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 � Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev fevralın 
12-də Real televiziyasının rəhbəri Mirşahin Ağayevə geniş müsahibə 
verib. AZƏRTAC müsahibəni təqdim edir.

– Cənab Prezident, müsahibəyə 
vaxt ayırdığınız və bizi qəbul et-
diyiniz üçün Sizə minnətdarlığımı 
bildirirəm və bunu biz Azərbaycan 
mətbuatına, mediasına Sizin 
diqqətiniz kimi qəbul edirik, 
təşəkkür edirəm.

– Sağ olun. Siz bilirsiniz ki, mən 
Azərbaycan mediasına həmişə böyük 
dəstək göstərmişəm. Mənim media 
nümayəndələri ilə çoxsaylı görüşlərim 
bunun əyani sübutudur və həmişə 
çalışmışam ki, öz işimlə medianın 
inkişafına dəstək verim. Şadam ki, 
Azərbaycan mediası bu gün ölkəmizin 
həyatında önəmli rol oynayır. Deyə 
bilərəm ki, mən də öz işimdə mediadan 
gələn xəbərlərə istinad edirəm, bəzi 
hallarda mediadan bir çox məsələləri 
öyrənirəm, dərhal reaksiya verirəm. 
Bu barədə mən bir neçə dəfə öz 
fikirlərimi bildirmişəm və hesab edirəm 
ki, gələcəkdə Azərbaycan mediası 
ölkəmizin həyatında bundan da böyük 
rol oynayacaqdır. 

Onu da bildirməliyəm ki, bəzən 
belə bir sual verilir, nə üçün Prezident 
xarici mediaya daha çox müsahibə 
verir? Bunun iki səbəbi var. İstərdim 
ki, bu barədə də öz fikrimi bildirim, 
Azərbaycan mediası da bunu bil-
sin. Birincisi, bu gün Azərbaycan 
həqiqətlərini dünyaya çatdırmaq xü-
susi əhəmiyyət daşıyan bir məsələdir. 
Çünki bu gün dünyada informasi-
ya mübarizəsi gedir. Azərbaycana 
qarşı bir sıra hallarda çox əsassız 
ittihamlar irəli sürülür, qərəzli, saxta 
məlumatlar dərc edilir. Bunun məqsədi 
ölkəmizin imicinə zərbə vurmaq, 
ölkəmizi inkişaf, müstəqillik yolundan 
döndərmək və Azərbaycanı geridə 
qalmış ölkə kimi təqdim etməkdir. 
Ona görə xarici mediada bizim möv-
cudluğumuz, sözlərimizin çatdırılması 
xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Yəni, bizə 
qarşı aparılan bütün bu təbliğatın 
qarşısında öz həqiqətlərimizi ortaya 
qoyuruq, Azərbaycanı müasir, güclü 
dövlət kimi tanıtdırırıq və ölkə haq-
qında həqiqətləri çatdırırıq. Bu, birinci 
səbəbdir. İkinci səbəb ondan ibarətdir 
ki, mən ölkə daxilində gedən işlərlə 
bağlı öz fikirlərimi müntəzəm olaraq 
müxtəlif formatda bildirirəm. Mənim 
çıxışlarımın bir çoxu hesabat xarak-
terlidir. Nazirlər Kabinetinin müntəzəm 
olaraq keçirilən toplantılarında həm 
görülmüş işlərə qiymət verilir və ən 
önəmlisi görüləcək işlər haqqında 
danışılır. Regional inkişaf proqramla-
rının icrası ilə bağlı tədbirdə il ərzində 
görüləcək işlər haqqında çox aydın 
ifadələr ortaya qoyulur. Beləliklə, 
Azərbaycan vətəndaşları həm məndən 
eşidirlər ki, hansı işlər görülüb, biz 
harada uğurlara nail olmuşuq, harada 
hələ ki, həll olunmamış problemlər, 
nöqsanlar var və həm də görüləcək 
işlərlə bağlı fikirlər ortaya qoyulur. 
Müxtəlif mövzularla bağlı müntəzəm 
olaraq öz fikirlərimi çatdırıram. Yenə 
də deyirəm ki, bu, həm hesabat 
xarakterli, həm də görüləcək işlər, 
istiqamətlərlə bağlı, istiqamətverici 
çıxışlardır. Ona görə bu məsələ ilə 
bağlı iki amil mövcuddur və istərdim 
ki, Azərbaycan mətbuatı bunu bil-
sin. Ancaq, eyni zamanda, bugünkü 
müsahibəmiz onu göstərir ki, mən 
həmişə Azərbaycan mətbuatına da 
açıq olmuşam, bundan sonra da belə 
olacaq.  

– Təşəkkür edirəm cənab 
Prezident, biz bunu hiss edirik, 
qiymətləndiririk. Ümidvaram ki, bu 
ənənə davamlı olacaq.

Azərbaycanda 2019-cu il isla-
hatların yeni və daha genişmiqyaslı 
dalğası ilə başlandı. Biz islahatların 
əhatə dairəsini və əsas hədəflərini 
mahiyyət etibarilə inqilabi adlandırı-
rıq. Sizcə yanılmırıq ki?

– Mən hesab edirəm ki, siz çox 
düzgün təhlil apararaq belə bir qənaətə 
gəlmisiniz. Doğrudan da 2019-cu ildən 
bizim islahatlarımızın yeni mərhələsi 
başlayır. Bu da təbiidir. Çünki ötən 
il keçirilmiş prezident seçkilərində 
Azərbaycan xalqı mənə bir daha böyük 
etimad göstərib və mən bu seçkilərə is-
lahatlar gündəliyi ilə getmişəm. Təbii ki, 
keçən ilin ikinci yarısından başlayaraq 
islahatların dəqiqləşdirilməsi, müəyyən 
edilməsi və ardıcıllığı haqqında çox ge-
niş işlər aparılırdı və bu ilin əvvəlindən 
yeni islahatlara start verildi. 

