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Prezident İlham Əliyev yeni inşa edilmiş 
“Tufan” tipli sərhəd gözətçi gəmisi ilə tanış olub

 � Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı 
Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev yanvarın 10-
da Dövlət Sərhəd Xidməti Sahil Mühafizəsinin Gəmi İnşası 
və Təmiri Mərkəzində yeni inşa edilmiş “Tufan” tipli sərhəd 
gözətçi gəmisi, döyüş texnikası və silah-sursatla tanış olub. 

Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi, ge-
neral-polkovnik Elçin Quliyev Prezident, 
Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı 
İlham Əliyevə raport verdi.

Sonra Elçin Quliyev görülən işlər 
barədə məlumat verdi.

Dövlətimizin başçısına “Savalan” 
tipli müasir sərhəd gözətçi gəmisinin 
layihəsi, həmçinin “Milli Boat” proq-
ramı çərçivəsində yeni itisürətli üzmə 
vasitələri, yedək gəmiləri təqdim 
olundu. 

Prezident İlham Əliyev Dövlət 
Sərhəd Xidmətinin Sahil Mühafizəsinin 

sərhəd gözətçi gəmilərinin tikintisini 
əks etdirən videoçarxa baxdı, onların 
texniki göstəriciləri ilə tanış oldu. 

Sonra Prezident İlham Əliyevə 
yeni xüsusi təyinatlı döyüş texnikası və 
silah-sursat, pilotsuz uçan aparatlar, 
tank əleyhinə idarə olunan raketlər, 
lazer hədəf tuşlama sistemləri, termal 
müşahidə cihazları təqdim olundu. Bu 
döyüş texnikası və silah-sursat dünya-
nın ən aparıcı ölkələrinin məhsullarıdır.

Qeyd edək ki, Azərbaycan 
Sərhəd Mühafizəsinin xidməti-döyüş 
fəaliyyətinin formalaşdırılması və inki-

şafı ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə 
bağlıdır. Prezident, Silahlı Qüvvələrin 
Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin 
diqqət və qayğısı sayəsində bu xidmət 
keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm 
qoyub. Dövlətimizin başçısının 2005-
ci ilin fevralında imzaladığı Fərmanla 
sərhəd gözətçi gəmilər dəstəsinin 
əsasında Dövlət Sərhəd Xidmətinin 
Sahil Mühafizəsinin təsis edilməsi 
nəticəsində Xəzər dənizində dövlət 
maraqlarımızın yüksək səviyyədə qo-
runması və dəniz sərhədlərinin etibarlı 
mühafizəsi üçün daha geniş imkan-
lar yarandı. Dövlət Sərhəd Xidməti 
dənizdə sərhəd mühafizəsinin təşkili 
üzrə beynəlxalq təcrübədən istifadə 
edərək Xəzərdə səmərəli sərhəd 
mühafizə sisteminin formalaşdırılması 
istiqamətində mühüm işlər gördü.

Prezident İlham Əliyevə mobil qida 

maşınlarının istehsalı, sərhəd gözətçi 
katerlərin təmiri üçün nəzərdə tutulmuş 
texnika təqdim olundu. Dövlət Sərhəd 
Xidməti Sahil Mühafizəsinin Gəmi 
İnşası və Təmiri Mərkəzində xidmətin 
istifadəsində olan üzmə vasitələrinin, o 
cümlədən gəmilərin inşası və təmirini 
yüksək səviyyədə aparmaq üçün müa-
sir qurğular quraşdırılıb. Dövlət Sərhəd 
Xidməti Sahil Mühafizəsinin Gəmi İnşa-
sı və Təmiri Mərkəzində hərbi və mülki 
təyinatlı müxtəlif məhsulların istehsalı 
və təmiri nəzərdə tutulub.

Dövlətimizin başçısına, həmçinin 
dövlət sərhədlərinin mühafizəsində yeni 
tətbiq olunan səhra qərargahları, səhra 
yataqxanaları və sərhədçilərin səhra 
məişət xidmətləri barədə məlumat 
verildi.

(ardı 2-ci səhifədə)
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(əvvəli 1-ci səhifədə)

Bu gün sərhədçi dənizçilərin 
peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması xüsu-
si diqqət mərkəzində saxlanılır. Xidmətin 
Sahil Mühafizəsinin şəxsi heyətinin 
cəlb olunduğu müxtəlif mövzulu döyüş 
və taktiki təlimlərin hər il keçirilməsi 
döyüş hazırlığının yüksəldilməsində, 
ekstremal şəraitdə peşə vərdişlərinin 

möhkəmləndilməsində böyük rol oynayır. 
Ötən ilin avqustunda “Xəzər dənizinin 
Azərbaycan Respublikasına mənsub 
bölməsində təhlükəsizliyinin təmin olun-
ması” mövzusunda döyüş atışlı taktiki 
sərhəd təlimləri keçirilib, gəmi silahla-
rının gecə və gündüz şəraitində döyüş 
atışları zamanı bütün təlim tapşırıqları 
yüksək səviyyədə icra olunub, şəxsi 

heyət böyük məharət nümayiş etdirib.
2018-ci il avqustun 12-də Xəzəryanı 

ölkələrin dövlət başçılarının V Zirvə top-
lantısında milli diplomatiyamızın növbəti 
uğuru olan və dövlət maraqlarımızın 
qorunması üçün mühüm əhəmiyyət kəsb 
edən “Xəzər dənizinin hüquqi statusu 
haqqında Konvensiya”nın imzalanma-
sı ilə dənizdə dövlət sərhədlərimizin 

mühafizəsi üzrə xidməti fəaliyyət yeni 
müstəvidə təşkil olundu.

Sonra dövlətimizin başçısı “Tufan” 
tipli sərhəd gözətçi gəmisi ilə tanış 
oldu. Prezident, Silahlı Qüvvələrin Ali 
Baş Komandanı İlham Əliyevin ötən il 
aprelin 30-da təməlini qoyduğu və qısa 
müddətdə inşası yekunlaşdırılmış yeni 
gəmi mükəmməl naviqasiya və rabitə-

radiotexnika avadanlığı, müasir silahlar, 
o cümlədən raketlər və raket silahlarına 
qarşı mübarizə kompleksi, gecə-gündüz 
görmə müşahidə sistemləri və hidro-
akustik qurğu ilə təchiz edilib. Xəzər 
dənizində ağır üzmə şəraitində xidməti 
vəzifələrini yerinə yetirə bilən, itisürətli 
qayıqla təchiz edilmiş və 62 metr uzun-
luğunda olan sərhəd gözətçi gəmisinin 

dəniz şəraitində göyərtəsinə helikopte-
rin enməsi mümkündür. Yeni gəmidən 
dövlət sərhədlərinin mühafizəsi, sərhəd 
sularında rejimin təmin olunması, karbo-
hidrogen ehtiyatlarının hasilatı və nəqli 
infrastrukturunun təhlükəsizliyinin təmin 
edilməsi istiqamətində xidməti vəzifələrin 
icrası zamanı istifadə olunacaq.

AZƏRTAC

Azərbaycan Respublikasında innovativ inkişaf 
sahəsində koordinasiyanın təmin edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikasında innova-

tiv inkişaf sahəsində effektivliyin artırıl-
ması və koordinasiyanın təmin edilməsi 
məqsədi ilə, Azərbaycan Respublikası 
Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci 
bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:

1. Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları, 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin, 
habelə Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin müəyyən etdiyi icra hakimiyyəti 
orqanlarının yaratdıqları publik hüquqi 
şəxslər, o cümlədən dövlət ali təhsil 
müəssisələri, dövlət mülkiyyətində olan 
və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi 
dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslər (bun-
dan sonra – Koordinasiya subyektləri):

1.1. elmi nailiyyətlər, bilik və rəqəmsal 
yeniliklər bazasında məhsul, xidmət, 
texnologiya, proses və həllərin hazırlan-
masına, təqdim olunmasına və istifadəsinə 
əsaslanan innovativ inkişaf məsələləri 
üzrə məsul əlaqələndirici şəxsi (müva-
fiq qurumun rəhbərinin müavini  və ya 
qurumun idarəetmə orqanlarında təmsil 
olunan digər şəxs səviyyəsində) on gün 
müddətində təyin edərək bu barədə 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
Administrasiyasına məlumat versinlər;

1.2. innovativ inkişafın  (o cümlədən 
startap fəaliyyətinin) dəstəklənməsi 
sahəsində aidiyyəti üzrə mövcud vəziyyət 
barədə məlumatları bir ay müddətində 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
Administrasiyasına təqdim etsinlər; 

1.3. innovativ inkişafın (o cümlədən 
startap fəaliyyətinin) dəstəklənməsi 

sahəsində aidiyyəti üzrə görülmüş işlər 
barədə yarımillik məlumatları hər il yanva-
rın 15-dək və iyulun 15-dək Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin Administrasiya-
sına təqdim etsinlər;

1.4. işçilərinin innovasiya 
təşəbbüskarlığının və rəqəmsal texnolo-
giyalardan istifadə bacarıqlarının təşviq 
edilməsi ilə bağlı tədbirlər görsünlər. 

2. Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin Administrasiyası:

2.1. Koordinasiya subyektlərinin 
innovativ inkişafın (o cümlədən startap 
fəaliyyətinin) dəstəklənməsi sahəsində 
gördükləri işlərin əlaqələndirilməsini təmin 
etsin;

2.2. müvafiq sahədə nüfuzlu 
beynəlxalq məsləhətçi şirkətləri cəlb 
etməklə Azərbaycan Respublikasının 
innovasiya strategiyasının layihəsini beş 
ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan 
Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin.

3. Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti:

3.1. Koordinasiya subyektlərinin 
(mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları, 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası 
və dövlət ali təhsil müəssisələri istisna 
olmaqla) idarəetmə orqanlarında ən 
azı bir nəfərin innovasiyalar və ya elmi 
tədqiqatlar üzrə mütəxəssis olmasının 
təmin edilməsinə dair müvafiq təklifləri 
üç ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan 
Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;

3.2. Koordinasiya subyektlərinin 
(mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası 

istisna olmaqla) illik mənfəətinin müəyyən 
hissəsinin innovasiyaların tətbiqi və 
elmi tədqiqatların maliyyələşdirilməsinə 
yönəldilməsi ilə bağlı təklifləri üç ay 
müddətində hazırlayıb Azərbaycan Res-
publikasının Prezidentinə təqdim etsin;

3.3. ölkədə mövcud olan qabaqcıl 
texnoloji avadanlıqla təchiz edilmiş elmi 
tədqiqat mərkəzlərinin və laboratoriyaların 
(tədqiqat infrastrukturunun) reyestrinin 
tərtib olunması və aparılması qaydasını 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası ilə 
birlikdə hazırlasın və Azərbaycan Respub-
likasının Prezidenti ilə razılaşdırmaqla  üç 
ay müddətində təsdiq etsin;

3.4. dövlət mülkiyyətində olan və 
ya dövlət vəsaiti hesabına yaradılan 
tədqiqat infrastrukturundan tədqiqatçıların 
istifadəsi ilə bağlı təklifləri Azərbaycan 
Milli Elmlər Akademiyası ilə birlikdə beş ay 
müddətində hazırlayıb Azərbaycan Res-
publikasının Prezidentinə təqdim etsin.

4. Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin İşlər İdarəsi bu sərəncamın 2.2-ci 
bəndindən irəli gələn zəruri tədbirlərin 
görülməsini təmin etsin.

5. Azərbaycan Respublikası-
nın Maliyyə Nazirliyi bu sərəncamın 
2.2-ci bəndində göstərilən tədbirlərin 
maliyyələşməsini təmin etsin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti

Bakı şəhəri, 10 yanvar 2019-cu il

Çin telekanalı: Azərbaycan 
tarixi ənənələri və müasirliyi 
birləşdirən ölkədir

 � Çində turizm üzrə ixtisaslaşan 
“Travel Channel” internet televiziya kanalının 
“Dünyaya baxış” proqramının növbəti buraxılışı 
Azərbaycana həsr olunub.

Verilişdə Azərbaycanın 
tarixi, zəngin mədəni irsi, coğ-
rafi mövqeyi, turizm potensialı, 
mətbəxindən söz açılıb. Qeyd 
olunub ki, Şərqi Avropa ilə 
Qərbi Asiya arasında yolla-
rın qovuşuğunda yerləşən 
odlar diyarı - Azərbaycan 
tarixi ənənələri və müasirli-
yi birləşdirən ölkə olmaqla 
yanaşı, qədim və sirli abidələri, 
rəngarəng təbiəti ilə diqqəti 
cəlb edir. 

Verilişdə xalqımızın 
tarixində və mədəniyyətində 
xüsusi yeri olan odla bağ-
lı abidə və ənənələrdən, 
o cümlədən heç bir təbiət 
hadisəsinin söndürə bilmədiyi 
“Yanar dağ”dan, uzun əsrlər 
boyu ibadətgah kimi istifadə 

olunan “Atəşgah” məbədindən, 
müasir Bakının rəmzi olan 
“Alov qüllələri”ndən söz 
açılıb. Bundan başqa, pay-
taxt Bakının tarixi və müasir 
görkəmindən, bir neçə əsrlik 
tarixi olan, hazırda da yaşayış 
məkanı kimi istifadə edilən və 
UNESCO-nun maddi irs siya-
hısında yer alan İçərişəhərdən, 
haqqında rəvayətlər gəzən Qız 
qalasından, Qobustan qoru-
ğundan ətraflı bəhs olunub. 

Azərbaycanın təbii 
gözəlliklərindən də danışılan 
verilişdə palçıq vulkanları haq-
qında söhbət açılıb. Bildirilib ki, 
Azərbaycan bu növ vulkanların 
sayına görə dünyada birincidir. 
Tamaşaçılara təbii şəfaverici 
xüsusiyyəti olan Naftalan 

neftinin bir çox xəstəliklərin 
müalicəsində və qadınların 
dərilərinə qulluq məqsədi ilə 
istifadəsi barədə məlumat 
verilib.

Verilişin qonağı olan 
Azərbaycanın Çindəki səfiri 
Əkrəm Zeynallı aparıcıların və 
tamaşaçıların ölkəmizlə bağlı 
suallarını cavablandırıb. Bildi-
rib ki, zəngin neft-qaz ehtiyat-
larına malik olan Azərbaycan 
son illər turizm sahəsində də 
yüksəlişə nail olub. On bir 
iqlim qurşağından 9-unun 
rast gəlindiyi Azərbaycanda 
əcnəbilər turizmin müxtəlif 
növləri üzrə istirahət edə 
bilərlər.

Səfir Ə.Zeynallı iki ölkə 
arasında turizm sahəsində 

əlaqələrdən bəhs edərək, 
deyib ki, Çin vətəndaşları üçün 
sadələşdirilmiş viza rejiminin 
tətbiqi, habelə “ASAN viza” sis-
teminin fəaliyyəti çinli turistlərin 
Azərbaycana səfər imkanlarını 
genişləndirib. 

Sonda proqramın aparıcı-
sı tamaşaçıları Azərbaycana 
səyahəti tövsiyə edərək, həm 
özünəməxsus tarixi abidələrin, 
həm də müasir Avropa üslu-
bundakı binaların yanaşı ol-
duğu Bakını görməyə çağırıb. 
Bildirib ki, turistlər İçərişəhərdə 
gəzərkən özlərini keçmiş 
dövrlərdə hiss edəcəklər. 

Şahin CƏFƏROV, 
AZƏRTAC-ın xüsusi 

müxbiri
Pekin

“Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 7 dekabr tarixli 1382-VQD nömrəli 
Qanununun tətbiqi və “Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin təsdiq 

edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il 29 dekabr tarixli 96-VQ 
nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il  

15 fevral tarixli 795 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusi-

yasının 109-cu maddəsinin 19-cu və 32-ci 
bəndlərini rəhbər tutaraq, “Azərbaycan 
Respublikasının İnzibati Xətalar 
Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 7 
dekabr tarixli 1382-VQD nömrəli Qanunu-
nun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin 
Qanunun tətbiqini təmin etmək məqsədi ilə 
qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti:

1.1.  Azərbaycan Respublikası 
qanunlarının və Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin aktlarının “Azərbaycan Res-
publikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində 
dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırıl-
ması ilə bağlı təkliflərini üç ay müddətində 
hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının 
Prezidentinə təqdim etsin;

1.2.  Azərbaycan Respublikası İnziba-
ti Xətalar Məcəlləsinin 550-ci maddəsində 
nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında 
işlər üzrə protokol tərtib etmək səlahiyyəti 
olan vəzifəli şəxslər barədə təkliflərini üç 
ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan 
Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 

1.3.  Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin normativ hüquqi akt-
larının həmin Qanuna uyğunlaşdırılmasını 
üç ay müddətində təmin edib Azərbaycan 
Respublikasının Prezidentinə məlumat 
versin;

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

1.5.  həmin Qanundan irəli gələn 
digər məsələləri həll etsin.

2. Azərbaycan Respublikasının 
Ədliyyə Nazirliyi mərkəzi icra hakimiyyəti 
orqanlarının normativ hüquqi aktla-
rının və normativ xarakterli aktların 
“Azərbaycan Respublikasının İnzibati 
Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
Qanununa uyğunlaşdırılmasını təmin edib 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabinetinə məlumat versin.

3. Müəyyən edilsin ki:
3.1.  “Azərbaycan Respublikasının 

İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik 
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respub-
likasının 2018-ci il 7 dekabr tarixli 1382-
VQD nömrəli Qanununun 2-ci maddəsində 
nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti 
orqanının səlahiyyətlərini Azərbaycan 
Respublikasının Nazirlər Kabineti həyata 
keçirir;

3.2.  Azərbaycan Respublikasının İn-
zibati Xətalar Məcəlləsinin 550.1-ci, 550.2-
ci (ikinci halda) və 550.4-cü maddələrində 
nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti 
orqanının səlahiyyətlərini Azərbaycan 
Respublikasının Xüsusi Dövlət Mühafizə 
Xidməti həyata keçirir;

3.3.  həmin Məcəllənin 550.2-ci 
(birinci halda) maddəsində “müvafiq icra 
hakimiyyəti orqanı” dedikdə Azərbaycan 
Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi, 
Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Na-
zirliyi, Azərbaycan Respublikasının Xarici 
İşlər Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının 
Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiya-
lar Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının 
Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti, “Azərbaycan 
Hava Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti, 
“Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı 
Səhmdar Cəmiyyəti və “Azərbaycan 
Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar 
Cəmiyyəti nəzərdə tutulur.

