanları 
vətəndaşları hava proqnozlarının 

yenilənməsini izləməyə və 
imkan dairəsində fırtına-
nın hərəkəti istiqamətində 
olan aviasəyahətlərdən, 
uzunmüddətli səfərlərdən 
çəkinməyə çağırıb. 

Rövşən ATAKİŞİYEV, 
“Xalq qəzeti”

İsraildə parlament seçkiləri keçirilib 
“Seçkilərdə “Likud” partiyasının əsas 

rəqibləri İsrail ordusunun sabiq baş qərargah 
rəisi Beni Qantsın başçılıq etdiyi “Kaxol-
Lavan” siyasi alyansı və ölkənin keçmiş 
maliyyə naziri Yair Lapiddir. Siyasi alyans 
2019-cu ildə Knessetə seçkilərdə iştirak 
etmək üçün üç partiyanın – “Xosen Le-
İsrael”, “Eş Atid” və “Telem” partiyaları 
əsasında xüsusi olaraq yaradılıb. 

Əgər seçkilərdə bu alyans qalib gələrsə, 
o zaman liderlərin razılaşmasına əsasən, 
2021-ci ilin noyabrına qədər baş nazir 
postunu Qants, xarici işlər naziri vəzifəsini 
isə Lapid tutacaq. Sonra isə Lapid baş nazir, 
Qants isə müdafiə naziri vəzifəsinə keçəcək.

Seçkilərin yekun nəticələri səsvermə 
başa çatdıqdan 8 gün sonra dərc ediləcək. 

Paşa ƏMİRCANOV, “Xalq qəzeti”

ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri və Slova-
kiyanın xarici işlər naziri Miraslav 

Layçak Qazaxıstana işgüzar səfəri çərçivəsində 
dünən paytaxt Nur-Sultan şəhərində bu ölkənin 
xarici siyasət idarəsinin başçısı Beybut Atamkulov 
ilə görüşüb. Bu barədə yerli mənbələrə istinadən 
“Anadolu” agentliyi məlumat yayıb. 

Dünən İsrail parlamentinə seçkilər 
keçirilib. Bütün ölkə üzrə seçki 
məntəqələri səhər saat 7.00-dan 

22.00-dək (Moskva vaxtı ilə) açıq olub. 
Məlumatı “İnterfaks” verib. Məlumata 
görə, “Likud” partiyasının lideri Binya-
min Netanyahunun ünvanına korrupsiya 
ilə bağlı ittihamlar irəli sürülmüş olsa 
da, onun rəhbərlik etdiyi partiyanın qalib 
gələcəyinə ümidlər böyükdür. Siyasi 
təhlilçilər hesab edirlər ki, əgər Netan-
yahu bu dəfə də öz postunu qoruyub 
saxlaya bilsə, İsraili yaradanlardan biri 
olan David Ben-Qurionu ötüb keçə və 
baş nazir vəzifəsində ən uzun müddət 
işləmiş məmur kimi tarixə düşə bilər. 

200 milyon 
insanın həyatı 
üçün təhlükə 

BBC-nin yaydığı məlumata görə, ABŞ 
istiqamətində hərəkət edən Sakit oke-

an fırtınası 200 milyona yaxın insanın həyatı üçün 
təhlükə törədir. Bildirilir ki, Sakit okeanda formalaşan 
fırtına ABŞ-ın qərb hissəsindən keçərək dünən daha 
da güclənib. Sinoptiklər ölkənin Orta Qərbində və 
cənub ştatlarında fırtınanın dağıdıcı külək gücü ilə, 
sulu qar və dolu ilə şiddətlənəcəyini gözləyirlər.