Onu da deməliyəm ki, 
Azərbaycanda islahatlar müntəzəm 
olaraq keçirilir. İslahatların əsasını 
ulu öndər Heydər Əliyev 1993-cü ildə 
qoymuşdur. Məhz o ildən başlayaraq 
Azərbaycan sabitlik və inkişaf dövrünə 
qədəm qoymuşdur. Əgər biz o illəri 
xatırlasaq görərik ki, ən böyük siyasi 
islahatlar məhz Heydər Əliyevin adı 
ilə bağlıdır. O, hakimiyyətə gələnə 
qədər Azərbaycanda senzura möv-
cud idi. Siz də o vaxt gənc jurnalist 
kimi bu senzura şəraitində fəaliyyət 
göstərirdiniz. Senzuranın ləğv edilməsi 
Heydər Əliyev tərəfindən aparılan çox 
ciddi islahat idi. Azərbaycana sərmayə 
qoyuluşunun, xarici sərmayə qoyulu-
şunun cəlb edilməsi işində çox böyük 
islahatlar aparıldı. “Əsrin müqaviləsi”, 
– o vaxt postsovet məkanında bunun 
tayı-bərabəri yox idi. Məhz Heydər 
Əliyevin təşəbbüsü ilə bu islahatlar 
aparıldı. Torpaq islahatı, hansı ki, biz 
bu gün də onun qoyduğu yolla gedirik 
və Azərbaycanda fermerlər torpaq ver-
gisi istisna olmaqla, heç bir başqa vergi 
vermirlər. Bilmirəm dünyanın hansı 
ölkəsində buna oxşar mənzərə var? 
İqtisadi islahatlar aparılmışdır.   

2003-cü ildən islahatların yeni 
mərhələsi başlandı və hesab edirəm 
ki, o vaxt ən böyük islahat regionların 
sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı-
nın qəbul edilməsi idi. Çünki bu proqram 
bizə imkan verdi ki, ölkəmizin müxtəlif 
istiqamətlər üzrə inkişaf strategiyası-
nı müəyyənləşdirək və qısa müddət 
ərzində çox güclü infrastruktur bazasının 
yaradılması işində nəticələr əldə edək. 
Əgər həmin illəri xatırlayırsınızsa, o vaxt 
biz infrastruktur baxımından çox geridə 
idik. Elektrik enerjisi ilə bağlı böyük 
problemlər, fasilələr var idi, elektrik ener-
jisi saatlarla verilirdi. Bu gün Azərbaycan 
nəinki özünü təmin edir, eyni zamanda, 
böyük həcmdə elektrik enerjisini ixrac 
edir. Bölgələrdə qaz təchizatı yox idi. 
Bakı şəhərində qaz təchizatı təqribən, 
50 faiz səviyyəsində idi. Bu gün ən 
ucqar rayonlara, hansılar ki, heç sovet 
vaxtında qazlaşdırılmamışdı, təbii qaz 
verilir və qazlaşdırmanın səviyyəsi 95 
faizə çatıb. İçməli su layihələrinin icrası 
böyük əhəmiyyət daşıyır, böyük sosial 
məsələdir. 2003-cü ildə dayanıqlı və 
keyfiyyətli içməli su ilə təminat cəmi 
20 faiz idi. Bu gün bu, 70 faizə çatıb. 
Düzdür, 70 faiz də bizi qane edə bilməz. 
Bakı şəhərində bu, 80 faizdən çoxdur. 

Ancaq bu, böyük bir islahat idi. Digər 
infrastruktur layihələrinə gəlincə, misal 
üçün, biz artıq bir neçə ildir ki, 5 milyon 
insana pulsuz tibbi müayinə xidməti 
göstəririk. Bu, nəyə görə mümkün olub? 
Ona görə ki, son illərdə ölkəmizin hər bir 
yerində müasir xəstəxanalar, diaqnosti-
ka mərkəzləri yaradılıb. Yəni, bu imkan 
yaradılıb ki, biz indi ondan istifadə edək. 
İqtisadi sahədə aparılmış islahatlar, 
ölkə iqtisadiyyatının şaxələndirilməsi ilə 
bağlı islahatlar bu yeni reallıqları ortaya 
qoydu. 

Biz birinci dəfə Dünya Bankının 
“Doing Business” hesabatına 2006-cı 
ildə düşmüşük. O vaxt biz təqribən, 90-
cı, 95-ci və ya 96-cı yerdə idik. Bu gün 
biz 25-ci yerdəyik. Bu, ciddi islahatdır. 
Bu, biznes mühitinin yaxşılaşdırılması, 
sərmayə qoyuluşu üçün yeni imkanla-
rın yaradılması istiqamətində inqilabi 
islahatdır. Baxın, biz bir çox inkişaf 
etmiş ölkələrdən öndəyik. Bu, çox ciddi 
məsələdir. Ona görə islahatların bugün-
kü mərhələsi əvvəlki dövrlərdə aparıl-
mış islahatların məntiqi nəticəsidir. Bu 
gün isə qarşımızda yeni vəzifələr durur, 
yeni çağırışlar dayanır. Dünya dəyişir, 
dünyada gedən proseslər narahatlıq 
doğurur. Beynəlxalq hüquq prinsipləri 
artıq belə görünür ki, o qədər də böyük 
rol oynamır. Ona görə, hər bir ölkə 
çalışmalıdır ki, maksimum öz daxili 
resurslarına arxalansın. Əslində, biz bu 
siyasəti uzun illərdir ki, aparırdıq. Əsas 
hədəf ondan ibarət idi ki, biz iqtisadi 
cəhətdən heç kimdən asılı olmayaq. 
Biz iqtisadi müstəqilliyi əldə edəndən 
sonra əlbəttə ki, öz siyasi addımlarımızı 
daha inamla atırıq və ölkəmizin maraq-
larını daha böyük dərəcədə qoruyuruq.