4. “Azərbaycan Respublikası İnzi-
bati Xətalar Məcəlləsinin təsdiq edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
2015-ci il 29 dekabr tarixli 96-VQ nömrəli 
Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 15 
fevral tarixli 795 nömrəli Fərmanında 
(Azərbaycan Respublikasının Qanun-
vericilik Toplusu, 2016, № 2 (II kitab), 
maddə 259, № 3, maddə 460, № 4, 
maddə 670, № 6, maddələr 1025, 1063, 
№ 7, maddə 1272, № 9, maddə 1468, 

№ 10, maddələr 1613, 1638; 2017, № 
2, maddələr 176, 202, № 3, maddə 351, 
№ 4, maddələr 530, 537, № 6, maddə 
1101, № 7, maddələr 1314, 1346, № 8, 
maddə 1521, № 9, maddə 1637, № 10, 
maddələr 1788, 1798, № 11, maddələr 
2003, 2027, № 12, maddələr 2290, 2320; 
2018, № 1, maddə 36, № 2, maddələr 
198, 201, № 3, maddələr 418, 428, 443, 
445, № 5, maddələr 914, 918, 926, 955, 
№ 6, maddələr 1225, 1234, № 7 (I kitab), 
maddələr 1465, 1477, 1494, 1504, № 8, 
maddələr 1678, 1697, № 9, maddə 1840; 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2018-ci il 7 noyabr tarixli 331 nömrəli, 
15 noyabr tarixli 343 nömrəli, 23 noyabr 
tarixli 360 nömrəli, 10 dekabr tarixli 384 
nömrəli və 18 dekabr tarixli 409 nömrəli 
fərmanları) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

4.1. 4.13-cü bənddə “maddəsində 
və 550-ci maddənin adında və mətnində” 
sözləri  “, 550.1-ci, 550.2-ci (ikinci halda) 
və 550.4-cü maddələrində” sözləri ilə əvəz 
edilsin;

4.2. aşağıdakı məzmunda 4.43-2-ci 
bənd əlavə edilsin:

“4.43-2. həmin Məcəllənin 550.2-ci 
(birinci halda) maddəsində “müvafiq icra 
hakimiyyəti orqanı” dedikdə Azərbaycan 
Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi, 
Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Na-
zirliyi, Azərbaycan Respublikasının Xarici 
İşlər Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının 
Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiya-
lar Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının 
Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti, “Azərbaycan 
Hava Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti, 
“Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı 
Səhmdar Cəmiyyəti və “Azərbaycan 
Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar 
Cəmiyyəti nəzərdə tutulur.”;

4.3. 5.62-ci bənd ləğv edilsin. 

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti
Bakı şəhəri, 10 yanvar 2019-cu il

Ağdamda erməni silahlı birləşmələrinin atəşi 
nəticəsində zərər dəymiş 121 evin bərpasına başlanılıb

 � Ağdam rayonunun təmas xəttinə yaxın olan yaşayış 
məntəqələrində erməni silahlı birləşmələrinin iriçaplı silahlardan və 
artilleriya qurğularından intensiv atəşə məruz qoyması nəticəsində 
zərər dəymiş 121 evin bərpasına başlanılıb. 

Bərpa işləri Prezident İlham Əliyevin 
“Ağdam rayonunun erməni silahlı 
birləşmələri ilə təmas xəttində yerləşən 
yaşayış məntəqələrində əhalinin mənzil-
məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasına dair 
əlavə tədbirlər haqqında” 2018-ci il 5 no-
yabr tarixli Sərəncamına əsasən aparılır. 

Rayon icra hakimiyyətindən AZƏRTAC-
ın bölgə müxbirinə bildiriblər ki, bərpa 

ediləcək evlərin 23-ü Çəmənli, 11-i Qa-
radağlı, 9-u Mahrızlı, 9-u Sarıcalı, 7-si 
Hacıməmmədli, 7-si Məmmədbağırlı, 7-si 
Orta Qərvənd, 7-si Təzəkənd, 6-sı Evoğlu, 
6-sı İsalar, 5-i Ayaq Qərvənd, 5-i Əfətli, 4-ü 
Çıraxlı, 4-ü Rzalar, 3-ü Əhmədağalı, 3-ü 
Mirəşülli, 3-ü Zəngişalı, 1-i Kolqışlaq, 1-i 
Şükürağalı kəndlərindədir. Bərpa işlərinin bir 
neçə aya başa çatdırılması nəzərdə tutulur. 

Qeyd edək ki, sərəncama əsasən Ağ-
dam rayonunun erməni silahlı birləşmələri 
ilə təmas xəttinə yaxın 19 yaşayış 
məntəqəsində mülki əhalinin mənzil-
məişət şəraitini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
139 ailənin yaşadığı 121 fərdi yaşayış 
evinin bərpası üçün Azərbaycan Res-
publikasının 2018-ci il dövlət büdcəsində 
nəzərdə tutulmuş Azərbaycan Respublika-
sı Prezidentinin ehtiyat fondundan Ağdam 
Rayon İcra Hakimiyyətinə 3 milyon manat 
ayrılıb.

AZƏRTAC
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 � Azərbaycan xalqının həyatında elə böyük 
faciələr var ki, onlar haqqında hələ də gənc nəslin, 
dünya ictimaiyyətinin lazımi səviyyədə məlumatı 
yoxdur. Xalqımız, eləcə də dünya ictimaiyyəti 
bilməlidir ki, ermənilərin azərbaycanlılara qarşı 
həyata keçirdikləri etnik təmizləmə və soyqırımı 
siyasətinin dərin kökləri vardır. 

Bir sıra dövlətlərin hakim 
dairələri tərəfindən himayə olunan 
bu mənfur siyasət çar Rusiyası və 
sovet hakimiyyəti dövründə ardıcıl 
olaraq davam etmişdir. Nəticədə 
soydaşlarımız doğma torpaqların-
dan qovulmuş, qaçqın və köçkünə 
çevrilmişlər. 

İki əsrdə ermənilərin 
azərbaycanlılara qarşı törətdikləri 
qanlı cinayətlər təkcə Sumqayıt 
hadisələri, 20 Yanvar, Xocalı soy-
qırımı ilə məhdudlaşmır. Bu proses 
1905-1906, 1918-1920, 1947-1953 
və 1988-1994-cü illərdə də davam 
etdirilmişdir.

Süquta uğradığını hiss edən so-
vet rejimi özünün son günlərində 70 
il ərzində törətmiş olduğu cinayətlər 
sırasına daha bir faciəni əlavə 
etdi. 29 il bundan əvvəl – 1990-cı il 
yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə 
sovet hərbi qüvvələri fövqəladə 
vəziyyət elan edilmədən Bakıya 
yeridildi və Ermənistanın respub-
likamıza qarşı ərazi iddialarının 

SSRİ rəhbərliyi tərəfindən açıq-aş-
kar dəstəklənməsinə etiraz olaraq 
ayağa qalxmış günahsız xalqa divan 
tutuldu.

Nə qədər ki, ümummilli lider 
Heydər Əliyev SSRİ rəhbərliyində 
təmsil olunurdu, bədnam ermənilər 
niyyətlərinə nail ola bilmirdilər. 
Ulu öndər Heydər Əliyevin Sov. 
İKP MK Siyasi Bürosunda olması 
M.Qorbaçov və ermənilər üçün 
bir sipər idi. Ulu öndərin 1987-ci 
il oktyabrın 21-də Siyasi Bürodan 
istefa verməsindən bir neçə gün 
keçməmiş Qarabağ məsələsi ortaya 
atıldı. 1987-ci il oktyabrın 27-də 
Yerevanda təşkil olunmuş mitinqdə 
“Heydər Əliyev Siyasi Bürodan 
getdiyinə görə Dağlıq Qarabağın 
Ermənistana birləşməsinə mane 
ola bilməyəcək” – kimi şüarlar 

səsləndirildi.
O vaxt M.Qorbaçovun ən 

yaxın adamlarından biri, iqtisadi 
məsələlər üzrə müşaviri Abel Aqan-
bekyan Parisdə keçirdiyi mətbuat 
konfransında Dağlıq Qarabağın 
Ermənistana birləşdirilməsinin 
zəruriliyini bəyan etmişdi. Eyni 
zamanda, “Humanite” qəzetində bu 
məsələyə Moskvanın razı olduğu 
barədə məlumat da dərc edilmişdi.

1988-ci ilin əvvəllərində 
M.Qorbaçov Silva Kaputikyan 
başda olmaqla erməni ekstremist 
nümayəndəliyini qəbul edərkən 
məsələ öz təsdiqini tapdı. Elə 
həmin vaxtdan – 1988-ci il fevralın 
əvvəllərindən Xankəndidə, Yerevan-
da antiazərbaycan və antitürk ruhlu 
mitinqlər başlandı. Bundan dərhal 
sonra erməni “Qarabağ Komitəsi” 
DQ MV-dəki “Krunk” təşkilatı gizli 
fəaliyyətdən birbaşa açıq fəaliyyətə 
keçdi və ermənilər tərəfindən 
“Miatsum” adlanan hərəkat forma-
laşdırıldı. 

Azğınlaşmış ermənilərin Dağlıq 
Qarabağ Muxtar Vilayətinin statusu-
na baxılması haqqında Azərbaycan 
SSR Ali Sovetinə müraciət qəbul 
etməsi və 1989-cu il dekabrın 1-də 
“Ermənistan SSR-lə Dağlıq Qarabağ 
Muxtar Vilayətinin birləşdirilməsi 
haqqında” qərarına Azərbaycan 
xalqı öz etiraz səsini ucaltdı. 

Azərbaycan rəhbərliyi isə 
yalnız Kremldən gələn əmrləri 
yerinə yetirməklə məşğul olurdu. 
Gördükləri tədbir isə B.Gevorkovun 
yerinə daşnak Henrix Poqosiyanı 
təyin etmək oldu. 

Moskvadan gələn emissarlar 
isə Azərbaycana qarşı daha məkrli 
ssenarilər hazırlamağa davam 
edirdilər. Respublika ərazisində – 
Bakıda, Sumqayıtda, digər rayon 
və şəhərlərdə erməni təxribatçıları 

hazırlanmışdı. 
Dağlıq Qarabağda gərginləşən 

vəziyyətin qarşısının alınması 
əvəzinə SSRİ rəhbərliyi vilayətin 
sosial-iqtisadi inkişafına 400 
min rubl vəsait ayırmaqla dün-
ya ictimaiyyətinin diqqətini əsas 
məsələdən yayındırdı.

Düşmənlər bundan daha da 
ruhlandılar. 1988-ci il iyunun 15-də 
Ermənistan SSR Ali Soveti DQMV-
nin Ermənistana birləşdirilməsi haq-
qında qərar qəbul etdi. 1988-ci ilin 
iyul ayında SSRİ Ali Soveti Rəyasət 
Heyətinin sessiyasında Dağlıq 
Qarabağ məsələsi müzakirə edilən 
zaman M.Qorbaçov Azərbaycan 
deputatları ilə yanaşı, Ermənistan 
deputatlarının da eyni hüquqda 
iştirakını tələb etdi. Bu isə M. Qor-
baçovun Ermənistan üçün yaratdığı 
növbəti şərait idi.

İttifaq rəhbərliyinin Azərbaycan 
xalqına qarşı növbəti xəyanəti 1989-
cu ilin yanvarın 12-də DQMV-də 
xüsusi idarəçilik forması yaradıl-
ması haqqında SSRİ Ali Sovetinin 
qərar qəbul etməsi və ermənipərəst 
Arkadi Volskinin komitəyə sədr təyin 
edilməsi oldu.

Arkadi Volskinin təşəbbüsü 
və səyi nəticəsində 50 min nəfər 
azərbaycanlı DQ MV-dən müxtəlif 
üsullarla deportasiya edildi.

Ümumiyyətlə, 20 Yanvar 
hadisəsinə qədər SSRİ və respubli-
ka rəhbərliyinin imzaladığı qərar və 
fərmanlarda Azərbaycanın xeyrinə 
bir dənə də maddə olmadı. DQMV-
nin Azərbaycanın tərkibindən çıxa-
rılması siyasəti mərhələ-mərhələ 
həyata keçirilirdi. 

1989-cu ilin noyabrında səbr 
kasası dolmuş Azərbaycan xal-
qı Bakının mərkəzi meydanında 
mitinqlərə başladı.

1990-cı il yanvarın 18-də Bakıda 
və Azərbaycanın digər rayonlarında 
keçirilən izdihamlı mitinqlərdə ümu-
mi tətilin başlandığı elan edildi. Bun-
dan yararlanan M.Qorbaçov xalq 
hərəkatını boğmaq üçün müxtəlif 
vasitələr axtardı. Yerli hakimiyyət isə 
çox aciz vəziyyətə düşdü. Bakıda 
və rayonlarda aylarla davam edən 
mitinqlərdə Azərbaycan rəhbərliyinin 
istefası tələb  olunurdu.

1989-cu ilin sonu, 1990-cı ilin 
yanvarında Azərbaycanda ictimai-

siyasi vəziyyət xeyli kəskinləşdi 
və qarşıdurma daha da dərinləşdi. 
Bakıda milis tərksilah olundu, 
SSRİ DİN-nin daxili qoşun hissələri 
Bakıya gətirildi. 1990-cı il yanva-
rın 13-də Bakıda bir erməninin 2 
nəfər azərbaycanlını öldürməsi 
fitnəkarlığın əsasını qoydu. Süni 
şəkildə erməni talanları təşkil 
edildi. Əməliyyat şəraiti daha da 
mürəkkəbləşdi, ictimai asayiş pozul-
mağa başladı. Lakin bunların qarşı-
sını almağa cəhd belə göstərilmədi. 
Halbuki, Bakıda SSRİ DİN-in 12 min 
nəfərlik silahlı qüvvəsi var idi. 

Yanvarın 15-də SSRİ Ali  Soveti 
Rəyasət Heyəti “DQMV-də və 
bəzi başqa regionlarda fövqəladə 
vəziyyət elan olunması haqqın-

da” fərman verdi. Gəncə və digər 
şəhərlərdə qadağan (komendant) 
saatı tətbiq edildi.

Bakıya hərbi texnikalar 
gətirilməsi prosesi davam edirdi. 
O vaxtlar xalq hərəkatına rəhbərlik 
edənlər və xalq cəbhəsi təmsilçiləri 
buna cavab olaraq Bakı ətrafında 
və Bakıda hərbi hissələrə yaxın 
ərazilərdə sədlər, yük və minik ma-
şınlarından, avtobus və trolleybus-
lardan ibarət barrikadalar yaratmağa 
başladılar. Piketlər təşkil olundu ki, 
bu da yanvarın 20-də çoxlu sayda 
dinc əhalinin həlak olmasına və 
yaralanmasına səbəb oldu.

Artıq 1990-cı il yanvarın 16-da 
Moskva rəhbərliyi SSRİ Ali Soveti İt-
tifaq Sovetinin sədri Y. Primakovu və 
Sov. İKP MK-nin katibi A.Qirenkonu 
Bakıya göndərdi. Yanvarın 17-də 
Azərbaycan KP MK binası qarşısın-
da böyük mitinq başlandı və 3 gün 
davam etdi. Mitinqdə əsas tələblər 
bunlar idi:

– Ermənistanın Azərbaycana 
qarşı ərazi iddialarına son  qoyulsun;

– Bakı ətrafına yığılmış qoşunlar 
Dağlıq Qarabağa göndərilsin,

– Respublika rəhbərliyi istefaya 
getsin, qadağan saatları ləğv olun-
sun və s.

Sovet rəhbərliyi xalq hərəkatını 
boğmaq, xalqımızın müstəqillik 
uğrunda mübarizəsinin qarşısını 
almaq, habelə digər respublikaları 
qorxutmaq üçün 1990-cı il yanvarın 
19-da “Bakı şəhərində fövqəladə 
vəziyyətin tətbiq edilməsi haqqında” 
fərman imzaladı.

Lakin fövqəladə vəziyyətin 
tətbiqi əhaliyə elan olunanadək 82 
nəfər qətlə yetirilmiş, 20 nəfər ağır 
yaralamışdı. Yanvarın 20-də və 
sonrakı günlərdə Bakı şəhərində 21 
nəfər öldürüldü. Fövqəladə vəziyyət 
olmayan rayonlarda – yanvarın 
25-də Neftçalada və yanvarın 26-da 
Lənkəranda daha 8 nəfər qətlə yeti-
rildi. Cəlilabadda çox gərgin vəziyyət 
yaranmışdı. 

Həmin gecə SSRİ Dövlət 
Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri 
Serqey Kryuçkov, müdafiyə naziri 
Dimitri Yazov və daxili işlər naziri 
Vadim Bakatin hərbi əməliyyata 
rəhbərlik etmişdilər. Yalnız yanvarın 
21-də onlar hərbi təyyarə ilə Mosk-
vaya qayıtmışdılar.

Artıq 1990-cı il dekabrın 20-
də SSRİ Baş Hərbi Prokurorluğu 
hərbi qulluqçuların 20 yanvarda 
Bakıda baş vermiş hadisələrlə 
bağlı əməllərində cinayət tərkibi 
görməyərək işə xitam vermiş, 
faciəyə siyasi və hüquqi qiymət 
verməkdən imtina edilmişdi. Hal-
buki, da M.Qorbaçov SSRİ Kons-
titusiyasının 119-cu, Azərbaycan 
Konstitusiyasının 71-ci maddələrinin 

tələblərini kobud surətdə pozmuşdu. 
Eyni zamanda, törədilmiş faciə 

haqqında xəbərlərin yayılmasının 
qarşısının alınması məqsədilə 
Azərbaycanı informasiya blokada-
sına almaq və xalqın haqq səsini 
boğmaq məqsədilə SSRİ DTK-in 
“Alfa” qrupu respublika televizi-
yasının enerji blokunu partlatdı. 
KİV-in nəşrinə qadağa qoydu. Əhali 
blokadaya düşərək baş verənlərdən 
məlumatsız qaldı. Hərbi texnikaların 
üzərində heç bir nömrə nişanı yox 
idi. Xəzər Hərbi Dəniz Donanmasın-
dan desant qrupları şəhərə girmişdi.

SSRİ MN-nin, DİN və DTK-nin 
həyata keçirdiyi “Udar” (zərbə) adlı 
əməliyyatda xüsusi təyinatlı təxribat 
qrupları mühüm rol oynayırdı. 
Sonradan isə məlum oldu ki, Bakıya 
hücum edənlərin çoxu əvvəllər 
məhkum olunmuş cinayətkarlardan 
və ermənilərdən ibarət imiş. 

Beləliklə, sovet qoşunlarının 
təcavüzü nəticəsində təkcə Bakı 
şəhərində 133 nəfər qətlə yetirildi, 
800 nəfərdən çox insan yaralandı, 
100-ə yaxın avtomaşın məhv edildi. 
841 nəfər etirazçı həbs edildi, 5 
nəfər isə itkin düşdü.

Faciəyə etiraz səsini ən birinci 
ucaldan, ilk hüquqi-siyasi qiymət 
verən də ümummilli liderimiz Heydər 
Əliyev oldu. 1990-cı il yanvarın 
21-də Heydər Əliyev Azərbaycanın 
Moskvadakı nümayəndəliyinə 
gələrək keçirdiyi brifinqdə 20 
Yanvar hadisələrinin təşkilatçılarını, 
M.Qorbaçov başda olmaqla ifşa 
etdi. 1990-cı ilin noyabr ayında ulu 
öndər Heydər Əliyev 20 Yanvar 
faciəsinə prinsipial qiymət verilməsi 
məsələsini yenidən gündəmə 
gətirdi. Naxçıvan MR Ali Məclisinin 
21 noyabr 1990-cı il tarixli qərarında 
5 bənddən ibarət bəyannamə qəbul 
etdi. Lakin Azərbaycan hökuməti 
buna reaksiya vermədi.