Azərbaycanın AŞPA-dakı daimi 
nümayəndə heyətinin üzvü Rafael Hüsey-
nov da Avropa Şurasının baş katibinə Şərq 
və Qərb münasibətləri, demokratiya ixracı 
pərdəsi altında ayrı-ayrı ölkələrə qarşı 
yürüdülən dağıdıcı siyasətlə bağlı sual ün-
vanladı. Müsəlman Şərqinin qədim intibah 
məskəni olan ölkələrində bu gedişatda baş 
verən dağıntılar, yaranmış nəhəng qaçqın-
lar ordusunun və baş vermiş faciələrdən 
törəyən digər fəsadların dünyaya, konkret 
olaraq Avropaya birbaşa mənfi təsirlərinə 
diqqət yönəldən deputat Rafael Hüsey-
nov dedi: “Qərbin müsəlman Şərqinə son 
illərdəki psevdodemokratiya ixracı cəhdləri 
acı nəticələr verdi. Dünya daha demokra-
tik olmaq əvəzinə milyonlarla yeni qaçqın-
lar ordusunu əldə etdi, müvazinətini itirən, 
dağılan, qədim sivilizasiya inciləri məhv 
olan İraqı, Liviyanı, Suriyanı, Misiri qazan-

dı. İndi Qərbin yeni çağırışları bu dağıdıcı 
dalğaları İrana, Səudiyyə Ərəbistanına 
yönəltmək niyyətlərindən xəbər verir. 
Sözdə tez-tez dinlər, sivilizasiyalararası 
dialoqdan danışsaq da, belə proseslərlə 
dünyanı daha artıq parçalamaq, çıxıl-
maz böhranlara düçar etmək, zəncirvari 
fəlakətlər yuvasına çevirməkdə olduğumu-
zu görmürükmü?

Axı, reallıq da aşkar nümayiş etdirir 
ki, bütün bu proseslərin mütləq iki başı 
var, axı, hamımız bu qlobal tələdəyik, axı, 
bütün dünya təhlükə altındadır!   

Böyük faciələrə aparan bu qorxulu 
proseslərin qarşısını almaqdan ötrü Av-
ropa Şurasının da məsuliyyəti böyükdür. 
Nə vaxta qədər biz qabaqlayıcı tədbirlər 
görmək əvəzinə baş vermiş fəlakətlərin 
nəticələrini təhlil etməklə məşğul olaca-
ğıq?”.

Rafael Hüseynovun sualını cavab-
landıran T.Yaqland qaldırılan problem və 
azərbaycanlı deputatın mövqeyi ilə tam 
şərik olduğunu bildirərək dedi: “Cənab 
Hüseynovun qaldırdığı məsələ çox vacib-
dir. Belə həssas məsələlərdə son dərəcə 
ehtiyatlı olmaq lazımdır. Biz şahidi olduq 
ki, demokratiyanı guya ixrac etməkdən 
ibarət bu biznes nə kimi fəlakətlərə bais 
olur. Kənardan gələn saxta demokratiya 
qəbuledilməzdir. Bunun bir sıra ölkələri 
hansı faciələrə gətirib çıxardığı göz 
qabağındadır. Tunisin nümunəsi göstərdi 
ki, belə proseslər ölkənin öz içərisindən 
zəruri ehtiyac kimi yetişəndə nəticələri də 
daha məqbul olur. İndi xüsusi institutlar 
var ki, demokratik proseslərin məhz belə 
irəliləməsi üçün kömək göstərirlər. Baş 
vermiş siyasi fəlakətlərin sadaladığınız 
ölkələrdə bütün başqa ağır nəticələrindən 
əlavə qədim intibahın nadir nümunələrinə 
vurduğu zərbələr xüsusi bir mövzudur”.

Fikirlərinə yekun vuran baş katib bu 
qəbil mühüm problemlərin daim Avropa 
Şurasının da diqqətində saxlanılmasının 
əhəmiyyətini vurğuladı.   

Şəhla AĞALAROVA,  
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Strasburq

Azərbaycanlı deputat AŞPA-da Qərbin müsəlman Şərqinə saxta 
demokratiya ixracının yaratdığı faciələr məsələsini qaldırdı

Avropa Şurası Parlament Assambleyasının (AŞPA) hər sessi-
yasında olduğu kimi, bu dəfə də baş katib Torbyorn Yaqlan-
dın ənənəvi sual-cavab saatı keçirildi. Bir saat davam edən 

bu müzakirədə AŞPA-dakı siyasi qrupların və ayrı-ayrı deputatların 
qitədə və dünyada cərəyan edən proseslərlə bağlı mühüm sualları 
cavablandırıldı.  