Ona görə 2019-cu ildən başlayan 
islahatların əsas hədəfi Azərbaycanı 
müasir, inkişaf edən və gələcəkdə 
inkişaf etmiş ölkəyə çevirməkdir, 
ölkədə mövcud olan nöqsanları aradan 
qaldırmaqdır, vətəndaşları narahat 
edən problemləri tamamilə gündəlikdən 
çıxarmaqdır, insanların rifah halını 
yaxşılaşdırmaqdır, daha güclü, qüdrətli 
dövlət qurmaqdır. Biz bu istiqamətdə 
məqsədyönlü, hərtərəfli siyasət apa-
rırıq, həm beynəlxalq mövqelərimizi 

möhkəmləndiririk, həm də regional 
əməkdaşlıq təşəbbüsləri ilə çıxış 
edirik. Bu gün Azərbaycan Avrasiya-
nın nəqliyyat mərkəzinə çevrilib. Yəni, 
nəqliyyat mərkəzlərindən birinə yox, 
məhz nəqliyyat mərkəzinə çevrilib. 
Çünki Şimal-Cənub və Şərq-Qərb 
dəhlizləri ölkəmizin ərazisindən keçir. 
Biz bu coğrafi vəziyyətdən çox səmərəli 
istifadə etdik, güclü infrastruktur ya-
ratdıq. Bu gün Şimal-Cənub və Şərq-
Qərb nəqliyyat dəhlizlərində 10-dan 
çox ölkə əməkdaşlıq edir. Yalnız bir 
ölkə hər iki layihədə iştirak edir ki, o da 
Azərbaycandır. 

Yəni, bugünkü reallıqlar, dünyada 
baş verən və bölgəmizdə yaşanan 
hadisələr diktə edir ki, biz daha səmərəli 
iş aparmalıyıq və şəffaflıq əsas prinsip 
olmalıdır. Deyə bilərəm ki, keçən il hazır-
lanan və bu il başlanan, xüsusilə iqtisadi, 
sosial və kənd təsərrüfatı sahələrində 
aparılan islahatlar imkan verir ki, biz 
əlavə maliyyə resursları əldə edək. Siz 
bilirsiniz ki, bu yaxınlarda minimum 
əməkhaqqının qaldırılması ilə bağlı çox 
ciddi addım atılmışdır, digər sosialyö-
nümlü addımlar atılmışdır. Biz nəyin 
hesabına buna nail ola bilmişik? Ona 
görə ki, bu ilin birinci ayında biz əlavə 
gəlirlər əldə etdik. Gəlirlər məhz şəffaflıq, 
düzgün yanaşma hesabına əldə olundu. 
Bu gəlirlər bizə əlavə maliyyə resursla-
rının yaranmasına imkan verdi. Biz bu 
maliyyə resursunu müxtəlif istiqamətlərə 
- ehtiyatların artırılmasına, infrastruktur 
layihələrinin icrasına yönəldə bilərdik. 
Amma mən qərar verdim ki, əldə edilmiş 
bu əlavə maliyyə resursları, ilk növbədə, 
vətəndaşların rifah halının yaxşılaşma-
sına yönəlməlidir və biz bunu da etdik. 
Güclü sosial siyasət bizim gündəliyimizdə 
bundan sonra da ən vacib, ən ümdə 
məsələlərdən biri olaraq qalacaqdır. 

– Şəhid ailələri, təqaüdçülər, 
aztəminatlı ailələr, yığcam şəkildə 
desək, islahatların mərkəzində 
sadə azərbaycanlılar dayanır. 
Özü də mən burada heç də yal-
nız şəhid vərəsələrinə verilən 
birdəfəlik müavinətləri, minimum 
əməkhaqqının, təqaüdlərin artırıl-
masını nəzərdə tutmuram. Mənə 

elə gəlir ki, söhbət daha dərin, 
daha böyük mətləbdən gedir. 
Söhbət vətəndaş-dövlət təmasının 
yeni formatına keçiddən gedir. 

– Tamamilə haqlısınız. Əlbəttə 
ki, bizim siyasətimizin mərkəzində 
Azərbaycan vətəndaşı dayanır. Mən 
dəfələrlə bu barədə öz fikirlərimi 
bildirmişəm və bizim atdığımız addım-
lar dediklərimi sübut edir. Bizim imkan-
larımız artdıqca, ilk növbədə, bu gün 
hələ də ağır vəziyyətdə, çətin şəraitdə 
yaşayan insanların yaşayış səviyyəsini 
yaxşılaşdırmağa çalışırıq. Son illər bu 
istiqamətdə çox böyük işlər görülmüş-
dür. Baxın, köçkünlər üçün 100-dən çox 
şəhərcik tikilmişdir. Yəni, mən bilmirəm, 
hansı başqa ölkədə buna rast gəlinir. 
Mən bilirəm ki, bu məsələ ilə məşğul 
olan beynəlxalq təşkilatlar həmişə 
Azərbaycanı nümunə kimi göstərirlər. 
Şəhid ailələrinə, Qarabağ müharibəsi 
əlillərinə 6500-dən çox mənzil verilmiş-
dir. Mən eşitməmişəm, hansı ölkədə bu 
kateqoriyadan olan insanlara bu qədər 
dəstək göstərilir. Şəhid vərəsələrinə 11 
min manat məbləğində birdəfəlik maddi 
yardım verilmişdir. Bu da dünya prakti-
kasında analoqu olmayan bir yanaşma-
dır. Yəni, bütün bunlar bizim niyyətimizi, 
siyasətimizi göstərir. Onu göstərir 
ki, bizim siyasətimizin mərkəzində 
Azərbaycan vətəndaşıdır, onun ma-
raqlarıdır, onun rifahıdır. Eyni zaman-
da, dediyiniz kimi, bu yanaşma daha 
böyük yanaşmanın tərkib hissəsidir 
– dövlət-vətəndaş münasibətlərinin. 
Hesab edirəm ki, bu münasibətlər 
Azərbaycanda sağlam zəmində qu-
rulub. Vətəndaş bu gün bilir ki, dövlət 
güclü olarsa, onun da həyatı təhlükəsiz 
olar, risksiz olar, rahat olar və ildən-ilə 
artan maddi rifah daha da çoxalar. 