Yalnız ümummilli lider Heydər 
Əliyevin 5 yanvar 1994-cü il tarixli 
fərmanı ilə Milli Məclisə 20 Yanvar 
hadisələrinə tam siyasi-hüquqi 
qiymət verməsi tövsiyə olundu. 
1994-cü il martın 29-da isə Milli 
Məclis tərəfindən 1990-cı il 20 Yan-
var faciəsinə əsl siyasi və hüquqi 
qiymət verildi.

31 mart 1998-ci il tarixli 
fərmanla “20 Yanvar şəhidi” adı 
təsis edildi. 29 dekabr 1998-ci ildə 
“20 Yanvar şəhidi” adı haqqında 
əsasnamə təsdiq olundu və 

Şəhidlər xiyabanında “Əbədi 
məşəl” abidə kompleksi yaradıldı.

Prezident İlham Əliyev isə 
19 yanvar 2006-cı il tarixli “20 
Yanvar şəhidinin ailəsi üçün 
Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin təqaüdünün təsis edilməsi 
haqqında” fərman imzaladı. Məhz 
Azərbaycan Prezidenti cənab İlham 
Əliyevin təşəbbüsü ilə Şəhidlər 
xiyabanında əsaslı təmir və 
yenidənqurma işləri aparıldı. 

Dövlətimiz mütəmadi ola-
raq şəhid ailələrinə öz qayğısını 
əsirgəmir və onların həyat şəraitinin 
yaxşılaşdırılması məqsədilə mühüm 
tədbirlər görür.

Sadir MƏMMƏDOV, 
Bakı Slavyan Universitetinin 

azərbaycanşünaslıq elmi-
tədqiqat laboratoriyasının 
müdiri, istefada olan polis 

polkovniki, hüquq elmləri üzrə 
fəlsəfə doktoru 

aparan yol 
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“Mehman Hüseynov şousu” da 
fiaskoya uğrayacaq

 � İndi də Mehman Hüseynov məsələsi ilə 
manipulyasiya etməyə başlayıblar. Guya blogger 
aclıq aksiyasına başlayıb və bundan istifadə 
edərək Azərbaycan dövlətinə qarşı qarayaxma 
kampaniyası aparılır. Əlbəttə, Azərbaycan 
ictimaiyyəti əvvəllər də bu cür kampaniyaların 
şahidi olub və hamı yaxşı bilir ki, bütün bunlar 
hakimiyyət hərisi olan antimilli qrupların və onların 
xaricdəki havadarlarının əməlləridir. Onlar bununla 
Azərbaycan dövlətini və iqtidarını nüfuzdan 
salmağa çalışırlar. 

Amma unudurlar ki, 
dövlətimiz indi 90-cı illərdəki 
Azərbaycan deyil. Ölkə iqtidarı 
da kifayət qədər güclü, dünya-
da böyük nüfuza malik, öz milli 
maraqlarını müdafiə etməyi 
bacaran bir hakimiyyətdir. De-
mokratik, hüquqi dövlət qurucu-
luğu hazırkı iqtidar üçün başlıca 
vəzifədir və bu istiqamətdə 
ardıcıl, prinsipial siyasət həyata 
keçirilir. Azərbaycan hakimiyyəti 
ərazi və əhali baxımından kiçik 
bir dövləti beynəlxalq arenada 
söz sahibinə çevirdiyi və dünya 
siyasətinin zirvəsində ciddi 
aktor kimi çıxış etdiyi halda, 
destruktiv müxalifət ayrı-ay-
rı antiazərbaycan dairələrin 
təsiri altında ölkəni geriyə 
sürükləməyə çalışır. 

25 ildir ki, müxalifət adı altın-
da radikal və dağıdıcı fəaliyyət 
göstərən antimilli qruplar öz iş 
metodlarını dəyişə, yeniləşə 
bilmir, Azərbaycanın milli 

maraqlarına, dövlətə və xalqa 
qarşı mübarizədə ən çirkin 
vasitələrdən istifadə edirlər. 
Təəssüf ki, bu qrupların gücü 
yalnız meydana 1000-2000 
adam toplayıb dövləti və xalqı 
təhqir etməyə çatır. Onların 
fəaliyyətlərini sosial şəbəkələrə 
keçirməsinin, hakimiyyətə qarşı 
təhqir, yalan, şantaj kampa-
niyaları təşkil etməsinin əsas 
səbəbi odur ki, özlərindən çox 
güclü rəqiblə mübarizə apara 
bilmədiklərini başa düşürlər. 

Mehman Hüseynov 
məsələsi də onların növbəti 
yalan, böhtan kampaniyası-
dır. Əslində, Ədliyyə Nazirliyi 
Penitensiar Xidmətinin verdiyi 
məlumata əsasən, Mehman Hü-
seynov aclıq aksiyası keçirmir 
və səhhəti də qaydasındadır. 

Bundan əlavə, radikallar 
Mehman Hüseynovu jurnalist 
kimi qələmə verməyə çalışsa 
da, o, faktiki olaraq jurnalist 

deyil, onu mediaya bağlayan 
yeganə səbəb qardaşı Emin 
Hüseynovun Reportyorların 
Azadlığı və Təhlükəsizliyi 
İnstitutu adlı qurum yaratma-
sıdır. Sirr deyil ki, bir müddət 
əvvəl qardaşı gizli yolla başqa 
ölkəyə qaçırılıb, indi də Meh-
manın mühacir kimi xaricə 
çıxmasını təmin etmək istəyirlər. 
Məhz bu məqsədlə onun guya 
“blogger” olması və hakimiyyəti 
tənqid etdiyinə görə təzyiqlərlə 
üzləşməsi barədə rəy formalaş-
dırmağa cəhd göstərilir.

Amma bu cür vəziyyətlərdə 
heç zaman müvazinətini 
itirməyən dövlətimiz, inanırıq 
ki, bu dəfə də təzyiqləri dəf 
edəcək. 

Vaqif ABBASOV,  
Azərbaycan Jurnalistlər 

Birliyinin üzvü,  
Şirvan şəhəri

Deputat Sahib ALIYEV:
Mehman kimilərdən qəhrəman 
düzəltməyə çalışanlar Azərbaycanın 
müstəqil siyasətindən qıcıqlananlardır

Deputat deyib: "Onla-
rın yazdıqları, paylaşdıqları 
materiallar jurnalistikanın 
tələblərinə qətiyyən cavab 
vermir. Ümumiyyətlə, hazırda 
sosial şəbəkələrdə Mehman 
Hüseynov kimi oyunbazlıqla 
diqqət çəkmək istəyənlərin, 
yazdıqlarının və dediklərinin 
məsuliyyətini dərk etməyənlərin 
sayı minlərlədir. Sadəcə Meh-
man Hüseynovun onlardan fərqi 
budur ki, onun Qərbdəki bəlli 
çevrələrlə müəyyən bağlantıları 
var”.

Millət vəkilinin sözlərinə 
görə, hər bir cəmiyyətdə, elə 
Qərbin özündə də ictimai 
rəy yaradan liderlər adətən 
o adamlar olur ki, onların 
zəngin həyat təcrübələri, 
yüksək intellektləri var, güclü 
xarakter sahibləridir, millət 
və vətən qarşısında müəyyən 

xidmət göstəriblər:
“Amma bəlli çevrələr bizdə, 

ümumiyyətlə, dediyi sözün 
məsuliyyətini daşımayan və 
elementar mədəniyyəti olma-
yan, aşağı intellektli adamlar-
dan ictimai rəy liderləri yarat-
mağa, onları qəhrəmanlara 
çevirməyə çalışırlar. Bu alın-
mayacaq, çünki xalqımız indiyə 
qədər ictimai lider gözündə əsl 
ziyalılarımızı, vətən qarşısın-
da xidməti olanları görüblər. 
Yəni bütün bu məsələlərdə 
mənə təəccüblü görünən 
heç nə yoxdur. O səbəbdən 
yoxdur ki, bizdə guya söz 
azadlığının təhlükədə olduğu-
nu deyən, guya jurnalistlərin 
nahaq yerə həbs olduğunu 
qabardan həmin çevrələr 
başqa məsələlərdə də oxşar 
yanaşma sərgiləyirlər. Özlərinə 
gələndə separatizmi, terrorizmi 
lənətləyir, amma digər yerlərdə 

terrorçulardan, separatçılardan 
öz məkrli niyyətləri üçün fayda-
lanırlar. Məsələn, Azərbaycanın 
işğal olunmuş ərazilərində 
yaradılmış qondarma rejimin 
"başçısı" da daxil olmaqla, 
orada əlləri azərbaycanlıların 
qanına batmış terrorçu və 
separatçıları ölkələrinə dəvət 
edir, onlara maliyyə yardımı 
göstərirlər. Yəni onların bizə 
yanaşmaları budur və bundan 
təəccüblənməyə dəyməz. Biz 
doğru yoldayıq və nə qədər 
cəhdlər edilsə də, çox şükürlər 
ki, kimsə bizi bu yoldan sapdıra 
bilməyib”.

S.Alıyev vurğulayıb 
ki, Azərbaycan regionda 
yeganə dövlətdir ki, müstəqil 
siyasət yürüdür: “Mehman 
kimilərdən süni ictimai rəy 
lideri, qəhrəmanlar düzəltməyə 
çalışanlar da bu siyasətdən 
qıcıqlananlar, özlərinə vassal 

axtaranlardır. Onlardan maliyyə 
və sair asılacağımız olmadığı 
üçün başqa təzyiq metodlarını 
işə salmağa çalışırlar, bunlar-
dan da biri öz içimizdəkiləri 
özümüzə qarşı çevirməkdir. 
Amma alınmayacaq, çünki 
insanlarımız müxalifətçiliklə 
düşmənçiliyi, sevgi və 
təəssübdən doğan tənqidlə 
qrant iyi verən boşboğazlıqları 
bir-birindən yaxşı ayırır. Bu-
nun ən gözəl örnəyini biz "Milli 
Şura" deyilən nəsnənin keçir-
diyi mitinq və digər tədbirləri 
xalqın necə boykot etməsində 
də açıq-aydın görürük. Başda 
liderləri olmaqla, bu adamlar 
hamısı siyasətdə mehman, yəni 
qonaqdırlar. Sadəcə bəziləri 
sözün hər anlamında çoxüzlü 
qonaqdır, çoxdan siyasəti tərk 
etməli olduqları halda hələ də 
qalırlar”.

 � Milli Məclisin deputatı Sahib Alıyev Trendə bildirib ki, 
jurnalistikanı nəzəri və praktiki baxımdan bilən bir adam kimi, 
Mehman Hüseynovu, eyni zamanda konkret maddələrlə həbs 
olunan, lakin Qərbdəki bəzi dairələrin jurnalist adlandırdığı 
digərlərini jurnalist hesab etmir.
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Ermənistan atəşkəs rejimini 30 dəfə pozub
 � Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin 

müxtəlif istiqamətlərində iriçaplı pulemyotlardan da istifadə 
etməklə sutka ərzində atəşkəs rejimini 30 dəfə pozub.

Müdafiə Nazirliyindən 
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, 
Ermənistan Respublikasının 
Noyemberyan rayonunun Vos-
kevan kəndində, İcevan rayonu 
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə 
yerləşən mövqelərdən Qazax 

rayonunun Aşağı Əskipara, Qızıl-
hacılı, Cəfərli kəndlərində, Berd 
rayonunun Çinari kəndində yerləşən 
mövqelərdən Tovuz rayonunun 
Koxanəbi, Muncuqlu kəndlərində, 
Krasnoselsk rayonu ərazisindəki 
adsız yüksəkliklərdə yerləşən 

mövqelərdən Gədəbəy rayonu-
nun Zamanlı kəndində yerləşən 
mövqelərimiz atəşə tutulub.

Tərtər rayonunun işğal altındakı 
Göyarx, Çiləbürt, Ağdam rayonunun 
Şıxlar, Füzuli rayonunun Horadiz 
kəndləri yaxınlığında, həmçinin 
Goranboy və Ağdam rayonları 
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə 
yerləşən mövqelərdən də ordumuzun 
mövqeləri atəşə məruz qalıb.

Azərbaycanın Avstraliyadakı səfirliyinə 
göndərilən şübhəli bağlama polisə təhvil verilib

 � Azərbaycanın Avstraliyadakı 
səfirliyinə göndərilən şübhəli bağlama 
hüquq-mühafizə orqanlarına təhvil verilib.

Bu barədə Azərbaycanın 
Avstraliyadakı müvəqqəti 
işlər vəkili Elcan Həbibzadə 

Agentliyin ölkə üzrə xüsusi 
müxbirinə bildirib. 

E.Həbibzadə qeyd edib 

ki, şübhəli bağlama yanva-
rın 9-da səfirliyə daxil olub. 
Onun üzərində göndərildiyi 
ünvan və şəxsin adının 
göstərilməməsi şübhə doğu-
rub. Yanvarın 8-də Avstra-
liya Xarici İşlər və Ticarət 
Departamentindən daxil olan 
xəbərdarlıq nəzərə alınaraq, 
dərhal polislə əlaqə yara-
dılıb. Yanvarın 10-da səhər 
saatlarında səfirliyə gələn 
polis əməkdaşları bağlamanı 
təhvil alıblar.

Müvəqqəti işlər vəkili 
əlavə edib ki, hazırda 
səfirliyin fəaliyyəti üçün heç 
bir təhlükə yoxdur və dip-
lomatik heyət işini müvafiq 
qaydada davam etdirir.

Xəbər verdiyimiz kimi, 
yanvarın 10-da Avstra-
liya Federal Polisi bu 
ölkədəki diplomatik mis-
siyalara təhlükəli bağla-
malar göndərən şəxsin 
həbsi barədə məlumat 

yayıb. Məlumatda qeyd 
edilir ki, Avstraliyanın cənub-
şərqində yerləşən Şeppar-
ton şəhərində yaşayan 48 
yaşlı kişi təhlükəli bağla-
maların göndərilməsində 
şübhəli bilinərək həbs 
olunub. Hazırda bağlama-
ların tərkibi məhkəmə-tibb 
ekspertizası tərəfindən 
yoxlanılır.

Həmin şəxs yanvarın 
10-da Melburnun magistr 
məhkəməsi qarşısında 
cavab verəcək. O, bir sıra 
ölkələrin Melburn, Kanberra 
və Sidneydə yerləşən səfirlik 
və konsulluqlarına 38 şübhəli 
bağlama göndərib. Günahı 
təsdiq olunacağı təqdirdə 
bu şəxsi 10 ilədək azadlıq-
dan məhrum edilmə cəzası 
gözləyir.

Vüqar AĞAYEV,  
AZƏRTAC-ın xüsusi 

müxbiri
Kanberra
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
2017-ci il 17 noyabr tarixli 500 nömrəli Qərarı ilə 
təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının xarici 
iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturası, idxal gömrük 
rüsumlarının dərəcələri və ixrac gömrük rüsumlarının 
dərəcələri”ndə dəyişikliklər edilməsi barədə

“Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində 
dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
2018-ci il 30 noyabr tarixli 1356-VQD nömrəli Qanununun 
tətbiqi və “Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 
təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı 
hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununun və bu Qanunla təsdiq edil-
miş Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin tətbiq 
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidenti-
nin 2000-ci il 30 avqust tarixli 393 nömrəli Fərmanında 
dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2018-ci il 20 dekabr tarixli 414 nömrəli 
Fərmanının 1.5-ci bəndinə əsasən Azərbaycan Respubli-
kasının Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:

1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-
ci il 17 noyabr tarixli 500 nömrəli Qərarı (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017, № 11, 
maddə 2164; 2018, № 3, maddə 586, № 9, maddə 1904, 
№ 10, maddə 2169; Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2018-ci il 7 noyabr tarixli 476 nömrəli Qərarı) 
ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının xarici 
iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturası, idxal gömrük 
rüsumlarının dərəcələri və ixrac gömrük rüsumlarının 
dərəcələri”ndə aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1.1. 2202 10 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir 
 aşağıdakı redaksiyada verilsin:

2202 10 000 – şəkər əlavələri və ya 
digər şirinləşdirici və ya 
dad-aromatik maddələr 
əlavə edilmiş mineral 
və qazlı sular da daxil 
olmaqla, sular:

2202 10 000 1 – – şəkər əlavələri və ya 
digər şirinləşdirici və ya 
dad-aromatik maddələr 
əlavə edilmiş mineral 
və qazlı sular da daxil 
olmaqla, sular

l
1 litr,
0,3 ABŞ 
dolları

2202 10 000 9 – – şəkər əlavələri və ya 
digər şirinləşdirici və ya 
dad-aromatik maddələr 
əlavə edilmiş alkoqolsuz 
energetik içkilər

l
1 litr,
0,3 ABŞ 
dolları

1.2. 2202 99 190 1 alt yarımmövqeyinə aid sətirdən 
sonra aşağıdakı məzmunda sətir əlavə edilsin:

2202 99 190 2 – – – – – meyvə və 
tərəvəz şirəsi əsaslı 
alkoqolsuz energetik 
içkilər

l 15 (15.12.2019-cu il 
tarixinədək  
15 %, lakin 1 litri 0,7 
ABŞ dollarından az 
olmamaq şərtilə)

1.3. 2208 90 690 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir 
 aşağıdakı redaksiyada verilsin:
2208 90 690 – – – – – digər  alkoqollu  

içkilər:
2208 90 690 1 – – – – – – alkoqollu 

 energetik içkilər
l 1 litr, 2,0 ABŞ 

dolları
2208 90 690 9 – – – – – – digərləri l 1 litr, 2,0 ABŞ 

dolları
1.4. 2208 90 780 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir 

 aşağıdakı redaksiyada verilsin:
2208 90 780 – – – – digər  alkoqollu 

içkilər:
2208 90 780 1 – – – – – alkoqollu 

 energetik içkilər
l 1 litr, 2,0 ABŞ 

dolları
2208 90 780 9 – – – – – digərləri l 1 litr, 2,0 ABŞ 

dolları
1.5. 2402 10 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir 

 aşağıdakı redaksiyada verilsin:
2402 10 000 – tərkibində tütün 

olan siqarlar, ucları  
kəsilmiş siqarlar və 
siqarillalar:

2402 10 000 2 – – siqarlar, o 
cümlədən ucları 
kəsilmiş siqarlar

1000 əd 1000 ədəd,
0,5 ABŞ dolları

2402 10 000 9 – – siqarillalar 1000 əd 1000 ədəd,
0,5 ABŞ dolları

1.6. 2402 90 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir 
 aşağıdakı redaksiyada verilsin:
2402 90 000 – digərləri:
2402 90 000 2 – – tərkibində tütün 