Eyni zamanda, Azərbaycan 
vətəndaşı çox yaxşı bilir ki, biz hələ 
müstəqilliyimizin ilk illərindəyik. Bi-
zim müstəqilliyimizin cəmi 27 yaşı 
var. Ona görə hər bir vətəndaş öz işi, 
əməyi, dövlətə olan sədaqəti ilə dövlət 
müstəqilliyini möhkəmləndirməlidir. 
Hesab edirəm ki, Azərbaycan bu 
sahədə də nümunəvi ölkədir. Çünki 
Azərbaycanda vətənpərvərlik hissləri, 

dövlətçiliyə bağlılıq çox yüksək 
səviyyədədir. Ona görə vətəndaş dövlət 
qarşısında öz vəzifə borcunu yerinə 
yetirir və yetirməlidir. Eyni zamanda, 
dövlət də həmişə vətəndaşın yanında 
olmalıdır. Yəni, bizim prinsiplərimiz 
bundan ibarətdir və dövlət ən ağır 
vəziyyətdə olan vətəndaşın yanında ol-
malıdır. Gətirdiyim misallar buna əyani 
sübutdur. 

Bütün çətin anlarda dövlət 
vətəndaşın yanındadır. Təbii fəlakət 
baş verdiyi zaman dövlət vətəndaşın 
yanındadır. Bu yaxınlarda Şamaxıda 
zəlzələ baş verdi. İlk növbədə, dövlət 
qurumları mənim tapşırığımla öz 
dəstəyini göstərirlər və göstərəcəklər. 
Bundan əvvəl şimal-qərb bölgəsində 
bundan daha böyük zəlzələ olmuş-
dur. Daşqın olmuşdur, minlərlə sakin 
evsiz-eşiksiz qalmışdır. İnkişaf etmiş 
ölkələrdə belə olan hallarda nə baş 
verir? Vətəndaş hansı ki, öz evini sığor-
talayıb, gedir sığorta şirkətindən uzun 
prosesdən sonra pulunu alır, - əgər 
ala bilsə, - və o pulla özü üçün yeni 
ev tikir. Yəni, aylarla, bəlkə də illərlə 
vətəndaş öz məişət problemini həll edə 
bilmir. Azərbaycanda nələr baş verir?! 
Dərhal bütün dövlət qurumları səfərbər 
olunur, dövlət maliyyə vəsaiti ayırır və 
evini itirmiş vətəndaşa dövlət xətti ilə 
ev tikilir. Hansı başqa ölkədə bunlar 
var?!  Bunu deməklə mən öyünmək 
istəmirəm, sadəcə olaraq, həqiqətləri 
demək istəyirəm. 

Dövlət-vətəndaş münasibətləri 
sağlam zəmində qurulub. Azərbaycan 
vətəndaşı bilir ki, ən ağır vəziyyətdə 
Azərbaycan dövləti onun yanında 
olacaq. Dövlət isə tam əmindir ki, 
vətəndaş hər zaman dövlətin arxasında 
olacaq. 

– Şamaxıya gedəndə 92 yaşlı 
Saray nənə ilə görüşdük. Deyim, 
cənab Prezident, o, bu saat da 
Sizinlə görüşün təəssüratları altın-
dadır. 

– Saray nənəni xatırlatdınız. Hesab 
edirəm ki, Saray nənə Azərbaycan 
qadınının ən yüksək keyfiyyətlərini 
özündə təcəssüm etdirir. Saray nənə 
kimi nənələr, analar bizim milli-mənəvi 
dəyərlərimizi əsrlər boyu qoruyan 
insanlar olublar. Hər bir Azərbaycan 
qadını Saray nənəyə oxşamaq istəyir. 
Məncə, bu, belədir. Baxın, evi dağıl-
mış 92 yaşında bir qadın, bu adamda 
nə qədər nikbinlik var. Çünki Saray 
nənədə inam var ki, dövlət onun 
yanında olacaq. Sözün düzü, mən 
Şamaxıya gedəndə bilmirdim ki, Saray 
nənə ilə rastlaşacağam. Mən gedib 
zəlzələdən ziyan çəkmiş evlərə baxır-
dım, oradakı vəziyyətlə tanış olurdum. 
Saray nənəni görəndə mən bir daha 
əmin oldum ki, Azərbaycan xalqı nə 
qədər böyük xalqdır. Biz xalqımızla 
fəxr edə bilərik. Ən ağır vəziyyətdə, evi 
uçub. Sözün düzü, yəqin heç bilmirdi 
ki, kimsə onun köməyinə gələcək, ya 
gəlməyəcək. Onun evi təmir olunacaq, 
ya olunmayacaq, yeni ev tikiləcək, 
yoxsa yox. Amma bu insanda nə qədər 
inam, nikbinlik, xeyirxahlıq var. Saray 
nənə kimi nənələr Azərbaycan xalqının 
əyilməz ruhunu təcəssüm etdirir. Biz 
əsrlər boyu yaşayan bir xalq, bir millət, 
inkişaf edən bir millət olaraq Saray 
nənə kimi nənələrə borcluyuq. Ona 
görə bu görüş məndə də çox böyük 
təəssürat yaratdı, böyük bir iz buraxdı. 
Ümid edirəm ki, tezliklə Saray nənə ilə 
bir daha görüşəcəyəm və onun yeni 
evinin açarını ona təqdim edəcəyəm.

(ardı 2-ci səhifədə)

Prezident İlham Əliyevin Real televiziyasına müsahibəsi



13 fevral 2019-cu il, çərşənbə2

Əkin sahələrinin suvarma suyu ilə təminatının yaxşılaşdırılmasına və 
əhalinin içməli suya tələbatının ödənilməsinə dair əlavə tədbirlər haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Respublikamızda son illər həyata keçirilən so-

sial-iqtisadi siyasət nəticəsində Azərbaycan iqtisa-
diyyatının sürətli inkişafı, digər sahələrdə olduğu 
kimi, qeyri-neft sektorunda da köklü dəyişikliklərə 
səbəb olmuşdur. Regionlarda suvarılan torpaq 
sahələrinin genişləndirilməsi, mütərəqqi texnologiya-
lara əsaslanan aqroparkların, müasir heyvandarlıq 
komplekslərinin, iri fermer təsərrüfatlarının yaradılma-
sı nailiyyətlərin əldə olunmasında xüsusi rol oynamış-
dır və hazırda da bu işlər uğurla davam etdirilir.