əvəzləyicisi olan 
siqarlar

1000 
əd

1000 ədəd,
0,5 ABŞ dolları

2402 90 000 3 – – tərkibində tütün 
əvəzləyicisi olan 
siqarillalar

1000 
əd

1000 ədəd,
0,5 ABŞ dolları

2402 90 000 9 – – tərkibində tütün 
əvəzləyicisi olan 
siqaretlər

1000 
əd

1000 ədəd,
0,5 ABŞ dolları

1.7. “2403 99 900 0” alt yarımmövqeyinə aid sətir 
 aşağıdakı redaksiyada verilsin:
2403 99 900 – – – digərləri:
2403 99 900 1 – – – – elektron siqaretlər 

üçün maye
- 1 kq,

1 ABŞ dolları
2403 99 900 9 – – – – digərləri - 1 kq,

1 ABŞ dolları
2. Bu qərar dərc edildiyi gündən 30 (otuz) gün sonra 

qüvvəyə minir.
Novruz MƏMMƏDOV 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI
№ 5                                                                                                                  Bakı şəhəri, 10 yanvar 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-
ci il 19 yanvar tarixli 20 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən aksiz 
vergisinə cəlb olunan malların aksiz dərəcələri”ndə 
dəyişikliklər edilməsi barədə

“Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişiklik 
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 
30 noyabr tarixli 1356-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi və 
“Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, 
qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun və bu Qanunla 
təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin tətbiq 
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-
ci il 30 avqust tarixli 393 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 20 
dekabr tarixli 414 nömrəli Fərmanının 1.5-ci bəndinə əsasən 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:

1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 
19 yanvar tarixli 20 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2001, № 1, maddə 69; 2002, № 2, 
maddə 112, № 10, maddə 647; 2005, № 1, maddə 58, № 11, 
maddə 1069; 2013, № 7, maddə 870; 2014, № 1, maddə 64, № 
2, maddə 196; 2015, № 1, maddə 69; 2016, № 8, maddə 1444; 
2017, № 7, maddə 1489, № 8, maddələr 1614, 1620, № 12 (II 
kitab), maddə 2521; 2018, № 3, maddə 585, № 10, maddə 2168) 
ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən 
aksizli malların aksiz dərəcələri”ndə aşağıdakı dəyişikliklər edil-
sin:

1.1. “2203 00” alt yarımmövqeyindən əvvəl aşağıdakı 
məzmunda sətirlər əlavə edilsin:

2202 10 000 9 şəkər əlavələri və ya digər 
şirinləşdirici və ya dad-
aromatik maddələr əlavə 
edilmiş alkoqolsuz energetik 
içkilər

1 litr üçün 
3,0 manat

2202 99 190 2 meyvə və tərəvəz şirəsi əsaslı 
alkoqolsuz energetik içkilər

1 litr üçün 
3,0 manat

1.2. “2208 90 110 0–2208 90 780 0” alt yarımmövqelərinə aid 
sətrin “Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 190.2-ci 
maddəsində göstərilən aksizli malların xarici iqtisadi fəaliyyətin 
mal nomenklaturasına uyğun kodları” sütununda “2208 90 110 0 

- 2208 90 780 0” rəqəmləri “2208 90 110 0 - 2208 90 780 9 (2208 
90 690 1 və 2208 90 780 1 istisna olmaqla)” rəqəmləri və sözləri 
ilə əvəz olunsun və həmin sətirdən sonra aşağıdakı məzmunda 
sətirlər əlavə edilsin:

2208 90 690 1 tutumu 2 litrdən az olan 
 alkoqollu energetik içkilər

1 litr üçün 2,0 
manat

2208 90 780 1 tutumu 2 litrdən çox olan 
 alkoqollu energetik içkilər

1 litr üçün 2,0 
manat

1.3. 2402 10 000 0 alt yarımmövqeyi aşağıdakı redaksiyada 
verilsin:

2402 10 000 2 tərkibində tütün olan siqarlar, 
o cümlədən ucları kəsilmiş 
siqarlar

1 ədəd üçün 
1,0 manat

2402 10 000 9 tərkibində tütün olan 
 siqarillalar

1000 ədəd üçün 
20,0 manat

1.4. “2402 20” alt yarımmövqeyi aşağıdakı redaksiyada 
verilsin:

2402 20 tərkibində tütün olan siqaretlər 1000 ədəd üçün 
28,0 manat

1.5. 2402 90 000 0 alt yarımmövqeyi aşağıdakı redaksiyada 
verilsin:

2402 90 000 2 tərkibində tütün əvəzləyicisi 
olan siqarlar

1 ədəd üçün 
1,0 manat

2402 90 000 3 tərkibində tütün əvəzləyicisi 
olan siqarillalar

1000 ədəd 
üçün 
20,0 manat

2402 90 000 9 tərkibində tütün əvəzləyicisi 
olan siqaretlər

1000 ədəd 
üçün 
28,0 manat

1.6. “2402 90 000 0” alt yarımmövqeyindən sonra aşağıdakı 
məzmunda sətir əlavə edilsin:

2403 99 900 1 elektron siqaretlər üçün maye 1 litr üçün 
20,0 manat

2. Bu qərar dərc edildiyi gündən 30 (otuz) gün sonra qüvvəyə 
minir.

Novruz MƏMMƏDOV 
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

 � Siyasətdə gözlənilməz qərarlar həmişə ola bilir. Bu dəfə dünyanı 
Donald Tramp təəccübləndirdi. O, Amerika qoşunlarının Suriyadan 
çıxarılacağını bəyan etməklə meydana çoxlu sayda suallar çıxardı. Hələ 
bu proses nə başlayıb, nə də başa çatıb. Ancaq ekspertlər onun geosiyasi 
nəticələri ilə bağlı proqnozlar verirlər. Onların təhlili göstərir ki, əslində, 
regionda geosiyasi vəziyyət olduqca mürəkkəbdir. Böyük dövlətlər 
kartlarını heç də açmırlar. Onların hərəkətləri daha çox qarşı tərəfin fikrini 
öyrənməyə yönəlmiş manevrləri xatırladır. Bu baxımdan yaranmış mənzərə 
xeyli düşündürücüdür. Belə görünür ki, Yaxın Şərqdə bütövlükdə ümumi 
geosiyasi mənzərəni dəyişə biləcək proseslər gedir. Onların mümkün 
nəticələri ekspertlər üçün maraqlıdır. Hansı qüvvələr nüfuzunu artıracaq? 
Bu vəziyyətə Amerika necə reaksiya verə bilər? Bu kimi suallara cavablar 
üzərində geniş dayanmağa ehtiyac gördük.

Trampın sürprizi: 
hansı məqsədi güdür?

ABŞ Prezidenti Donald Trampın 
Suriyadan Amerika hərbi kontingentinin 
çəkiləcəyi ilə bağlı bəyanatından sonra 
qlobal miqyasda bir çaşqınlıq yarandı. 
Müxtəlif ölkələr buna dərhal reaksiya 
verdilər. Hər şeydən öncə, aydın oldu ki, 
Amerikanın Yaxın Şərqdə geosiyasi təsiri 
son dərəcə güclüdür. Çünki hətta böyük 
dövlətlər belə sual etdilər: yaranacaq 
boşluq necə doldurulacaq? ABŞ-ın özündə 
isə siyasətçilər xeyli narahatdırlar. Bir qismi 
etiraz etdi, digərləri Vaşinqtonun strateji 
düşündüyünü ifadə etdi.

Rusiya ilə Fransanın reaksiyası da 
maraqlı oldu. Prezident Emmanuel Makron 
ABŞ dövlət başçısının qərarını tənqid edib 
onu məsuliyyətsiz adlandırdı. Dərhal da 
ifadə etdi ki, Fransa boşalan yeri doldur-
mağa hazırdır. Buna Suriyadakı əşirətlər 
təşkilatından etiraz oldu. Onlar Fransanı 
terrorçulara yardım etməkdə ittiham edib 
faktiki olaraq ona savaş mesajı verdilər.

Rusiya isə daha incə tərpəndi. Moskva 
öncə Vaşinqtonun verdiyi vədə əməl 
edəcəyinə şübhə ilə yanaşdığını bəyan 
etdi. Rusiya siyasiləri bəyan etdilər ki, 
Amerika rəhbərliyinin Suriyadan çıxmaq 
adı altında nələri nəzərdə tutduqları məlum 
deyil. Bu səbəbdən də hələ gözləmək 
lazımdır.

Bunların fonunda İran və Türkiyənin 
D.Trampın vədinə münasibəti daha çox 
maraq doğururdu. Maraqlıdır ki, İran 
susdu. Ciddi bir fikir bildirmədi. Bu o 

deməkdir ki, Tehran Amerikanın Suriyanı 
tərk etməsini istərdi, lakin buna əmin deyil. 
ABŞ qoşunlarının Suriyadan çıxarılmasını 
kompensasiya edəcək bir planın olacağı-
na Tehran əmindir. Trampın bəyanatına 
münasibətdə Moskva ilə Tehranın mövqeyi 
üst-üstə düşür.

Türkiyə isə məsələyə emosional 
reaksiya verdi. Öncə mediada informasi-
ya yayıldı ki, D.Trampı bu qərara təhrik 
edən Rəcəb Tayyib Ərdoğan olub. Türkiyə 
Prezidenti qətiyyətli və konkret mövqe-
yi ilə yüksək iradə nümayiş etdirməklə 
D.Trampa psixoloji təsir göstərərək ona 
Suriyadakı real vəziyyəti anlada bilib. O 
cümlədən R.T.Ərdoğan sübut edib ki, 
Türkiyə təkbaşına İŞİD-in olan-qalan 
hissəsini də darmadağın edə bilər.

Ancaq çox keçmədi ki, bu informasi-
yanın bir qədər şişirdilmiş olduğu ay-
dınlaşdı. Çünki D.Tramp atdığı addımın 
arxasında duran məqamları anlatdıqca, 
mənzərə daha da konkretləşdi. Məsələnin 
bu tərəfinə bir qədər sonra qayıdacağıq. 
Burada isə onu vurulayaq ki, digər böyük 
dövlətlərdən fərqli olaraq, Ankara ABŞ-ın 
bu addımını birmənalı təqdir etdi. Yüksək 
səviyyədə ifadə edildi ki, Amerika strateji 
baxımdan doğru addım atıb və onu real-
laşdırmaq gərəkdir. Ekspertlər sual edirlər: 
Türkiyə niyə D.Trampa inandı, halbuki, 
əksər böyük dövlətlər vəziyyətə şübhə ilə 
yanaşdılar?

Burada ilk növbədə Türkiyənin 
Suriya səhnəsindəki vəziyyəti real 
dəyərləndirməsi diqqəti çəkir. Amerikanın 
öz əsgərini nə zaman döyüş meydanından 
çəkməsindən asılı olmayaraq Ankara şans 

əldə edir. Birincisi, aydınlaşır ki, Vaşinqton 
terror qrupları ilə sona qədər yol getməyib 
uyğun geosiyasi şərtlər yarandıqda onlara 
arxa çevirə bilər. “Əl-Qaidə” və İŞİD-lə 
bağlı vəziyyətdə olduğu kimi. İkincisi, 
Türkiyə yaranmış vəziyyətdən istifadə 
edərək iki aspektdə avantaj əldə edir. On-
lardan biri Suriyaya hərbi müdaxilə üçün 
əsasın yaranmasıdır, çünki bölgədə boşluq 
doldurulmalıdır və bunu niyə Suriyanın ən 
yaxın qonşusu etməsin? Əgər həmin statu-
sa uzaq Rusiya və ya Fransa iddia edirsə, 
Türkiyə niyə iddia etməsin? Həm də Yaxın 
Şərqdə bu statusa iddia edə biləcək ikinci 
dövlət yoxdur. İran zatən təcrid olunub. 
Səudiyyə Ərəbistanı özünü nüfuzdan salıb. 
Misir o gücdə deyil. Qalır Türkiyə!

Yeni liderlik uğrunda 
yarış gərginləşir

İkinci məqam Türkiyənin geosiyasi güc 
olaraq güclənməsi ilə bağlıdır. Çünki Va-
şinqton Suriyadan çəkilmək fikrindədirsə, 
bunun fonunda öncə Türkiyənin mövqeyi 
güclənir. Ankaranın fəallğı artır. Bunun 
əlaməti kimi Suriyanın daxilindəki bir sıra 
güclərin Türkiyəni dəstəkləyən bəyanatlar 
verməsini göstərmək olar. Onların sırasın-
da Suriyanın şimalında yaşayan əşirətlərin 
(onların sayı 20-dir) birləşərək, təşkilat 
yaratması və Türkiyəni bölgəyə dəvət 
etməsini göstərmək olar. Silahlı qruplaş-
malar içərisində də on minlərlə üzvü olan 
Azad Suriya Ordusunun Türkiyəni tam 
dəstəkləməsini göstərmək olar. Sadə əhali 

içərisində də Ankaraya yaxşı münasibəti 
olanlar az deyil.

Belə görünür ki, Rusiya və İran da 
Türkiyəinin aparıcı rolunu qəbul edirlər. Ru-
siya üçün burada ancaq müsbət cəhətlər 
var. Çünki supergüc kimi bütövlükdə 
Yaxın Şərqdə, o cümlədən Suriyada söz 
sahibidir. Türkiyə isə onunla bərabərdirsə, 
Moskva bundan yalnız udur. Ankara NATO 
üzvü olaraq Rusiya ilə Suriya məsələsində 
təhlükəsizliyi təmin edir. Eyni zamanda, 
regionun müsəlman əhalisi müsəlman 
türklərlə dost olanları normal qəbul edə 
bilər. Bunlarla yanaşı, Rusiya Türkiyə ilə 
bir sırada olmaqla böyük bir geosiyasi 
məkanda türk xalqlarının simpatiyasını 
qazanmış olur.

İran üçün də əlverişli şərait yaranır. İlk 
növbədə, Amerikanın yerində Türkiyə olsa, 
Tehran razı qalar. İrana qarşı sanksiyalar-
da Türkiyə qətiyyət nümayiş etdirib Tehranı 
müdafiə etdi. Bunlarla yanaşı, regionun iki 
nəhəng dövləti birgə hərəkət etmək şansı 
əldə edirlər. Məzhəb aspektində də İran 
Türkiyənin timsalında sünnilərə düşmən ol-
madığını göstərmiş olur. Nəhayət, iki dövlət 
arasında bütün istiqamətlərdə əlaqələr 
inkişaf edirsə, bu, hər iki tərəfə sərfəlidir.

Bütün bunlar İranı da Türkiyənin geo-
siyasi yüksəlişinə qarşı loyal olmağa sövq 
edir. Ərəb ölkələrinin bir necəsi üçün də 
Türkiyənin regionda daha nüfuzlu olması 
sərfəlidir. Onlar Ankaranın daha ədalətli 
davrandığının fərqindədirlər. Həm də son 
illər Türkiyə qədər Fələstin məsələsində 
fəal olan ikinci müsəlman dövlətini 
görməyiblər.

Deməli, ABŞ-ın Suriyadan çəkilmə 
qərarı dolayısı və ya birbaşa Türkiyənin 
geosiyasi nüfuzunun artmasına yeni 
imkan yaradıb. Bu səbəbdən Vaşinqtonun 
Suriyadan hansı müddətdə əsgərlərini 
çəkəcəyindən asılı olmayaraq, Türkiyə 
üçün bu qərar əhəmiyyətlidir. Ankara hər 
şeyi ölçüb-biçərək D.Trampın qərarını 
alqışlayır.

Bu kontekstdə ekspertlər ABŞ-Türkiyə 
münasibətlərində yeni mərhələnin müm-
künlüyünü ayrıca qeyd edirlər. Belə ki, 
Amerika mətbuatında ölkənin Yaxın 
Şərqdə başlıça müttəfiqinin Türkiyə olduğu 
haqqında silsilə məqalələrin dərc edilməsi 
təsadüfi deyil. Hər iki dövlətin rəsmi 
şəxsləri də təsdiq edirlər ki, problemlər həll 
olunur. Hətta 2019-cu ildə Donald Trampın 
Türkiyəyə səfəri nəzərdə tutulub.

İndi məsələyə regiondakı geosiyasi 
dinamikanın çalarları və D.Trampın yuxarı-
da vurğuladığımız addımları müstəvisində 
baxaq. Amerika Prezidenti Suriyadan 
çəkilmə qərarını verdikdən sonra gizli 
olaraq İraqa səfər etdi. Orada bəyan etdi 
ki, İraqdan çəkilmirlər və lazım olsa, çevik 
qüvvələr Suriyada əməliyyat keçirə bilərlər. 
Deməli, yüksək texnoloji imkanları nəzərə 
alsaq, ABŞ faktiki olaraq hərbi-təhlükəsizlik 
baxımından heç nə itirmir. Əvəzində, 

geosiyasi dividend qazanır. Belə ki, savaş 
meydanında digər böyük oyunçular – 
Rusiya, Türkiyə və İran qalır! Bundan kim 
udacaq? Onu zaman göstərəcək. Ancaq 
belə görünür ki, D.Tramp strateji baxımdan 
daha uzaqgörən addım atıb. Bu barədə 
ABŞ Konqresinin üzvləri də fikir bildirirlər.

Onu da vurğulayaq ki, regiondakı ərəb 
ölkələri artıq Bəşər Əsədi dəstəkləməyə 
başlayıblar. Sudan Prezidentinin Dəməşqə 
səfərindən sonra digərləri də hərəkətə 
gəliblər. Onlar bu ölkədə səfirliklərini 
açmağa hazırlaşırlar. B.Əsəd yenidənmi 
legimitləşir? Ərəb birliyi onu qəbul edirmi? 
Bu məsələlər də əhəmiyyətsiz deyil.

Vəziyyətə həmin kontekstdə yanaş-
dıqda görürük ki, Vaşinqton üçün əsas 
məsələ Suriyadakı kürd qruplaşmaları ilə 
münasibəti tənzimləmək olacaq. Bu bağ-
lılıqda isə hələlik Amerikanın mesajı “kürd 
müttəfiqlərimizi müdafiə edəcəyik” kimidir! 
Bunun belə olub-olmadığı hələ bilinmir. An-
caq bir məqam aydın olur: Yaxın Şərqdə, 
o cümlədən Suriyada geosiyasi qüvvələr 
nisbəti dəyişir. Kimin xeyrinə və ya kimlərin 
xeyrinə? Bu suala birmənalı cavab vermək 
indi çətindir.

Newtimes.az

ABŞ-ın Suriyadan çəkilmə 
qərarının pərdəarxası

Yaxın Şərqdə yeni qüvvələr nisbəti:
   Geosiyasi reallıq
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Türkiyə ABŞ-ın təzyiqinə 
əhəmiyyət verməyəcək

 � Türkiyə Rusiya istehsallı S-400 zenit-
raket komplekslərinin alışı məsələsində ABŞ-ın 
təzyiqinə əhəmiyyət verməyəcək.

Trendin məlumatına görə, bunu Türkiyənin xarici işlər 
naziri Mövlud Çavuşoğlu bəyan edib.

Nazir qeyd edib: “Bizim S-400-lərin tədarükü haqqında im-
zalanmış sazişimiz var və bizə verilən sözü unutmadıq. ABŞ 
ilə də “Patriot” zenit-raket kompekslərinin alışı ilə bağlı razılığa 
gələ bilərik. Əgər S-400-lərdən imtina etmək şərti olmasa, 
razılaşma əldə olunacaq”.

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə naziri general-
polkovnik Zakir Həsənovun 2019-cu tədris ili üçün təsdiq 
etdiyi plana əsasən, Azərbaycan Ordusunun topogeode-
ziya təminatının təşkili və hidroqrafiya işi ixtisaslı hərbi 
qulluqçuları ilə təlim-metodiki toplanış keçirilir.

Müdafiə Nazirliyindən aldığımız məlumatda bildirilir ki, Na-
viqasiya və Kartoqrafiya İdarəsinin rəisi 1-ci dərəcəli kapitan 
Davud Bağırlı Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi tərəfindən 2019-
cu ildə qarşıya qoyulan tapşırıqları, eləcə də təşkil olunan 
toplanışda ixtisas üzrə məşğələlərin, fiziki, praktiki və test 
sınaqlarının müvafiq qaydada keçirilməsi ilə bağlı tövsiyələri 
şəxsi heyətə çatdırıb. 

“Xalq qəzeti”

 � Fransanın Tuluza 
şəhərində yanğın baş verib.

France Bleu radiostansiyası xəbər verir ki, hadisə gecə 
saatlarında köhnə yaşayış binasında qeydə alınıb. Yanğın 
barədə məlumat yerli vaxtla gecə saat 2:40-da daxil olub.  
Əraziyə 90 yanğınsöndürən cəlb olunub. Binanın daxili 
pilləkənləri dağılıb. Xilasedicilər bina sakinlərini təxliyyə 
ediblər. Yaxınlıqdakı oteldən də 60 nəfər təxliyyə olunub.

Yanğın nəticəsində 19 nəfər, o cümlədən iki 
yanğınsöndürən xəsarət alıb. İki nəfərin vəziyyəti ağırdır.

Hadisənin səbəbləri açıqlanmır. Yanğın baş verən bina 
XX əsrin əvvəlində inşa olunub. 

“Xalq qəzeti”

 � Bloomberg agentliyinin verdiyi 
xəbərə görə, Konqo Demokratik 
Respublikasının Seçki Komissiyası 
prezident seçkilərinin nəticələrini elan 
edib. 

Dekabrın 30-da keçirilmiş seçkidə müxalifət lideri Feliks 
Çisekedinin qalib gəldiyi elan olunmuşdur.

Seçki Komissiyyasının məlumatına görə, 7,05 milyon 
seçici Feliks Çisekediyə, 6,37 milyon  seçici isə Marten 
Fayyuluya səs vermişdir.

İstefaya gedən prezident Cozef Kabilanın öz varisi 
kimi görmək istədiyi daxili işlər naziri Emmanuel Ramazani 
Şadari 4,36 milyon səs almışdır.

Reuters bildirir ki, seçkinin nəticələrinin elan olunması 
bir neçə dəfə təxirə salındığından səslərin hesablanması 
şübhə doğurur .

Seçkidə Fayyulunun qalib gəldiyini iddia edən katoliklər 
Çisekedinin hakimiyyətlə sövdələşdiyini bildirirlər.

Seçkidə uduzmuş namizədlər 10 gün müddətində Kon-
qo Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edə bilərlər. 

Xatırladaq ki, prezident seçkiləri dekabrın 23-də 
keçirilməli idi, lakin Seçki Komissiyası səsverməni dekabrın 
30-na keçirdi. Texniki səbəblərdən isə seçki qutularını və 
bülletenləri vaxtında gətirmək mümkün olmayıb.

“Xalq qəzeti”

 � Əlişir Nəvai adına Daşkənd Dövlət 
Özbək Dili və Ədəbiyyatı Universitetində 
Məhəmməd Füzuli adına Azərbaycan 
mədəniyyət, təhsil və tədqiqatlar mərkəzi 
yaradılacaq.

Təxminən bir il əvvəl 
mərkəzin statusu onun dahi 
Azərbaycan şairi Məhəmməd 
Füzulinin adını daşıması, 
habelə gələcək fəaliyyətinə 
dair Daşkənddəki Heydər 
Əliyev adına Azərbaycan 
Mədəniyyət Mərkəzinin 
(AMM) direktoru Samir 

Abbasovla universitetin 
rektoru, professor Şuxrat 
Siracəddinov arasında razılıq 
əldə olunub.

Mərkəzdən Trendə 
verilən məlumata görə, 
AMM burada xüsusi tərtibat 
və dizayn işlərini həyata 
keçirəcək, mərkəzi ölkəmizə 

dair nəşrlərlə təmin edəcək. 
Mərkəzə xüsusi ava-
danlıqlar, əyani vəsaitlər 
veriləcək və burada xalqlar 
arasında dostluq görüşləri, 
mədəni-ədəbi əlaqələrə dair 
müxtəlif tədbirlər, habelə 
dövlət atributları və milli 
mədəniyyətimizə dair xüsusi 
stendlər yaradılacaq.

Mərkəzdə Azərbaycan 
dili və ədəbiyyatının 
tədrisi həyata keçiriləcək, 
ədəbiyyatımıza dair 
azərbaycanlı alimlərin, 
mütəxəssislərin iştirakı ilə 
mühazirələr, “açıq dərs”lər, 
sərgi və seminarlar təşkil olu-
nacaq, buradakı kitabxana-
dan isə özbək gəncləri geniş 
faydalanacaq, eyni zamanda, 
Azərbaycan dili kursları təşkil 
olunacaq.

İqtisadiyyatda işləyənlərin 
orta aylıq əməkhaqqı 
540 manata bərabərdir

 � 2018-ci il dekabrın 1-i vəziyyətinə 
ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan 
işçilərin sayı ötən ilin eyni dövrü ilə 
müqayisədə 2,1 faiz artaraq 1 milyon 553,6 
min nəfər olmuş, onlardan 888,1 min nəfəri 
iqtisadiyyatın dövlət sektorunda, 665,5 min 
nəfəri isə qeyri-dövlət sektorunda fəaliyyət 
göstərmişdir.

Dövlət Statistika 
Komitəsindən aldığımız 
məlumatda bildirilir ki, 
muzdla işləyənlərin 21,5 
faizi təhsil, 18,5 faizi ticarət, 
nəqliyyat vasitələrinin təmiri, 
13,5 faizi sənaye, 8,5 faizi 
əhaliyə səhiyyə və sosial 
xidmətlərin göstərilməsi, 7,2 
faizi tikinti, 7,0 faizi dövlət 
idarəetməsi və müdafiə, sosi-
al təminat, 4,6 faizi nəqliyyat 
və anbar təsərrüfatı, 3,4 
faizi peşə, elmi və texniki 
fəaliyyət, 3,2 faizi kənd 
təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı 
və balıqçılıq, 1,6 faizi maliyyə 
və sığorta fəaliyyəti, 11,0 
faizi isə iqtisadiyyatın digər 
sahələrində məşğul olmuşlar.

2018-ci ilin yanvar-no-
yabr aylarında ölkə iqtisa-
diyyatında muzdla çalışan 
işçilərin orta aylıq nominal 
əməkhaqqı əvvəlki ilin 
müvafiq dövrünə nisbətən 
2,9 faiz artaraq 540,1 manat 
olmuşdur. İqtisadiyyatın 
mədənçıxarma sənayesi, 
maliyyə və sığorta fəaliyyəti, 
peşə, elmi və texniki 
fəaliyyət, informasiya və 
rabitə, nəqliyyat və anbar 
təsərrüfatı, eləcə də tikinti 
sahələrində orta aylıq nomi-
nal əməkhaqqı daha yüksək 
olmuşdur.

Samirə ƏLIYEVA , 
“Xalq qəzeti”

Rəsmi Roma: TAP 2020-ci 
ildə istifadəyə veriləcək

 � Azərbaycan qazının Avropaya 
nəqlini nəzərdə tutan Transadriatik boru 
kəməri (TAP) 2020-ci ildə istifadəyə 
veriləcək.

Trendin məlumatına görə, bu barədə İtaliya hökumətinin 
Avropa Komissiyasına təqdim etdiyi Enerji və İqlim üzrə Milli 
Planın layihəsində deyilir.

Sənəddə yazılır: “İtaliyaya 8,8 milyard kubmetrə yaxın 
qaz idxal etməyə imkan verəcək və buraxılış gücünün illik 10 
milyard kubmetrədək artırılması imkanına malik TAP 2020-ci 
ildə istifadəyə veriləcək”.

Qeyd edək ki, dəyəri 4,5 milyard avro olan TAP boru 
kəməri Yunanıstan, Albaniya və Adriatik dənizinin dibi ilə 
gedərək İtaliyanın cənubuna çatdırılacaq.

Sülhməramlılarımızın 
bir qrupu Vətənə qayıdıb

 � NATO-nun Əfqanıstan İslam 
Respublikasında həyata keçirdiyi 
“Qətiyyətli dəstək” missiyasının tərkibində 
fəaliyyət göstərən Azərbaycan Ordusunun 
bir qrup sülhməramlısı rotasiya qaydasında 
Bakıya qayıdıb. 

Müdafiə Nazirliyindən aldığımız məlumatda bildirilir ki, 
Azərbaycan Ordusunun Əfqanıstandakı sülhməramlı mis-
siyası 2002-ci il noyabrın 20-dən başlayıb. Ordumuzun 
120 hərbi qulluqçusu, 2 hərbi həkimi və 6 qərargah zabiti 
Əfqanıstanda sülhməramlı missiyada iştirak edir.

“Xalq qəzeti”

 � Danimarkanın “A.P. Moller-Maersk” şirkətinə daxil olan “APM 
Terminals” Türkiyənin İzmir şəhərindəki konteyner terminalının Azərbaycan 
Dövlət Neft Şirkətinə (SOCAR) təhvil verilməsini başa çatdırıb.

Bu barədə Trendə “A.P. Moller-Maersk” 
şirkətindən bildiriblər.

Məlumatda qeyd olunur ki, “APM Termi-
nals” həmin terminalın gələcək inkişafı üçün 
SOCAR-ın daha uyğun olduğunu hesab etdi-
yi üçün konteyner terminalını öz tərəfdaşına 
təhvil verməyi qərara alıb: “Terminalın satışı 

artıq başa çatıb. SOCAR obyektin sahibi 
 olacaq, eyni zamanda, “APM Terminals” 
 terminalın istismarını davam etdirəcək”.

Qeyd edək ki, İzmirin Əliağa rayonunda 
yerləşən terminal Türkiyənin Egey bölgəsində 
ən iri konteyner terminalıdır.

 � ATƏT Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin nizamlanması 
prosesində yaradılmış 
imkanlardan istifadə edəcək.

Trendin məlumatına görə, bunu ATƏT-in 
hazırkı sədri, Slovakiyanın xarici işlər naziri 
Miroslav Layçak Vyanada brifinq zamanı 
deyib.

O qeyd edib ki, ATƏT regionunda 
və ümumiyyətlə, bütün dünyada əsas 
problemlər daha çox əməkdaşlıq və dialoq 
aparılmasını tələb edir: “Slovakiya 2019-cu 

ildə ATƏT-də sədrliyi zamanı tərəfdaş və 
vasitəçi rolunda ədalətli olmaq istəyir. Biz 
diqqətimizi münaqişələrin həllində vasitəçilik 
və münaqişələrin qarşısının alınması, 
həmçinin onların insanlara təsiri məsələlərinə 
cəmləyəcəyik. Dnestryanı, Dağlıq Qarabağ 
münaqişələrinin nizamlanması prosesində 
yaradılmış imkanlardan istifadə etmək 
istiqamətində işimizi davam etdirəcəyik”.

 � Belarus və Rusiyanın 
vahid dövlətdə birləşmək məsələsi 
gündəmdə deyil.
Bunu Belarus Prezidenti Aleksandr Luka-

şenko hökumətin ölkənin sosial-iqtisadi inki-
şafına həsr olunmuş  iclasında deyib: “Mən 
bizim cəmiyyətdə, elə Rusiyada da vəziyyəti 
təhlil edirəm. İki dövlətin birləşməsi haqqında 
bu gün çox söhbət gedir. Mən bu məsələni 
ağılsızlıq hesab edirəm... Biz Rusiya Prezi-
dent ilə birmənalı şəkildə müəyyələşdirdik 
ki, Belarus və Rusiyanın birləşməsi məsələsi 
gündəmdə yoxdur”.

Lukaşenko xatırladıb ki, vaxtilə İtti-
faq dövləti haqqında müqavilə imzalanıb, 
ölkələrimiz arasında münasibətlər bu 
müqaviləyə uyğun olaraq inkişaf edib: “Biz o 
vaxt Konstitusiya aktı, yəni İttifaq dövlətinin 
Konstitusiyasını qəbul etməli idik, orada 

bütün məqamlar – həm hakimiyyət, həm 
idarəçilik, həm siyasi və digər məsələlər öz 
əksini tapmalı idi. Həmin vaxt Rusiya bu yolla 
getməkdən imtina etdi. Mən bunu Rusiya 
Prezidentinə xatırlatdm. O da dedi ki, doğru-
dur, belə olub”. 

Belarus Prezidenti daha sonra qeyd edib: 
“İndi İttifaq dövləti haqqında müqavilə ilə nə 
etməliyik?! Biz masa arxasında oturub bax-
malıyıq ki, həmin müqaviləyə müvafiq olaraq  
kənar təzyiq olmadan nə edə bilərik”.

Lukaşenko əlavə edib ki, iki dövlətin 
ittifaqı yalnız bərabərhüquqlu əsasda inkişaf 
edə bilər.

“Xalq qəzeti”

SLOVAKIYA 
ədalətli olmaq 
istəyir

Daşkənddə Füzuli mərkəzi 
yaradılacaq

Belarus və Rusiyanın 
birləşməsi gündəmdə deyil

Aleksandr Lukaşenko:

SOCAR  Türkiyədə ən iri 
konteyner terminalını alıbHərbi topoqrafların 

təlim-metodiki 
toplanışı keçirilir

Tuluzada 
güclü 

yanğın
FELIKS  ÇISEKEDI 

seçkilərdə qalib gəlib
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“Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri” QSC

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 4 lot üzrə keçirilir.
Lot-1 . Dəftərxana ləvazimatlarının 

satınalınması.
Lot-2 . Təsərrüfat mallarının satınalın-

ması. 
Lot-3. Elektrik mallarının satınalınması. 
Lot-4. Yeni kartriclərin alınması və doldu-

rulması xidmətlərinin satınalınması. 
 Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz 

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

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender 
iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkan-
lara malik olmalıdırlar.Tenderdə iştirak etmək 
istəyənlər tenderin əsas şərtlər toplusunu 
“AzTV” QSC-nin hesablaşma hesabına 
hər bir lot üçün 150 manat iştirak haqqını 
ödədikdən sonra Azərbaycan dilində tərtib 
olunmuş əsas şərtlər toplusunu Bakı şəhəri, 
M. Hüseyn küçəsi 1 nömrəli (tender komis-
siyasının əlaqələndiricisi Lalə Əliyevadan, 
telefon- 537-03-35) ünvandan ala bilərlər.

 Bank rekviziti
H\h- AZ33C-

TRE00000000000004048501
VÖEN- 9900062371
Bank- Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Kod- 210005
VÖEN- 1401555071

M/h- AZ-
41NABZ01360100000000003944

S.W.İ.F.T CTREAZ22
 D-3- Büdcə təsnifatı kodu- 142340
 D-4- Fond-7
Tenderdə iştirak haqqı heç bir halda geri 

qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 

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

- tender təklifi dəyərinin 2 faizi həcmində 
bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən son-
ra ən azı 60 bank günü qüvvədə olmalıdır);

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

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

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 

nizamnaməsi ,qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 
rekvizitləri;

- iddiaçıların müvafiq mallar üzrə mənşə 
və uyğunluq sertifikatları.

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

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir. 
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün yuxarı-
da göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank 
təminatı istisna olmaqla) 11 fevral 2019-cu 
il saat 18.00-a qədər, tender təklifi və bank 
təminatını isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 22 
fevral 2019-cu il saat 15.00-a qədər Bakı 
şəhəri, M.Hüseyn küçəsi 1 nömrəli ünvana 
təqdim etməlidirlər. Göstərilən vaxtdan gec 
təqdim olunan zərflər açılmadan geri qayta-
rılacaqdır. 

İddiaçıların təklifləri 25 fevral 2019-cu il 
saat 15.00-da Bakı şəhəri, M.Hüseyn küçəsi 
1 nömrəli ünvanda xüsusi ayrılmış otaqda 
açılacaqdır.

 Email: webmaster@aztv.az
İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 

iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası 

“Azərikard” MMC 
AÇIQ TENDER ELAN EDİR

Tender 1 lot üzrə keçirilir.
“İki Protect Server 2 External pl220 

PTK 5.5” markalı avadanlığın satınalın-
ması.

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

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

İştirak haqqı 200 manatdır.
VÖEN-1400318341
Bank- “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” 

ASC
Müştəri Xidməti Departamenti
Kod-805250
M/h-

AZ03NABZ01350100000000002944
VÖEN- 9900001881
SWIFT-IBAZAZ2X
H/h-AZ79IBAZ40060019449311555120 

AZN
İştirak haqqı heç bir halda geri qayta-

rılmır.
İştirakçılar Azərbaycan dilində tərtib 

olunmuş əsas şərtlər toplusunu Bakı 
şəhəri, Bülbül prospekti 54 nömrəli ün-

vandan (əlaqələndirici şəxs- ümumi işlər 
şöbəsi hüquq və sənədləşmə bölməsinin 
hüquqşünası Azər Qarayevdən (012 505 
21 51 (8064)) əldə edə bilərlər.