Bu məqsədlə ölkəmizdə kənd təsərrüfatı 
məhsulları istehsalının daha artıq inkişaf etdirilməsi 
üçün strateji əhəmiyyəti olan bir sıra iri su təsərrüfatı 
obyektləri tikilib istifadəyə verilmiş, on minlərlə hektar 
yeni suvarılan sahə əkin dövriyyəsinə daxil edilmiş, 
mövcud suvarılan torpaqların su təminatı yaxşılaşdırıl-
mış, eyni zamanda, rayon mərkəzləri və onlara bitişik 
yaşayış məntəqələri içməli su ilə təmin edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat 
fondundan ayrılmış vəsait  hesabına 2013–2017-ci 
illərdə ölkənin 40 şəhər və rayonu üzrə əhalisi 1,4 
milyon nəfərə yaxın olan 611 yaşayış məntəqəsində 
əkin sahələrinin, əkin üçün istifadə olunan həyətyanı 

torpaq sahələrinin suvarma suyu ilə təmin olunması 
və əhalinin içməli suya tələbatının ödənilməsi üçün 
1107 subartezian quyusu qazılmışdır.

2018-ci ildə isə ölkənin əhalisi 597 min nəfərə 
yaxın olan 38 şəhər və rayonunun 248 yaşayış 
məntəqəsində əkin sahələrinin və əkin üçün istifadə 
olunan həyətyanı torpaq sahələrinin suvarma suyu ilə 
təminatının yaxşılaşdırılması, habelə əhalinin içməli 
suya tələbatının ödənilməsi üçün 300 subartezian 
quyusu qazılmışdır və suvarma su mənbəyi işğal 
zonasında qalmış Ağdam rayonunda hazırda əlavə 
olaraq 35 subartezian quyusunda qazma işləri aparıl-
maqdadır.

Bu istiqamətdə işlərin davam etdirilməsinin vacib-
liyini və vətəndaşların müraciətlərini nəzərə alaraq, 
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu 
maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara 
alıram:

1. Əhalisi 736 min nəfərə yaxın olan 41 şəhər 
və rayonun 254 yaşayış  məntəqəsində (siyahı 
əlavə olunur) əkin sahələrinin və əkin üçün istifadə 
olunan həyətyanı torpaq sahələrinin suvarma suyu 
ilə təminatının yaxşılaşdırılması, yeni suvarılacaq 

torpaqların suvarma suyuna, habelə əhalinin içməli 
suya tələbatının ödənilməsi üçün 2019-cu ildə 300 
subartezian quyusunun layihələndirilməsini və qazıl-
masını təmin etmək  məqsədilə Azərbaycan Respub-
likası Prezidentinin 2019-cu il 15 yanvar tarixli 890 
nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan 
Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsində 
digər layihələr üzrə dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu 
(investisiya xərcləri) üçün nəzərdə tutulan vəsaitin 
bölgüsü"nün 1.8.27-ci yarımbəndində göstərilmiş 
məbləğin 21,0 (iyirmi bir) milyon manatı Azərbaycan 
Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar 
Cəmiyyətinə ayrılsın.

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

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

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 12 fevral 2019-cu il

Türkiyə Respublikasının Prezidenti  
zati-aliləri cənab Rəcəb Tayyib Ərdoğana

Hörmətli cənab Prezident!
Əziz Qardaşım!
İstanbulda yaşayış binasının çökməsi və 

helikopter qəzası nəticəsində insan tələfatı 
barədə xəbər məni son dərəcə kədərləndirdi.

Bu faciə ilə əlaqədar Sizə, həlak olanların 
ailələrinə və yaxınlarına, qardaş Türkiyə xalqı-
na öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından 

dərin hüznlə başsağlığı verir, yaralananlara və 
xəsarət alanlara şəfa diləyirəm. 

Allah rəhmət eləsin!

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 12 fevral 2019-cu il

R.V.Həsənovun Bakı Beynəlxalq 
Multikulturalizm Mərkəzinin  

icraçı direktoru təyin edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

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

Rəvan Vaqif oğlu Həsənov Bakı 
Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin 

icraçı direktoru təyin edilsin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 12 fevral 2019-cu il

(əvvəli 1-ci səhifədə)
– Biz artıq məzmunca yeni 

bir Azərbaycanda yaşadığımızın 
fərqindəyik. Xeyli köhnə vərdişlər var 
idi ki, onlardan qurtulmuşuq. “ASAN 
xidmət”in təsiri ilə başlanan yeni 
həyat tərzinə, müasir, halal, şəffaf 
dövlətdə yaşamağa artıq öyrəşmişik. 
İslahatların yeni qanadı da bizdən 
təfəkkür modelimizi tamam dəyişməyi 
tələb edir. Yəni, köhnə təfəkkür artıq 
bugünkü Azərbaycana yaramır. Son 
nəticədə hədəfiniz nədir?

– Əlbəttə ki, bugünkü Azərbaycan 
əvvəlki Azərbaycandan çox fərqlənir. 
Bugünkü Azərbaycan müasir dövlət kimi 
özünü artıq təsdiqləyib. Ölkədə aparılan 
islahatlar bizim niyyətimizi, siyasətimizi əks 
etdirir. Siz “ASAN xidmət”i yada saldınız. 
“ASAN xidmət” əslində ictimai xidmətlər 
sahəsində böyük bir inqilabdır. “ASAN 
xidmət”in əhəmiyyətini bəlkə də bu gün biz 
tam dərk etmirik. Yəni, bu, sadəcə olaraq, 
vətəndaşlara gözəl, rahat xidmət mərkəzi 
deyil. Bu, insanlarda böyük dərəcədə 
dəyişikliklərə gətirib çıxardı. 

“ASAN xidmət” mənim təşəbbüsümlə 
yaradıldı. Ancaq onu da bildirməliyəm ki, 
orada çalışan gənclər “ASAN xidmət”i 
çox böyük dərəcədə inkişaf etdirdilər, 
zənginləşdirdilər, yeni, kreativ ideyaları 
ilə “ASAN xidmət”i doğrudan da nadir bir 
ictimai xidmət mərkəzinə çevirdilər. Hər 
bir yeni mərkəzə gedəndə, – mən 15 
mərkəzin açılışının hər birində olmuşam, – 
görmüşəm ki, edilən təqdimatlarda hansısa 
bir yenilik var. Yəni, bu, onu göstərir ki, 
orada çalışan insanlar, - onların mütləq 
əksəriyyəti gənclərdir, - çox böyük həvəslə, 
böyük sevgi ilə bunu edirlər. Onlarda 
böyük ruh yüksəkliyi var. Onlar istəyirlər ki, 
ölkəmizdə işlər daha yaxşı getsin, istəyirlər 
ki, bu işlərə öz töhfələrini versinlər. Yəni, 
“ASAN xidmət” çox geniş və müsbət bir 
təşəbbüsün təzahürüdür. Orada işləyən 
gənclər bizim gələcəyimizdir. “ASAN 
xidmət”də korrupsiya, rüşvətxorluq, kobud-
luq, bürokratiya sıfırdır. Yəni, mənfi halların 
qarşısını almaq mümkündür. 

Bunu biz özümüz etmişik. Hansısa 
heç bir xarici təşkilat bunu bizə tövsiyə 
etməmişdir. Qərar da bizimdir, icraçılar da 
Azərbaycan vətəndaşlarıdır, gənclərdir 
və nəticəni də Azərbaycan vətəndaşları 
görürlər. Ona görə bu, ictimai davranış 
sahəsində, ictimai xidmətlər sahəsində, 
məmur-vətəndaş münasibətlərində 
inqilabdır. Sirr deyildir ki, "ASAN xidmət"ə 
qədər bizim vətəndaşlar hər hansı bir 
arayışı almaq üçün nə qədər böyük 
əziyyət çəkirdilər. Günlərlə, bəlkə həftələrlə 
vaxt itirirdilər, digər xoşagəlməz hallarla 
üzləşirdilər. İndi biz bunu bacardıq, bu, ar-
tıq keçmişdə qaldı. "ASAN xidmət"də təlim 
keçmiş 17 min könüllü tam yeni təfəkkürlü 
insanlardır. Onların amalı vətəndaşlara 
xidmət etməkdir, özü də təmənnasız. 
Gələcəkdə bu könüllülər, - artıq onların bir 
çoxu indi müxtəlif təşkilatlarda işləyirlər, 
- vətəndaşlarla təmasda tam yeni bir 
mövqe, tam yeni bir yanaşma nümayiş 
etdirəcəklər. 

Mən demişəm ki, hər bir dövlət 
məmuru vətəndaşların xidmətçisidir - 
Prezidentdən tutmuş aşağı səviyyəli 
məmura qədər. "ASAN Könüllüləri" bax, bu 
prinsiplərlə yaşayırlar. Ona görə bu, böyük 
bir hərəkatdır. Məhz buna görə bu il 5 yeni 
"ASAN xidmət" mərkəzi açılacaq. "ASAN 
xidmət" mərkəzlərində xidmətlərin sayı da 
gündən-günə artır, 200-dən çox xidmət 
göstərilir. Əlbəttə ki, bu, çox qürurverici bir 
məsələdir. 

O ki qaldı, “hədəfimiz nədir” sualınıza, 
deməliyəm ki, hədəfimiz qüdrətli, müasir 
dövlət qurmaqdır. Hədəfimiz xoşagəlməz 
hallara qarşı siyasətimizi bundan sonra da 
aparmaqdır. Burada mübarizənin bir neçə 
istiqaməti var, həm inzibati yollar, həm də 
institusional. Yəni, sistem xarakterli isla-
hatlar. İndi "ASAN xidmət" elə qurulub ki, 
artıq bu sistem müstəqil formada yaşayır. 
Gələcəkdə orada çalışacaq vətəndaşlar bu 
prinsiplərə əməl edəcəklər. Əsas məsələ, 
əsas hədəf güclü, müasir dövlət qurmaqdır 
ki, vətəndaşlar özlərini rahat hiss etsinlər, 
dövlət məmurları vətəndaşlara təmənnasız 
və sədaqətlə xidmət göstərsinlər.

– Cənab Prezident, 1992-ci ildə 
Əbülfəz Elçibəy haqqında belə bir 

söz demişdim: "Zəif Prezident, əliboş 
komandan". Mənim qarşımda indi 
güclü Prezident və gerçək Ali Baş 
Komandan var. Elə bilirəm ki, buradan 
Dağlıq Qarabağ ətrafındakı vəziyyət 
mövzusuna keçək. Həm də ona görə 
ki, bizim ortada 2016-cı ilin Aprel 
rəşadəti, 2018-ci ilin Naxçıvan uğurları 
var və elə gizlətməyək, 2019-cu ildən 
də uğurlar gözləyənlərimiz var, mən 
daxil olmaqla. Nəyə əsaslanırıq? 