Tenderdə iştirak üçün təqdim ediləcək 
sənədlər:

- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 
müraciət;

- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 
barədə bank sənədi;

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

- tender təklifi dəyərinin 1 (bir) faizi 
həcmində bank təminatı (tender təklifinin 
qüvvədə olma müddətinin sonuncu 
günündən azı 30 bank günü çox olmalıdır;

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

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

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

- müvafiq xidmətlərin təqdim 
edilməsinə rəsmi hüququ olduğunu 
təsdiqləyən sənəd;

- digər sənədlər.
Sənədlər Azərbaycan dilində, 1 

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

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi 
və bank təminatı istisna olmaqla) 6 fevral 
2019-cu il saat 18.00-a qədər, tender təklifi 
və bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat 
zərflərdə 20 fevral 2019-cu il saat 18.00-a 
qədər Bakı şəhəri, Bül-bül prospekti 54 
nömrəli ünvana təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 21 fevral 2019-cu il 
saat 15.00-da Bakı şəhəri , Bülbül prospek-
ti 54 nömrəli ünvanda açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Turizm Agentliyinin 
“Şahdağ Turizm Mərkəzi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Təmizlik üçün kimyəvi 

vasitələrin satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur 

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

Təkliflərin qiymətləndirilməsində 
aşağıdakı meyarlara üstünlük 
veriləcəkdir: 

İddiaçının maddi-texniki bazası (illik 
dövriyyə, müştəri sayı və s.), siyahıda 
qeyd olunan malların anbarda mövcud-
luğu (faiz nisbi), iddiaçının təcrübəsi (illər 
üzrə), iddiaçının tender təklifinin şərtlər 
toplusunda göstərilən tələblərə uyğunluğu 
və (təqdim olunmuş sənədlər üzrə) iddia-
çının tender qiymət təklifi.

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün ten-
der 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, Ceyhun 
Hacıbəyli küçəsi 2-ci döngə, 2B nömrəli 
ünvandan ala bilərlər. Əlaqələndirici şəxs 
Tural Quluzadə, telefon- (+99 412) 465 09 
45; (+99 477) 277 32 60.

İştirak haqqı 500 manatdır. 
H\h- AZ53Aİ-

İB33010019444805754148

VÖEN- 4700664781
Bank- “Kapital Bank” ASC-nin Qusar 

filialı 
Kod- 200480
VÖEN- 9900003611
M/h- AZ-

37NABZ01350100000000001944
S.W.İ.F.T- AIIBAZ2X
İştirak haqqı heç bir halda geri qayta-

rılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı 

tarixdən sonra ən azı 30 (otuz) bank günü 
qüvvədə olmalıdır);

- tender təklifi dəyərinin 5 faizi 
həcmində bank təminatı (zərflərin açıldığı 
tarixdən sonra ən azı 60 (altmış) bank 
günü qüvvədə olmalıdır);

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

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

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

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

- iddiaçının maddi-texniki bazası.
Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 

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

 Tender proseduru “Dövlət satınalmala-
rı haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək 
üçün yuxarıda göstərilən sənədləri 
(tender təklifi və bank təminatı istis-
na olmaqla) 5 fevral 2019-cu il saat 
16.00-a qədər, tender təklifi və bank 
təminatını isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 
12 fevral 2019-cu il saat 16.00-a qədər 
Bakı şəhəri, Ceyhun Hacıbəyli küçəsi 
2-ci döngə, 2B nömrəli ünvana təqdim 
etməlidirlər. Əlaqələndirici şəxs Tural 
Quluzadə, əlaqə telefonları - (+99 412) 
465 09 45; (+99 477) 277 32 60.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

İddiaçıların təklifləri 13 fevral 2019-
cu il saat 16.00-da Bakı şəhəri, Ceyhun 
Hacıbəyli küçəsi 2-ci döngə, 2B nömrəli 
ünvanda açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası
“Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri” QSC

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 2 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Cəmiyyətin balansında olan 

nəqliyyat vasitələrinin servis xidmətlərinin 
satınalınması.

Lot-2. Cəmiyyətin balansında olan 
nəqliyyat vasitələri üçün ehtiyat hissələrinin 
satınalınması . 

Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, 
öz tender təkliflərini möhürlənmiş, imzalan-
mış şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı surətdə 
təqdim etsinlər. Müqaviləni yerinə yetirmək 
üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə 
və texniki imkanlara malik olmalıdırlar.
Tenderdə iştirak etmək istəyənlər aşağı-
dakı məbləğdə iştirak haqqını göstərilən 
hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan 
dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusu-
nu Bakı şəhəri, M. Hüseyn küçəsi 1 nömrəli 
(əlaqələndirici şəxs- Çingiz Fərziyevdən, 
telefon- 537-03-02) ünvandan ala bilərlər.

İştirak haqqı Lot-1 200 manat, Lot-2 isə 
150 manatdır.

 Bank rekviziti
H\h- AZ33C-

TRE00000000000004048501
VÖEN- 9900062371
Bank- Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Kod- 210005
VÖEN- 1401555071

M/h- AZ-
41NABZ01360100000000003944

S.W.İ.F.T CTREAZ22
 D-3 Büdcə təsnifatı kodu 142340
 D-4 Fond-7
İştirak haqqı heç bir halda geri qayta-

rılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı 

tarixdən sonra ən azı 30 bank günü 
qüvvədə olmalıdır);

- tender təklifi dəyərinin 2 faizi 
həcmində bank təminatı (zərflərin açıl-
dığı tarixdən sonra ən azı 60 bank günü 
qüvvədə olmalıdır);

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

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

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə 

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

nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 
rekvizitləri.

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

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir. 
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi 
və bank təminatı istisna olmaqla) 31 yanvar 
2019-cu il saat 17.00-a qədər, tender təklifi 
və bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat 
zərfdə 8 fevral 2019-cu il saat 17.00-a 
qədər Bakı şəhəri, M.Hüseyn küçəsi 
1 nömrəli ünvana təqdim etməlidirlər. 
Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

İddiaçıların təklifləri 11 fevral 2019-cu 
il saat 15.00-da Bakı şəhəri, M.Hüseyn 
küçəsi1 nömrəli ünvanda açılacaqdır.

 Email: webmaster@aztv.az
İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 

iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası 

 � Məlum olduğu kimi, Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyev 2008-ci il avqustun 
4-də “Azərbaycan kinosunun 2008–2018-ci 
illər üzrə inkişafına dair Dövlət Proqramı”nın 
təsdiq edilməsi ilə bağlı sərəncam imzalamışdı. 
Proqramın qəbul edilməsində məqsəd milli kino 
ənənələrinin bərpası, ölkədə kino istehsalının 
dirçəldilməsi, filmlərin müasir texnologiyalar 
əsasında qorunub saxlanılmasının təmin 
olunması, beynəlxalq mədəni əlaqələrin 
genişləndirilməsi və sahə üzrə lazımi islahatların 
aparılmasından ibarət idi.

Son illərdə Azərbaycan 
kinematoqrafçıları müstəqillik 
dövrünün əsərlərini yaradır, 
heç bir senzura olmadan 
həyat həqiqətlərini ekrana 
gətirməyə səy göstərirlər. 
Bu dövrdə çəkilən filmlərin 
əksəriyyətində onlar kinonu 
real həyata daha da yaxın-
laşdırıblar. Böyük uydurma 
qəhrəmanlar real–yaxşı və 
pis, müsbət və mənfi, güclü 
və zəif xüsusiyyətlərə malik, 
düzgün və yanlış addımlar 
atan insanlarla əvəz olunub.

C.Cabbarlı adına 
“Azərbaycanfilm” kinostu-
diyasında Qarabağ mövzu-
sunda filmlərin istehsalına 
diqqət artırılıb. “Müharibə 
uşaqları” və “Biz qayıda-
cağıq” kinolentləri Xocalı 
soyqırımına həsr olunub. 
“Dolu”, “Mübarizlik zirvəsi” 
və bu kimi digər filmlərin 
gənc nəslin vətənpərvərlik 
ruhunda tərbiyə olunmasında 
rolu əvəzsizdir. “Nabat” filmi 
Qarabağ həqiqətlərinin dün-
yaya çatdırılması baxımından 
dəyərli ekran əsəridir.

“Azərbaycanfilm” kino- 
studiyasının istehsalı olan 
aktual mövzulu filmlər son 
illər 70-dən çox beynəlxalq 
film festivalında iştirak edərək 
Azərbaycan gerçəkliklərini 

dünyanın kino auditoriyasına 
çatdırıb və nüfuzlu mükafatla-
ra layiq görülüb. Kinostudiya-
nın direktoru Müşfiq Hətəmov 
deyir: “Azərbaycan kinosu-
nun 2008–2018-ci illər üzrə 
inkişafına dair Dövlət Proqra-
mı” bir sıra vacib layihələrin 
həyata keçirilməsinə 
zəmin yaratdı. Bu dövrdə 
Mədəniyyət Nazirliyinin 
dəstəyi ilə sistemli şəkildə 
islahatlar aparılıb. Eyni 
zamanda, Azərbaycan kino 
sənayesinin uğurlu inkişafı 
üçün hüquqi tənzimləyici sis-
tem dövrün tələblərinə müva-
fiq olaraq təkmilləşdirilməlidir. 
Bu məqsədlə “Kinematoq-
rafiya haqqında” yeni qanun 
layihəsi hazırlanıb Milli 

Məclisə təqdim edilib. Son 
illər 70-dən çox festivalda 
iştirak etməyin, 58 ölkədə 
nümayiş olunmağın uğuru ilə 
kifayətlənmirik, daha böyük 
layihələr həyata keçirməyi 
düşünürük”.

Son on ilin ən əhəmiyyətli 
hadisələrindən biri 
Azərbaycan kinosunun 120 
illiyinin qeyd olunması ilə 
bağlı Prezident sərəncamı 
olmuşdur. Sərəncamla bağlı 
keçirilən tədbirlərdə milli 
kinomuzun keçdiyi tarixi yola 
nəzər salınmış, dövlət proq-
ramının icra vəziyyəti barədə 
məlumat verilmiş, qarşıda 
duran problemlər ətraflı 
müzakirə olunmuşdur.

Maraqlı bir fakta diqqət 
yetirmək istərdik. Son 
illərdə kino sahəsinin in-
kişafı məqsədilə dövlət 
büdcəsindən ayrılmış vəsait 
hesabına 44 tammetrajlı 
bədii, 50 qısametrajlı bədii, 

208 sənədli, 22 cizgi filmi 
və “Mozalan” satirik kinojur-
nalının 18 buraxılışı çəkilib. 
O cümlədən, dövlət sifarişi 
ilə Azərbaycan kinosunun 
aparıcı mövzularından olan 
Qarabağ müharibəsinə 
9 bədii, 85 sənədli film 
həsr olunub, 2013-2018-ci 
illərdə “Azərbaycanın Milli 
qəhrəmanları” silsiləsindən 75 
sənədli film ərsəyə gətirilib.

Bütün bu sadaladığımız 
faktlar bir daha göstərir ki, 
Azərbaycan kinosu ölkəmizin 
daha geniş coğrafiyada 
tanınmasına, Qarabağ 
həqiqətlərinin bəşəriyyətə 
çatdırılmasına öz töhfəsini 
verməkdədir. Azərbaycan 
dövlətinin kino siyasəti bu 

sahəni inkişaf etdirməyə, 
milli kinomuzu dünya kino-
suna qovuşdurmağa böyük 
dəstəkdir. Son 10 ildə milli 
kinomuzun siması tamamilə 
dəyişib.

Tarixi köklər üzərində 
inkişaf edən kinomuz, eyni 
zamanda , dünyanın müasir 
sağlam kino tendensiya-
larından kənarda qalmır. 
Azərbaycan milli kinosunu 
dünyanın ən mötəbər kino-
festivallarında təmsil edən 
kinorejissor Şamil Əliyevin 
“Çölçü” filminin beynəlxalq 
festivallarda qazandı-
ğı uğurlar milli kinomuza 
mühüm töhfədir. Uğurlu 
beynəlxalq taleyi olan bu film 
37 beynəlxalq festivalda 13 
mükafat alıb.

Film dünyanın 4 məşhur 
kino korifeyinin adına təsis 
edilmiş mükafatların laure-
atıdır. “Çölçü” filmi ABŞ-ın, 
Avropanın bəzi ölkələrinin, 
İngiltərənin və Hindistanın 
kino məktəblərinin tədris 
proqramına salınıb. 

Azərbaycan kinosunun 
zəngin inkişaf potensialı 
var. Sadəcə, bu potensialı 
hərəkətə gətirmək, yeni yara-
dıcı qüvvələrə geniş meydan 
vermək lazımdır. 

 Mədəniyyət naziri proq-
ramla bağlı müsahibəsində 
demişdir: “Azərbaycan 
kinosu ilə bağlı icra olunan 
sərəncamın müddəti bu il 
sona çatır. Bəzi bəndlər icra 
olunmamış qalıb. Ona görə 
də bu işin məntiqi davamı 
kimi nazirlikdə kinematoq-
rafçılarla birlikdə geniş fikir 
mübadiləsi aparılmışdır. Kino 
sahəsinin inkişafına dair yeni 
konseptual proqram hazırla-
nıb. Azərbaycan kinosunun 
yeni şəraitdə fəaliyyətinin 
təkmilləşdirilməsi, gənc 
nəslin bu sahəyə daxil 
olması, eləcə də beynəlxalq 
səviyyəyə çıxmaq üçün 
tutarlı proqram işlənib. 
Hökumətə müraciət edərək, 
diqqəti Azərbaycan kinosu-
nun növbəti on ildə inkişaf 
tempinin azalmaması üçün 
proqramın qəbul olunmasına 
yönəldəcəyik”.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, 
“Xalq qəzeti”

Milli  
kinomuzun 

inkişaf  
proqramı

“Gənc iqtisadçıların qış məktəbi” 
layihəsi uğurla icra olundu

 � Gənclər siyasəti ilə bağlı proqram 
və layihələrin qrant maliyyələşdirilməsi 
üzrə müsabiqələrin keçirilməsi qaydasına 
əsasən, Azərbaycan Respublikası Gənclər 
Fondunun elan etdiyi müsabiqəyə 
Həmid-Xan Tahirli  "Gənc iqtisadçıların 
qış məktəbi" layihəsini təqdim etmiş və 
müsabiqənin qalibi olmuşdur. 

Layhənin başlıca 
məqsədi gənclərin iqtisadi 
biliklərinin praktiki cəhətdən 
artırılması, problemlə 
bağlı  fikir mübadiləsi 
üçün şəraitin yaradılmasi, 
həmçinin böyüməkdə olan 
nəslin Azərbaycan xalqının 
dilinə, adət və ənənələrinə, 

mənəvi dəyərlərinə, 
dövlət rəmzlərinə 
hörmət, azərbaycançılıq, 
vətənpərvərlik ru-
hunda tərbiyəsinin 
gücləndirilməsinə xidmətdir.

Binəqədi Gənclər evində 
keçirilən layihənin icrası 
təlim və yarış formasında 
olmaqla 4 gün davam etmiş-
dir. Əvvəlcədən seçilmiş 28 
nəfərlə layihənin icrasına 
başlanılmış, lakin gənclərin  
marağı nəzərə alınaraq, 

iştirakçıların say tərkibi 35 
nəfərədək  artırılmışdır. 
Təlimlərə “Paşa Bank” ASC-
dən, Azərbaycan Dövlət 
İqtisad Universitetindən, 
Milli Arxiv İdarəsindən  sahə 
üzrə peşəkar mütəxəssislər 
cəlb olunmuş, gənclərə bank 
və bokt, insan resursları, 
Vergi Məcəlləsi və iqtisa-
diyyat barədə mühazirələr 
oxunmuş,  məsələ ilə bağlı 
maraqlı diskussiyalar aparıl-
mışdır. Ötən ilin  dekabr və  
bu ilin yanvar ayları ərzində 
icra olunan  layihənin iştirak-
çılarına müsabiqənin qalibi 
Həmid-Xan Tahirli tərəfindən  
müvafiq  sertifikatlar təqdim 
edilmişdir. 

“Xalq qəzeti”



711 yanvar 2019-cu il, cümə

“Avtomobil Nəqliyyatı ilə Daşımaların Təşkili” MMC 
 2019-cu il üçün 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 6 lot üzrə keçiriləcəkdir.
Lot-1. Şəhərlərarası (rayonlararası) və 

şəhərdaxili (rayondaxili) müntəzəm avtobus 
marşrutlarında müvafiq elektron bilet sistemləri 
layihəsinin (bundan sonra E-Bilet) konsepsiyası və 
layihə sənədlərinin hazırlanması üçün məsləhət 
xidmətinin satınalınması.

Lot-2. Yük daşımalarında elektron əmtəə-
nəqliyyat qaimə sistemi layihəsinin (bundan sonra 
E-Qaimə) konsepsiyası və layihə sənədlərinin 
hazırlanması üçün məsləhət xidmətinin satınalın-
ması.

Lot-3. Taksi əməliyyatları proqram təminatı 
layihəsinin (bundan sonra E-Taksi) konsepsi-
yası və layihə sənədlərinin hazırlanması üçün 
məsləhət xidmətinin satınalınması.

Lot-4. Taksi əməliyyatları proqram təminatının 
hazırlanmasının satınalınması.

Lot-5. Avtomobil nəqliyyatı informasiya sis-
temi (bundan sonra – ANİS) layihəsinin konsep-
siyası və layihə sənədlərinin hazırlanması üçün 
məsləhət xidmətinin satınalınması.

Lot-6. E-Bilet, E-Qaimə və E-Taksi 
sistemlərinin ANİS-ə inteqrasiya edilməsi 
layihəsinin konsepsiyası və layihə sənədlərinin 
hazırlanması üçün məsləhət xidmətinin satınalın-
ması.

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

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıdakı 

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

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

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər hər lot üçün 
100 manat məbləğdə iştirak haqqını göstərilən 
hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində 
tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu Bakı şəhəri, 
Ağasadıq Gəraybəyli küçəsi 29 nömrəli ünvandan 
(əlaqələndirici şəxs- Hikmət Cəfərovdan, telefon- 
012-561-76-03) ala bilərlər.

Alan bank- “Azərpoçt” MMC 6 saylı PF
Kod-691066
 VÖEN- 9900037711
M/h- AZ76NABZ01350100000000094944
SWİFT: AZPOAZ 22
Alan təşkilat - “Avtomobil Nəqliyyatı ilə Daşı-

maların Təşkili” MMC
VÖEN - 9900080021
H/h - AZ21AZPO91065461200420100012
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün aşağı-

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

bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən son-

ra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);

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

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

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

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti 
haqqında bank arayışı;

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

- müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğunluq 
sertifikatları.

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

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün yu-
xarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank 
zəmanəti istisna olmaqla) 1 fevral 2019-cu il saat 
17.00-a qədər, tender təklifi və bank zəmanətini 
isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 11 fevral 2019-
cu il saat 17.00-a qədər Bakı şəhəri, Ağasadıq 
Gəraybəyli küçəsi 29 nömrəli ünvana təqdim 
etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər 
açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 12 fevral 2019-cu il saat 
11.00-da yuxarıda göstərilən ünvanda açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri iştirak 
edə bilərlər.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 
Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 4 lot üzrə keçirilir.
Lot- 1. 2019-cu ildə “Vətəndaş 

Cəmiyyəti” jurnalının nəşr üçün hazırlan-
ması ilə bağlı xidmətlərin satınalınması.

Lot -2 . 2019-cu ildə www.qhtxeber.
az internet saytının fəaliyyətinin həyata 
keçirilməsi ilə bağlı xidmətlərin satınalın-
ması.

Lot -3. Şuranın fəaliyyəti ilə bağlı 
elektron xidmətlərin satınalınması.