– Bilirsiniz, mən Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsi ilə bağlı dəfələrlə öz fikirlərimi 
bildirmişəm. Bir daha demək istəyirəm 
ki, tam əminəm, əgər müstəqilliyimizin 
ilk illərində Heydər Əliyev Azərbaycan 
Prezidenti olsaydı, heç vaxt torpaqları-
mız işğal altına düşməzdi. Tam əminliklə 
bunu deyirəm. Əfsuslar olsun ki, o vaxt 
Azərbaycana rəhbərlik etmiş şəxslər öz 
məsuliyyətini dərk edə, ölkəmizin ma-
raqlarını qoruya bilməmişlər. Xüsusilə 
1992-ci ildə baş vermiş çevriliş nəticəsində 
hakimiyyətə gəlmiş AXC-Müsavat cüt-
lüyü və onun xəyanətkar siyasəti işğalı 
şərtləndirən əsas amil olmuşdur. O vaxt 
hakimiyyət uğrunda mübarizə gedirdi və 
çevriliş ərəfəsində Şuşa, Laçın işğal altına 
düşmüşdü. Çevrilişdən bir il keçmədən - 
1993-cü ilin aprel ayında Kəlbəcər işğal 
altına düşmüşdü və beləliklə, Dağlıq 
Qarabağla Ermənistan arasında coğrafi 
əlaqə yarandı. Heydər Əliyev buna heç 
vaxt imkan verməzdi. Çünki onun siyasəti, 
onun qətiyyəti, xalqın ona olan inamı heç 
vaxt imkan verə bilməzdi ki, bizim torpaqla-
rımız işğal altına düşsün. Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsi və torpaqlarımızın işğalı, bir 
milyondan artıq qaçqın, köçkünün ağır 
vəziyyəti AXC-Müsavat cütlüyünün ağır mi-
rasıdır. Bu gün Azərbaycan həm danışıqlar 
masasında, həm də döyüş meydanında 
üstün mövqedədir. Biz son illər ərzində 
münaqişənin həlli üçün güclü hüquqi baza 
yaratdıq. Dünyanın bir çox mötəbər aparıcı 
beynəlxalq təşkilatları münaqişə ilə bağlı 
həqiqəti əks etdirən, bizim mövqeyimizi 
dəstəkləyən qətnamələr, qərarlar qəbul 
etmişlər - BMT-nin Baş Assambleyası, 
ondan əvvəl Təhlükəsizlik Şurası, ATƏT, 
Qoşulmama Hərəkatı, İslam Əməkdaşlıq 
Təşkilatı, digər təşkilatlar. Avropa İtti-
faqı ilə Azərbaycan arasında imzalan-
mış Tərəfdaşlıq Prioritetləri sənədində 
ərazi bütövlüyümüz, suverenliyimiz, 
sərhədlərimizin toxunulmazlığı haqqında 
dəstək ifadə olunub. Yəni, bu, münaqişə 
üçün hüquqi baza yaradır. Hüquqi baza 
ondan ibarətdir ki, Dağlıq Qarabağ, - bunu 
biz hamımız yaxşı bilirik, - Azərbaycanın 
ayrılmaz hissəsidir. Münaqişənin həlli 
yalnız və yalnız ölkəmizin ərazi bütövlüyü 
çərçivəsində mümkündür.

Eyni zamanda, biz güclü iqtisa-
di potensial yaradaraq güclü ordu da 
yaratmışıq. Bu gün Azərbaycan Ordusu 
dünyada güclü ordular sırasındadır. Bizim 
döyüş qabiliyyətimiz, imkanlarımız artır. 
Biz ordumuzu ən müasir texnika ilə təchiz 
edirik. Aprel döyüşləri bizim gücümüzü 
göstərdi. Ən əlverişsiz hərbi mövqelərdən 
əks-hücum əməliyyatı apararaq biz 
strateji yüksəklikləri əldə etdik. Torpaq-
larımızı işğalçılardan azad etdik. Bu gün 
Ağdərə, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında 
Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Aprel 
döyüşləri bizim şanlı tarixi qələbəmizdir. 
Mən Lələtəpədə olanda, orada Azərbaycan 
bayrağını görəndə qürur hissi keçirirəm. 
Hər bir Azərbaycan vətəndaşı qürur hissi 
keçirir. Bizim əsgər və zabitlərimiz əsl 
qəhrəmanlıq göstərmişlər. Aprel döyüşləri 
tarixi hadisədir. Bu döyüşlər Ermənistanın 
uzun illər ərzində yaratdığı mifi tamamilə 
darmadağın etdi. Yəni, ermənilər elə bir 
rəy formalaşdırmağa çalışırdılar ki, guya 
onların ordusu güclüdür və yenilməzdir. 
Azərbaycan əsgəri, zabiti göstərdi ki, kimin 
ordusu güclüdür, kimin ordusu yenilməzdir. 
O mif tamamilə dağıdıldı. Aprel döyüşləri 
milli ruhumuzu yüksəltdi, zirvələrə qaldırdı. 
Ona görə bu hadisə bir daha onu göstərir 
ki, Azərbaycan xalqı və dövləti heç vaxt 
işğalla barışmayacaq. 

Aprel döyüşlərindən iki il sonra uğurlu 
Naxçıvan əməliyyatı keçirildi. O, takti-
ki baxımdan fərqli əməliyyat idi, ancaq 
nəticə etibarilə çox uğurlu idi və bizə 
imkan verdi ki, strateji yüksəklikləri, dağları 
tam nəzarətə götürək və bu dağlardan 
düşmənin strateji kommunikasiyalarına 

nəzarət edək. Yəni, bütün bunlar ordumu-
zun qüdrətini, peşəkarlığını əks etdirən 
önəmli hadisələrdir. Bütün bunlar onu 
göstərir ki, münaqişə Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyü çərçivəsində öz həllini tapmalı-
dır. 

Bildiyiniz kimi, Ermənistanın yeni 
hökuməti birinci mərhələdə çox ziddiyyətli 
bəyanatlar verirdi ki, Azərbaycan 
Ermənistanla yox, qondarma “Dağlıq 
Qarabağ respublikası” ilə danışıqlar 
aparmalıdır. Biz əlbəttə ki, bu ziddiyyətli 
və anlaşılmaz bəyanatları dərhal rədd 
etdik. O cümlədən vasitəçilər də əlbəttə 
ki, belə bir mövqe ilə razılaşa bilməzdilər. 
Öz prinsipial mövqeyimizdə qalaraq biz 
danışıqlar prosesinə sadiqik. Bu gün da-
nışıqlar Ermənistan və Azərbaycan xarici 
işlər nazirləri arasında aparılır. Artıq bir 
neçə raund danışıqlar aparılıb. Biz ümid 
edirik ki, bu danışıqların nəticəsi olacaqdır. 
Ona görə danışıqların aparılması əlbəttə 
ki, müsbət hal kimi qiymətləndirilə bilər. Bu, 
bir daha onu göstərir ki, Ermənistanın yeni 
rəhbərliyinin ilk mərhələdə bəyan etdiyi 
prinsiplər tamamilə qəbuledilməzdir. 