Lot -4 . Şuranın fəaliyyəti ilə bağlı 
texniki avadanlıqların satınalınması.

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

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün ten-
der 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, F.Əmirov 
küçəsi 1 nömrəli (əlaqələndirici şəxs- Se-
vinc İsgəndərovadan, telefon: 012 493 
1780 (daxili 240) ünvandan ala bilərlər.

İştirak haqqı lot -1 və lot-2 üçün hər 
birinə 100 manat, lot -3 və lot-4-ün hər 
birinə isə 150 manatdır. 

H\h- AZ78C-
TRE00000000000005418301

VÖEN- 1301696511
Bank- Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi 
Kod- 210005
VÖEN- 1401555071
M/h- AZ-

41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.T: CTREAZ22
İştirak haqqı heç bir halda geri qay-

tarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək 

üçün aşağıdakı sənədləri təqdim 
etməlidirlər:

-tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 
müraciət;

-tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 
barədə bank sənədi;

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

-tender təklifi dəyərinin 1 faizi 
həcmində bank təminatı (tender təklifinin 
qüvvədə olma müddətindən 30 bank 
günü çox olmalıdır);

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

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

-iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

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

-iddiaçıların müvafiq mallar üzrə 
mənşə və uyğunluq sertifikatları;

-digər sənədlər (analoji sahədə iş 
təcrübələri barədə məlumat).

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

Tender proseduru “Dövlət satınalma-
ları haqqında” Azərbaycan Respublikası-
nın Qanununa uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək 
üçün yuxarıda göstərilən sənədləri 
(tender təklifi və bank təminatı istisna ol-
maqla) 29 yanvar 2019-cu il saat 18.00-
dək, tender təklifi və bank təminatını 
isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 7 fevral 
2019-cu il saat 18.00-dək Bakı şəhəri, 
F.Əmirov küçəsi 1 nömrəli ünvana 
təqdim etməlidirlər.

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

İddiaçıların təklifləri 11 fevral 2019-
cu il saat 15.00-da Bakı şəhəri, F.Əmirov 
küçəsi 1 nömrəli ünvanda açılacaqdır.

Tender komissiyası

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İşlər İdarəsi 
malların (işlərin və xidmətlərin) satınalınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 5 lot üzrə keçiriləcəkdir.
Lot-1. Dəftərxana və təsərrüfat malları-

nın satınalınması.
Lot-2. Bakının H.Cavid prospektində 

yerləşən AMEA-nın akademiya şəhərciyinin 
mühafizə xidmətlərinin satınalınması.

Lot-3. İnventarın satınalınması.
Lot-4.Sair xərclər maddəsi üzrə malların 

(işlərin və xidmətlərin) satınalınması.
Lot-5. Digər maşın və avadanlıqlar 

maddəsi üzrə malların satınalınması.
Maraqlananlar lot-1 üçün 20 (iyirmi) 

manat, digər lotların hər biri üçün isə 50 (əlli) 
manat məbləğdə tenderdə iştirak haqqını 
aşağıda göstərilən hesaba köçürdükdən 
sonra tenderin əsas şərtlər toplusunu ala 
bilərlər:

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 
İşlər idarəsi

 VÖEN-1700007431 
 9 saylı Xəzinədarlıq İdarəsi 
VÖEN- 1700987121
 Bank- DXA 
 VÖEN- 1401555071 
Kod-210005
 H/h-

AZ67CTRE00000000000002728301
M/h-

AZ41NABZ01360100000000003944
SWIFT-CTREAZ22
H/h-AZ28CTRE 

00000000000004138316 
 Fond-3, büdcə təsnifatı kodu-142319
İştirak haqqı heç bir halda geri qayta-

rılmır.
Malgöndərənlər (podratçılar) iddiaçı 

statusu qazanmaq üçün aşağıdakı sənədləri 
rəsmi blankda və möhürlə təsdiq olunmuş 
qaydada təqdim etməlidirlər:

- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 
müraciət;

- iştirak haqqının ödənilməsini təsdiq 
edən bank sənədi;

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

- tender təklifi qiymətinin 2 faizi 
həcmində təklifin bank təminatı (zərflərin 
açıldığı gündən sonra ən azı 60 bank günü 
müddətində qüvvədə olmalıdır);

- malgöndərən (podratçı) haqqında tələb 
olunan sənədlər:

- malgöndərənin (podratçının) tam adı, 
hüquqi statusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan 
keçdiyi ölkə və rekvizitlər;

- malgöndərənin (podratçının) ixtisas 
göstəricilərinə dair məlumat;

- malgöndərənin (podratçının) son bir 
ildəki maliyyə vəziyyəti barədə bank arayışı;

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

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

- sənədlər təqdim olunan tarixə DSMF-
yə verilmiş hesabatın surəti və DSMF-yə 
borcun olub-olmaması barədə arayış;

- məhkəmə araşdırmalarına cəlb olu-
nub-olunmaması barədə məlumat;

- son bir ildə yerinə yetirilmiş analoji 
işlər barədə ətraflı məlumat;

- lot-2 üzrə tenderdə iştirak etmək 
istəyən malgöndərənlər (podratçılar) əlavə 
olaraq Azərbaycan Respublikasının Daxili 
İşlər Nazirliyi tərəfindən verilmiş mühafizə 
xidmətlərinin həyata keçirilməsinə müvafiq 
icazə (lisenziya) təqdim etməlidirlər.

Malgöndərənlər (podratçılar) 1-ci, 2-ci 
və 5-ci bəndlərdə qeyd olunan sənədləri 
14 fevral 2019-cu il saat 17 .00-dək tender 
komissiyasına təqdim etməlidirlər.

Tenderlə əlaqədar əlavə məlumat 
almaq üçün maraqlananlar əlaqələndirici 
şəxs N.Abbasova (telefon- 012-492-59-76) 
müraciət edə bilərlər.

İddiaçılar tender təklifini və təklifin bank 
təminatını imzalanmış, möhürlənmiş, ikiqat 
bağlanmış zərfdə 26 fevral 2019-cu il saat 
17.00-dək Bakı şəhəri, İstiqlaliyyət küçəsi 30 
nömrəli ünvanda yerləşən AMEA Rəyasət 
Heyətinin inzibati binasında tender komissi-
yasına təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

Təklif zərfləri 27 fevral 2019-cu il saat 
11.00-da AMEA RH-nin kiçik iclas zalında 
açılacaqdır.

Açılışda iddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanu-
nunun tələblərinə uyğun keçiriləcəkdir. 

Tender komissiyası 

Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi 
yanında Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidməti 

2019-cu ildə xarici ölkələrin yükdaşıyıcıları üçün “İcazə” blankları, yerli yükdaşıyıcılar üçün  
NNAK kitabçaları, “kvota” icazələri və sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri (daşıyıcılar) üçün “Fərqlənmə nişanları”,  

“Xüsusi fərqlənmə nişanlarının” və sair çap işlərinin satınalınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tenderdə iştirak etmək üçün müraciət 

edən şirkətlərə dair tələblər:
-satınalma müqaviləsini bağlamaq 

səlahiyyəti olmalı;
- maliyyə durumu qənaətbəxş olmalı;
- satınalma müqaviləsinin icrasını təmin 

etmək üçün qeyd edilmiş (və bu tenderin 
əsas şərtlər toplusu ilə daha ətraflı müəyyən 
edilmiş) müvafiq sahədə peşəkar və təcrübəli 
olmalı;

-texniki, maliyyə və işçi qüvvəsinə, 
idarəetmə səriştəsinə malik olmalı;

- vergilər və digər icbari analoji hökumət 
ödənişləri üzrə icra vaxtı keçmiş öhdəlikləri 
olmamalıdır.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər aşa-
ğıdakı məbləğdə iştirak haqqının ödənilməsi 
barədə bank sənədini təqdim etdikdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər 
toplusunu (Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, 
tarzən Hacı Məmmədov küçəsi 5 nömrəli 
ünvanda tender komissiyasından) ala bilərlər.

İştirak haqqэ 200 (iki yüz) manatdэr.
H\h- AZ 17 CTRE 

00000000000002777701 (003444)
 VÖEN- 1501956531 
Bank- Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
 Kod-210005
 VÖEN- 1401555071
M/h- AZ 41 NABZ 

01360100000000003944
 S.W.I.F.T- CTREAZ22
 Büdcə səviyyəsinin kodu- 7
 Büdcə təsnifat kodu- 142340
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
Tenderdə iddiaçı kimi iştirak etmək üçün 

aşağıdakı sənədlər təqdim edilməlidir:

- tenderdə iştirak haqqında müraciət;
- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, qey-

diyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri;
- iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank 

sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 

sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);
- tender təklifi dəyərinin 3 faizi həcmində 

bank təminatı;
- Azərbaycan Respublikasında vergilərə 

(Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirli-
yi) və digər icbari ödənişlərə (Dövlət Sosial 
Müdafiə Fondu) dair yerinə yetirilməsi vaxtı 
keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında mü-
vafiq orqanlardan arayış;

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

 - iddiaçının hazırda məhkəmə 
proseslərində iştirak edib-etməməsi haqqında 
məlumat;

- iddiaçının son 1 il ərzində maliyyə 
vəziyyəti barədə bank tərəfindən verilmiş 
arayış.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi 
və bank təminatı istisna olmaqla) ən geci 13 
fevral 2019-cu il saat 17.00-a qədər təqdim 
etməlidirlər.

Tender təklifi və tender təklifinin 
təminatını isə (1 nüsxə əsli, 2 nüsxə surəti 
olmaqla) müvafiq qaydada möhürlənmiş ikiqat 
zərflərdə 21 fevral 2019-cu il saat  17.00-a 
qədər (Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, 
tarzən Hacı Məmmədov küçəsi 5 nömrəli 
ünvanda yerləşən Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı 
Xidmətinə (ümumi şöbəyə) təqdim etməlidirlər.

Göstərilən müddətdən sonra daxil olan 
təkliflər baxılmadan geri qaytarılacaqdır.

Tender təklifinin güvvədə olma müddəti 
-tender prosedurunun başlandığı gündən 
etibarən ən azı 30 (otuz) bank günü təşkil 
etməlidir.

Tender təklifinin təminatı – tender prose-
durunun başlandığı gündən etibarən ən azı 60 
(altmış) bank günü (tender təklifinin güvvədə 
olma müddətindən ən azı 30 bank günü) çox 
olmalıdır və təklifin ümumi qiymətinin 3 (üç) 
faizini təşkil etməlidir.

İşin görüldüyü yer: Azərbaycan Respubli-
kası, Bakı şəhəri.

İşin yerinə yetirilmə müddəti: müqavilə 
imzalandıqdan sonra 60 təqvim günündən 
çox olmamaq şərti ilə işin yerinə yetirilməsi 
nəzərdə tutulmalıdır.

Tender təkliflərinin seçilməsi zamanı 
üstünlük verilən meyarlar;

- optimal qiymət;
- yüksək keyfiyyət;
- işin ən qısa müddətdə yerinə yetirilməsi;
- iş təcrübəsi;
- maliyyə vəziyyəti.
Tender prosedurunun tarixi – tender 

proseduru 22 fevral 2019-cu il saat 11.00-
da Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidmətinin 
iclas zalında (ünvan: Bakı şəhəri, Nərimanov 
rayonu, tarzən Hacı Məmmədov küçəsi 5) 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
müvafiq vəkaləti təqdim etməklə tender prose-
durunda iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Cəlilabad Suvarma Sistemləri İdarəsi
2019-cu il üçün

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 3 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Maşın-mexanizmlərin (ekskovator 

və buldozerlərin) cari təmiri, nasos, dizel və 
elektrik mühərriklərinin əsaslı təmiri üçün 
ehtiyat hissələrinin satınalınması.

 Lot-2. Hidrotexniki qurğuların, mülki 
və istehsalat binalarının, beton və latok 
kanallarının, nasosların cari təmiri üçün mal-
materialların və ehtiyat hissələrinin satınalın-
ması.

Lot-3. İstehsalat bazası və hidrotexniki 
qurğuların əsaslı təmiri üçün mal-materialların 
satınalınması.

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

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər hər bir 
lot üçün 40 manat məbləğdə iştirak haqqı-
nı göstərilən hesaba köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas 
şərtlər toplusunu Cəlilabad şəhəri, Mehdi 
Hüseyn küçəsi 1 nömrəli ünvandan ala bilərlər 
(əlaqələndirici şəxs- Rahib Şahbazov.Telefon: 
02524 -5-54-01).

Təşkilat- Cəlilabad SSİ

VÖEN- 8300124331
H\h- AZ 79 CTRE 

00000000000002352501
Fond 7, təsnifat kodu: 142340
Bank-D X A
M\h: AZ 41 NABZ 

01360100000000003944
VÖEN-1401555071
Kod -210005
SWİFT.BİK.CTRE AZ 22
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarıl-

mır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 

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

- tender təklifinin dəyərinin 1 faizi 
həcmində (təklifin təminatı) bankın zəmanəti 
(zərflərin açıldığı gündən sonra ən azı 60 
bank günü qüvvədə olmalıdır);

- Azərbaycan Respublikasında vergilərə 
və digər icbari ödənişlərə dair yerinə 
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması 

haqqında müvafiq vergi orqanından arayış;
- iddiaçının son bir il ərzində fəaliyyəti 

haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq 
olunmuş maliyyə hesabatının surəti;

- iddiaçının son bir il ərzində maliyyə 
vəziyyəti barədə bank tərəfindən arayış;

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

- müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğunluq 
sertifikatları.

Tenderdə iştirak etmək üçün iddiaçılar 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi və 
bank zəmanəti istisna olmaqla) 1fevral 2019-
cu il saat 17.00-a qədər, tender təklifi və bank 
zəmanətini isə möhürlənmiş və imzalanmış 
ikiqat zərflərdə 11 fevral 2019-cu il saat 
17.00-a qədər Cəlilabad Suvarma Sistemləri 
İdarəsinə təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

Tender zərfləri 12 fevral 2019-cu il saat 
15.00-da Cəlilabad Suvarma Sistemləri 
İdarəsinin binasında açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası 

Zaqatala Suvarma Sistemləri İdarəsi 2019-cu il üçün  
sementin, tikinti materiallarının, maşın və mexanizmlərə  

ehtiyat hissələrinin satınalınması məqsədilə
AÇIQ TENDER ELAN EDİR

Tender 3 lot üzrə keçirilir.
Lot -1. Sementin satınalınması.
Lot-2. Tikinti materiallarının satınalınması.
Lot -3. Maşın və mexanizmlərə ehtiyat 

hissələrinin satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz 

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

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

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

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər hər 
lot üçün 50 manat məbləğdə iştirak haqqı-
nı göstərilən hesaba köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər 
toplusunu Zaqatala şəhəri, F.Əmirov küçəsi 
46 nömrəli ünvandan (əlaqələndirici şəxs- 
S.Alqayevdən, telefon: -02422-4-00-49)  
ala bilərlər.

Təşkilat- Zaqatala SSİ
H\h- AZ 41 NABZ 01360100000000003944
VÖEN- 5100135161
D X A Kod- 210005
VÖEN- 90000000001
S.W.İ.F.T.BİK -AIIBAZ2x
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 

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

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

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

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

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti 
haqqında bank arayışı;

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

- müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğunluq 
sertifikatları.

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

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi 
və bank zəmanəti istisna olmaqla) 30 yanvar 
2019-cu il saat 18.00-a qədər, tender təklifi və 
bank zəmanətini isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 
7 fevral 2019-cu il saat 18.00-a qədər Zaqatala 
şəhəri, F.Əmirov küçəsi 46 nömrəli ünvana 
təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

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

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

DAXİLİ İŞLƏR NAZİRLİYİNİN TİBB İDARƏSİ 
AÇIQ TENDER ELAN EDİR

Tender 7 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Dəftərxana, təsərrüfat mal-

larının və dezinfeksiyaedici məhlulların 
satınalınması. 

Lot-2. Tibbi avadanlıqların və 
şəkər ölçən aparat üçün striplərin 
 satınalınması. 

Lot-3. Tibbi avadanlıqlara texniki 
xidmətlərin göstərilməsi. 

Lot-4. Dərman preparatlarının, sarğı 
ləvazimatlarının, şəkərli diabet üçün 
dərman və tibbi təyinatlı vasitələrin 
 satınalınması. 

Lot-5. Reaktivlərin satınalınması. 
Lot-6. Narkotik testlərin satınalınması. 
Lot-7. Digər maşın və avadanlıqların 

satınalınması .
Tender iştirakçılarına təklif olunur 

ki, öz tender təkliflərini möhürlənmiş, 
imzalanmış şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı 
surətdə təqdim etsinlər.Müqaviləni yerinə 
yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi 
maliyyə və texniki imkanlara, müvafiq 
sahədə iş təcrübəsinə malik olmalıdırlar. 
Bu tender üzrə satınalma müqaviləsi 
bağlandıqdan sonra 2019-cu il dekabrın 
31-dək DİN-in Tibb İdarəsinə və ona tabe 
olan müalicə -profilaktika müəssisələrinə 
malların göndərilməsi, xidmətlərin yerinə 
yetirilməsi başa çatdırılmalıdır. 

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər hər 
bir lot üçün 200 manat məbləğdə iştirak 
haqqını göstərilən hesaba köçürdükdən 
sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş 
əsas şərtlər toplusunu Bakı şəhəri, Azad-
lıq prospekti 161 nömrəli (əlaqələndirici 

şəxs Nadir İskəndərovdan , telefon- 590-
20-60) ünvandan ala bilərlər.

DİN-in Tibb İdarəsi
H\h- AZ88C-

TRE00000000000002078508
VÖEN - 1700341621
Bank - AR Dövlət Xəzinədarlığı 

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

41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.T - CTREAZ22
Maddə - 142340, fond -7
İştirak haqqı heç bir halda geri qay-

tarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək 

üçün aşağıdakı sənədləri təqdim 
etməlidirlər:

-tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 
müraciət;

-tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 
barədə bank sənədi;

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

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

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

-iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti 

haqqında vergi orqanları tərəfindən 
təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının 
surəti;

-iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

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

-iddiaçıların müvafiq mallar üzrə 
mənşə və uyğunluq sertifikatları;

-digər sənədlər.
 Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 

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

Tender proseduru “Dövlət 
 satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun 
keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək 
üçün yuxarıda göstərilən sənədləri 
(tender təklifi və bank təminatı istisna ol-
maqla) 13 fevral 2019- cu il saat  11.00-a 
qədər, tender təklifi və bank təminatını 
isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 21 fevral 
2019- cu il saat 11.00-a qədər Bakı 
şəhəri, Azadlıq prospekti 161 nömrəli 
ünvana təqdim etməlidirlər.

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

İddiaçıların təklifləri 22 fevral 2019-cu 
il saat 10.00-da Bakı şəhəri, Azadlıq pros-
pekti 161 nömrəli ünvanda açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası



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

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

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

BAŞ  REDAKTOR

HƏSƏN 
HƏSƏNOV

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

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

Şəhadətnamə 022273 

Çapa imzalanmışdır 00:00

İNDEKS

TİRAJ

SİFARİŞ

QİYMƏTİ

0282
6813

74

40 qəpik

İran

Kosmosa süni peyk göndərilir
İran İslam Res-

publikasının Prezi-
denti Həsən Ruhani 
ölkənin keçmiş dövlət 
başçısı Əli Əkbər 
Haşimi Rəfsancaninin 
vəfatının ikinci 
ildönümünə həsr 
olunmuş tədbirdə bil-
dirib ki, gələn həftə ölkə hərbi sənayesinin istehsalı olan 
raketlə kosmosa iki süni peyk göndəriləcək.

O qeyd edib ki, bu gün İran müdafiə sahəsində 
ən son elmi nailiyyətlərə əsaslanan silah istehsalı ilə 
məşğuldur. İran Prezidentinin sözlərinə görə, hərbi 
sənayenin inkişafının əsası mərhum ölkə başçısı 
Rəfsancaninin hakimiyyəti illərində qoyulub. İran bu 
sahədə artıq çox irəliləyib.

Xəbəri “Anadolu” agentliyi yayıb.

Gürcüstan
Qrip təhlükəsi

Gürcüstanın təhsil 
naziri Mixail Batiaşvili 
jurnalistlərə açıqla-
masında bildirib ki, 
ölkədə yayılmış “do-
nuz qripi” ilə əlaqədar 
olaraq, şagirdlər 
məktəbə 1 həftə son-
ra qayıdacaqlar.

“Bu müddət 
ərzində biz hadisələrin inkişafını intensiv şəkildə izlədik. 
Həmçinin tədrisin bir həftəlik təxirə salınması haqqında 
qərar qəbul etdik. Uşaqların, pedaqoqların sağlamlığı 
bizim üçün vacib məsələdir”, - deyə nazir bildirib.

Qeyd edək ki, bundan öncə “donuz qripi” virusu ilə 
əlaqədar Gürcüstanda məktəblər qapadılmışdı.

Xəbəri RİA “Novosti” yayıb.

Rusiya
Anatoli Lukyanov vəfat edib
SSRİ Ali Sovetinin 

sonuncu sədri Anatoli 
Lukyanov vəfat edib. 
Bu barədə Smolensk 
vilayətinin qubernato-
ru Aleksey Ostrovski 
özünün “Twitter” 
səhifəsində bildirib.

Anatoli Lukyanov 
1930-cu il mayın 7-də 
Smolenskdə doğulub. O, Sovet İttifaqının ən yüksək 
qanunverici orqanının başçısı postunu 1990-cı ilin mar-
tından 1991-ci ilin sentyabrına qədər tutub.

A.Lukyanov, həmçinin 1993-cü ildən 2003-cü ilə 
qədər Rusiya Dövlət Dumasının deputatı olub.

Məlumatı TASS yayıb.
Tayvan

Süni intellektli oyun noutbuku yaradılıb
“Gigabyte” 

şirkəti məhsuldarlığı 
artırılan və süni 
intellekt texnologi-
yası ilə təchiz edilən 
yenilənmiş “Aero 15” 
oyun noutbukunu 
təqdim edib. 

Şirkət 
nümayəndələrinin sözlərinə görə, süni intellektə yaxın 
“ağıllı” alqoritmlər sayəsində “Aero 15” noutbuku 
məhsuldarlıq və enerji sərfiyyatı arasında optimal ba-
lansı müstəqil şəkildə müəyyənləşdirə bilir.

İnformasiyanı “Planet Today” yayıb.

İngiltərə

Qonsalo İquayn “Çelsi”yə keçir
“Milan”ın argenti-

nalı futbolçusu Qon-
salo İquayn karyerası-
nı İngiltərədə davam 
etdirə bilər.

Bildirilir ki, “Çelsi” 
İtaliya klubunda 
xoşbəxt olmadığı 
deyilən hücumçu ilə 
danışıqlara başla-
yıb. Yenidən keç-
miş baş məşqçisi 
Mauritsio Sarrinin 
rəhbərliyi altında oynamağa müsbət yanaşan İquayn, 
“zadəganlar”dan gələn təklifi qəbul edib.

“Çelsi”nin transferi tez bir zamanda həll etmək 
istədiyi, “Milan” və futbolçunun müqaviləyə əsasən 
məxsus olduğu “Yuventus” klubu ilə yaxın zamanda 
danışıqlara başlayacağı bildirilir.

Xəbəri “Marca” yayıb.
Hazırladı:  

Elçin ABBASOV,  
“Xalq qəzeti”

 Â Yanvarın 11-də
 Â Bakıda və Abşeron yarımadasında 

dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz 
keçəcək. Səhər bəzi yerlərdə zəif duman 
olacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək, gündüz 
mülayim cənub-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq, 
arabir güclənəcək. Gecə 1-4, gündüz 7-10, 
Bakıda gecə 1-3, gündüz 8-10 dərəcə isti ola-
caq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 770 
mm civə sütunundan 766 mm civə sütununa 
enəcək, nisbi rütubət gecə 70-80, gündüz 
60-65 faiz olacaq.

 Â Naxçıvan Muxtar Respublikasında 
əsasən yağmursuz keçəcək. Səhər bəzi 
yerlərdə zəlf duman olacaq. Qərb küləyi 
əsəcək, gündüz arabir güclənəcək. Gecə 2-7, 
dağlıq ərazilərdə 10-15 dərəcə şaxta, gündüz 

4-9 dərəcə isti olacaq.
 Â Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa, Xo-

calı, Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, Laçın, 
Kəlbəcər, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy 
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. 
Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi 
əsəcək, gündüz ayrı-ayrı yerlərdə arabir 
güclənəcək. Gecə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz 
0-5 dərəcə isti olacaq. 

 Â Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Ağ-
dam, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında əsasən 
yağmursuz keçəcək. Səhər bəzi yerlərdə 
duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, gündüz 
ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 3 
dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyədək isti, gündüz 
6-11 dərəcə isti olacaq.

 Â Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, 
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, 
Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayon-
larında əsasən yağmursuz keçəcək. Ayrı-ayrı 
yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, 

gündüz ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. 
Gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 4-9 dərəcə 
isti , dağlarda gecə 7-12 dərəcə şaxta , 
gündüz 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyədək isti 
olacaq. 

 Â Mərkəzi Aran: Mingəçevir, Yevlax, Göy-
çay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, 
Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, 
Şirvan, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayon-
larında əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə 
və səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. 
Qərb küləyi əsəcək, gündüz ayrı-ayrı yerlərdə 
arabir güclənəcək. Gecə 1 dərəcə şaxtadan 
4 dərəcəyədək isti, gündüz 7-11 dərəcə isti 
olacaq.

 Â Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Asta-
ra rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. 
Səhər dağlarda duman olacaq. Qərb küləyi 
əsəcək, gündüz arabir güclənəcək. Gecə 2-4, 
gündüz 9-11 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 
dərəcə şaxta, gündüz 5-8 dərəcə isti olacaq. 

11 yanvar 2019-cu il, cümə8

Abdin Fərzəliyev Milli Məclisin İqtisadi siyasət, 
sənaye və sahibkarlıq komitəsi sədrinin müavini  
Ağalar Vəliyevə əzizi

ZAHİR ƏLİZADƏNİN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verir.
                                                                                                                        

Hacıqabuldan Əhməd Muxtarov Milli Məclisin 
İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsi sədrinin 
müavini Ağalar Vəliyevə əzizi

ZAHİR ƏLİZADƏNİN

 vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verir.

Allah rəhmət eləsin

 � Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib 
Ərdoğan ABŞ-ın milli təhlükəsizlik müşaviri Con 
Boltonun ABŞ əsgərlərinin Suriyadan çıxdıqdan 
sonra Türkiyənin bölgədəki kürd döyüşçülərinə 
zərər verməmək tələbini rədd edib. 

Parlament qarşısında 
çıxışı zamanı Ərdoğan İŞİD, 
YPG, PYD kimi terror qrup-
laşmalarına qarşı mübarizə 
məqsədi ilə Suriyanın şimal 
bölgəsinə silahlı qüvvələr 
göndəriləcəyini, bununla 
bağlı hazırlıqların tamam-
landığını bəyan edib. O açıq 
şəkildə bildirib ki, kürd ya-
raqlıları da İŞİD kimi hədəfə 
alınacaq. Ərdoğan Boltonun 
Suriyadakı ABŞ əsgərlərinin 
bölgədən çəkilməsinin 
Türkiyənin kürdlərə hücum 

etməməsi vədi ilə əlaqəli 
olduğu fikrini rədd edib.

"Prezident Donald 
Trampla razılığa gəlməyimizə 
baxmayaraq, ABŞ 
hökumətinin müxtəlif struktur-
larından fərqli münasibətlər 
ortaya çıxıb. Buna baxmaya-
raq, Trampın Suriya möv-
zusuna dair fikirləri və geri 
çəkilmə qərarı bizim istinad 
nöqtəmiz olaraq qalır", -deyə 
Türkiyə Prezidenti bildirib.

Xatırladaq ki, ABŞ 
Türkiyənin etirazına baxma-

yaraq, Suriya münaqişəsində 
kürdlərin İŞİD-ə qarşı 
hücumunu dəstəkləyib. 
Hesab edilir ki, ABŞ-ın geri 
çəkilməsi Suriyadakı kürdləri 
müdafiəsiz qoyacaq. Onla-
rın digər tərəflərdən, Suriya 
hökumətindən dəstək alma-
ğa çalışdıqları bildirilir. İsrail 
dövləti isə ABŞ qoşunlarının 
Suriyadan gedəcəyi təqdirdə 
bölgədə İranın nüfuzunun 
artacağından narahatdır. 

İordaniya paytaxtına 
səfər edən ABŞ-ın dövlət 
katibi Mayk Pompeo bəyan 

edib ki, İran Suriya üçün İŞİD 
qədər təhlükə yaradır.

Pompeonun sözlərinə 
görə, Trampın Suriyadan 
qoşunları çıxarmaq qərarı 
Suriyadakı terrorçuları 
məğlub etmək səylərinə təsir 
etməyəcək.

Verdiyi qərara görə 
tənqidlərlə qarşılaşan Tramp 
əsgərlərin birdən-birə deyil, 
tədricən çıxarılacağını 
deyərək, müddət barədə heç 
nə bildirməyib. Türkiyə Pre-
zidentinin sözçüsü İbrahim 
Kalın isə bu müddətin əvvəlcə 
60-90 gün nəzərdə tutul-
duğunu, sonradan isə 120 
günədək artırıldığını deyib.

Aida AYSA, “Xalq qəzeti”

Yens STOLTENBERQ: Ümumavropa 
ordusu NATO-nu əvəz edə bilməz 

 � Dünyada qeyri-müəyyənliyin 
artdığı bir zamanda NATO çərçivəsində 
transatlantik əməkdaşlığın gücləndirilməsi 
və alyansa üzv dövlətlərin hərbi xərclərinin 
ümumi daxil məhsullarının 2 faizədək 
qaldırılması olduqca vacibdir.

Bunu NATO-nun baş 
katibi Yens Stoltenberq 
mediaya açıqlamasında 
bildirib. Onun sözlərinə 
görə, Rusiyanın davranış-

ları nüvə silahlanmasının 
qadağan olunması ilə bağlı 
mövcud beynəlxalq sistemi 
təhlükəyə atır və Avropa bu 
kimi təhdidlərdən təkbaşına 

qoruna bilməz. 
Y.Stoltenberq deyib: 

“Müqavilələr pozulur, 
gömrük divarları çəkilir, 
beynəlxalq sazişlər təzyiq 
altında qalır. Rusiya uzun 
illərdir ki, “Orta və yaxın 
mənzilli raketlərin ləğvi 
haqqında” müqavilənin 
müddəalarını pozur və 
bu, nüvə silahlanmasının 
qadağan edilməsinə dair 
razılaşmalar sisteminin da-
ğılması təhlükəsinə gətirib 
çıxara bilər. Bu məsələyə 
az diqqət ayrılması məni 
təəccübləndirir. Dünyada 
qeyri-müəyyənliyin artdığı 
bir zamanda NATO-ya üzv 
dövlətlərin hərbi xərclərini 
artırması xüsusən aktu-
aldır, çünki ABŞ başda 
olmaqla bir çox ölkələr 
NATO daxilindəki maliyyə 
yüklərinin ədalətsiz olduğu-
nu hesab edirlər”. 

M.HACIXANLI,  
“Xalq qəzeti” 

Türkiyə kürd terrorçularına qarşı 
hücumu dayandırmayacağını bildirib 

Aleksandr LUKAŞENKO: Rusiya ilə 
münasibətlərdə bütün problemlər həll edilib

 � Belarus Prezidenti Aleksandr 
Lukaşenko bəyan edib ki, Rusiya ilə 
münasibətlərdə bütün problemlər praktiki 
olaraq hər iki tərəfi təmin edən səviyyədə 
həll edilib. Bu barədə prezidentin saytında 
bildirilib. Məlumatı RİA “Novosti” yayıb. 

Lukaşenko ölkənin 2019-
cu ildə sosial-iqtisadi inkişafı-
na həsr olunmuş müşavirədə 
bildirib ki, iki ölkə arasındakı 
münasibətlərdə “kritik xarak-
ter daşımayan” məsələlər 
də yox deyil: “Bunlar bizim 
kənd təsərrüfatı, yeyinti və 
digər məhsullarımızın Rusiya 
bazarlarına göndərilməsi 
ilə bağlı xırda məsələlərdir. 
Bu barədə biz rusiyalılara 
həmişə demişik”.

Belarus Prezidentinin 
sözlərinə görə, o, Rusiya-
nın dövlət başçısı Vladimir 
Putinlə razılığa gəlib ki, bu 
məsələləri gündəlikdən çı-
xarsınlar. “Elə etmək lazımdır 
ki, bunlar heç zaman bizim 
yüksək səviyyədə danışıqla-

rımızın gündəliyinə salınma-
sın”. 

Lukaşenko etiraf edib 
ki, avtomobil daşımaları 
sahəsində də müəyyən 
problemlər qalmaqdadır. 

Ancaq Minsk bu sahədə 
Moskva ilə Varşava və 
Vilnüsə nisbətən daha 
faydalı şərtlərlə əməkdaşlıq 
edir. Prezidentin fikrincə, 
elə bu məsələnin özü də 
“prezidentlərin müzakirəsinə 

çıxarılmadan”, çox sadə 
qaydada həll edilə bilər. 

Paşa ƏMİRCANOV,  
“Xalq qəzeti”

Venesuelada hərbçilər 
hakimiyyətdən narazılıq edirlər

 � Venesuela müxalifətinin 
mühacirətdəki liderlərindən olan Xulio 
Borxes ölkədə hərbçilərin hakimiyyətdən 
narazılığının artdığını bildirib. Bu barədə 
“Anadolu” agentliyinin məlumatında 
bildirilir.

Xulio Borxesin sözlərinə 
görə, ordu daxilində ciddi 
parçalanmalara start verilib: 
“Son aylarda orduda 6 hərbi 
qiyam olub. Bunlara repres-
siyalar vasitəsilə son qoy-
maq mümkün deyil. Orduda 
etirazlar sürətlə artır”.

Qeyd edək ki, bundan 
öncə ABŞ mətbuatı Vene-
suelada ordu ilə Prezident 
Nikolas Maduro arasında fikir 
ayrılıqlarının olduğu ilə bağlı 
məlumat yaymışdı. Belə ki, 
ölkənin müdafiə naziri Vla-
dimir Padrino Lopes Madu-
ronu istefaya getməklə bağlı 
hədələmiş, lakin son anda 
iddiasından imtina etmişdi.

Xatırladaq ki, bir müddət 
əvvəl Venesuela Prezidenti 

Nikolas Maduro jurnalistlərə 
bildirmişdi ki, ABŞ “Lima 
qrupu” (12 Amerika dövlətinin 
ittifaqı) vasitəsilə Venesue-
lada dövlət çevrilişi həyata 
keçirmək istəyir.

“Sizi aldada bilmərəm. 
Vaşinqton tərəfindən hazırla-
nan “Lima qrupu” tərəfindən 
dövlət çevrilişi təhlükəsi 
mövcuddur. Çevriliş planı-
nı həyata keçirməyə cəhd 
edənlər bilməlidir ki, onlar 

ədalət, konstitusiya və 
vətəndaş etirazı ilə qarşıla-
şacaqlaq”, - deyə prezident 
bildirib.

Rövşən ATAKİŞİYEV, 
“Xalq qəzeti”

 9 Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti tərəfindən Hüseynova Solmaz Xanlar 
qızının adına verilmiş tələbə bileti itdiyi üçün etibarsız sayılır. 

 9 Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti tərəfindən Nəsibova Humay Məhəmməd qızı-
nın adına verilmiş tələbə bileti itdiyi üçün etibarsız sayılır.

“Rabitəbank” ASC  səhmdarlarının nəzərinə!
“Rabitəbank” ASC Müşahidə Şurasının 9 

yanvar 2019-cu il tarixli 003 nömrəli qərarına 
əsasən, 2019-cu il  fevralın  28-i saat 17.00-da 
bankın səhmdarlarının növbəti ümumi iclası 
keçiriləcəkdir.

Yığıncağın gündəliyi: 
1. Bankın 2018-ci maliyyə ili üzrə balansının, 

mənfəət və zərər haqqında hesabatının təsdiqi.
2. Bankın Audit Komitəsinin hesabatının 

təsdiqi.
3. Bankın rəhbərlərinə illik bonusların 

ödənilməsi.
4. Cari məsələlər.
Ünvan: Bakı şəhəri, 28 May küçəsi 33.

B İ L D İ R İ Ş
“Xalq qəzeti”nin 27 dekabr 2018-ci il 

tarixli nömrəsində Azərbaycan Respubli-
kası Mədəniyyət Nazirliyinin Lot-5. Teatr 

və  konsert müəssisələrində turniketlərin 
quraşdırılması işlərinin satınalınması 
üçün dərc edilmiş açıq tenderinin 5-ci 
lotu maliyyələşmənin dayandırılması ilə 
əlaqədar ləğv olunur.

Tender komissiyası

Neftdən 
nə xəbər?

 � Londonun “İCE” 
Birjasının məlumatına görə, 
“Brent” markalı neftin bir 
bareli 60,99 dollardır. 

Nyu-York Əmtəə Birjasının məlumatına 
görə, Texas sortu adlandırılan ABŞ-ın “WTI” 
markalı neftinin bir bareli 52,09 dollardır. 
Azərbaycanın AzeriLight” markalı neftinin bir 
bareli isə 63,10 dollardır. 

Ekspertlər bildiriblər ki, yeni ildən dünya 

bazarında “qara qızıl”ın qiyməti artmaqda 
davam edir. 

Qəzənfər QASIMOV,  
“Xalq qəzeti”

Terrorla mübarizə