Digər tərəfdən, mən həmişə demişəm 
ki, bu gün dünyada güc amili ön plana 
çıxır. Baxın, dünyanın müxtəlif yerlərində 
beynəlxalq hüquq kobudcasına pozulur. 
Əgər əvvəlki dövrlərdə bunu müəyyən 
formada gizlətmək istəyirdilərsə, bu gün 
heç buna ehtiyac da görmürlər. Bu gün 
dünyada “kim güclüdür, o da haqlıdır” 
prinsipi hökm sürür. Bu, yeni reallıqdır. 
Biz bu reallığa hazır olmalıyıq. Dünya 
dəyişir və biz bu dəyişikliyə hazır olmalı-
yıq. Xoşbəxtlikdən biz öz iqtisadi və hərbi 
gücümüzü uzun illərdir ki, artırırıq. Sanki 
özümüzü bugünkü vəziyyətə hazırlayır-
dıq və bu gün biz hazırıq. Ona görə güc 
amili həmişə gündəlikdə olub və olacaq. 
Biz bunu nəinki bizim münaqişə, bir çox 
başqa münaqişələrlə bağlı da görürük. 
Ona görə biz müxtəlif imkanlardan istifadə 
edəcəyik və Azərbaycanın ərazi bütöv-
lüyünün bərpası bizim əsas vəzifəmizdir. 
Azərbaycan vətəndaşları bunu bilməlidirlər 
ki, bu, hər bir vətəndaşın əsas vəzifəsidir, 
dövlətin əsas vəzifəsidir. Biz bu istiqamət 
üzrə öz siyasətimizi bundan sonra da 
aparacağıq. 

– 1990-cı illərdə yəqin ki, 
Azərbaycanı hətta turistin gözündən 
gizlətmək lazım idi ki, gəlib 
görməsinlər. Amma indi vəziyyət o 
dərəcədə dəyişib ki, gəlsinlər də, 
görsünlər də. Belə olanda kosmik 
kluba üzvlüyümüzün də təbii ki, əsası 
məntiqli olur, təbii ki, Formula 1 yarışla-
rının Bakının küçələrində keçirilməsi də 
əsaslı olur. Bir zamanlar Siz deyəndə 
ki, Azərbaycanda beşulduzlu, yeddi-
ulduzlu otellər tikilməlidir, bəlkə də 
bunlara bir az anlaşılmaz, hətta müm-
kün olmayan bir şey kimi baxırdılar. 
Amma bu gün görürük ki, belə otellərin 
sayı azlıq edir, artırmaq lazımdır. Belə 
deyək, qonaqlarımızın ölkəmizə xoş 
gəlib, səfa gətirmələrindən ötrü daha 
nələri etmək niyyətindəsiniz, cənab 
Prezident. 

– Bilirsiniz, turizm hər bir ölkə üçün 
çox önəmli bir sahədir. Elə ölkələr var ki, 
onların ümumi daxili məhsulunda əsas 
hissə turizmlə bağlıdır. Biz də çalışı-
rıq ki, Azərbaycanın turizm imkanlarını 
genişləndirək və bu istiqamətdə müxtəlif 
addımlar atırıq. İlk növbədə, əlbəttə ki, 
infrastruktur yaradılmalı idi. Əgər infrastruk-
tur yoxdursa, heç bir turist buraya gəlməz. 
Azərbaycanda hazırda altı beynəlxalq hava 
limanı fəaliyyət göstərir. Gözəl yollar, dəmir 
yolları, xidmət infrastrukturu, otellər, ictimai 
yerlər yaradılmalı idi. Əlbəttə ki, hər bir turist 
üçün təhlükəsizlik məsələləri, xüsusilə indiki 
zəmanədə ön plandadır. Azərbaycan dünya-
nın bəlkə də ən təhlükəsiz ölkələrindən biri-
dir. Xalqımızın qonaqpərvərliyi, gözəl iqlim, 
gözəl şərait. Bütün bunlar turizmin inkişafı 
üçün əsas şərtlər idi ki, biz bunları yaratdıq. 
İkinci məsələ ondan ibarət idi ki, biz turistləri 
necə cəlb edək, Azərbaycanı dünyaya necə 
təqdim edək. Burada xüsusi rol oynayan 
Azərbaycanda keçirilmiş beynəlxalq tədbirlər 
idi. Avropa Oyunları. 2015-ci ildə keçirilmiş 
Avropa Oyunlarından sonra və 2016-cı ildə 
keçirilmiş birinci Formula 1 yarışından sonra 
Azərbaycana gələn turistlərin sayı 22 faiz 
artdı. Yaxşı, nəyə görə bu vaxta qədər art-
mırdı? Bu vaxta qədər də biz turistləri cəlb 

etmək üçün səylər göstərirdik. Məhz Avropa 
Oyunları, Formula 1 yarışları turistlərin sa-
yını 22 faiz qaldırdı. Ondan sonra - 2017-ci 
ildə İslam Həmrəyliyi Oyunları keçirilmişdir. 
Biz gördük ki, müsəlman ölkələrindən gələn 
turistlərin sayı kəskin artdı. Bəzi ölkələrdən 
3-4 dəfə. Yəni, bu Oyunların da çox böyük 
təsiri oldu. 2017-ci ildə turistlərin sayı 20 
faiz artdı. Amma o 22 faizin üstündə olan 
rəqəmdir. Təsəvvür edin nə qədər. Deməli, 
keçən il 6 faiz artdı. Artım böyük deyil, 
amma artıq baza yüksəkdir. Bu ilin yanvar 
ayında yenə də artır. Təkcə Formula 1 yarışı 
birbaşa ölkəmizə, ölkəmizin xidmət sek-
toruna təxminən 300 milyon dollara yaxın 
vəsaitin daxil olmasına şərait yaratdı. Yarım 
milyard auditoriyası olan bu yarış əlbəttə ki, 
Azərbaycan üçün çox böyük fayda gətirir. Bu 
yarışlar 21 şəhərdə keçirilir. Əgər bu yarışlar 
səmərəsizdirsə, əgər bu yarışlar iqtisadi 
itkilərə gətirirsə, inkişaf etmiş şəhərlərdə bu 
yarışlar keçirilərdimi? Əlbəttə ki, yox.       

Biz xidmət sektorunda bundan çox 
böyük xeyir götürürük. Azərbaycanı 
dünyada tanıtmaq üçün bunun çox böyük 
əhəmiyyəti var. Turizm ixracın bir növü-
dür. Mən bir müqayisə gətirim sizin üçün. 
Keçən il kənd təsərrüfatı məhsullarının 
ixracından Azərbaycan turizmdən gələn 
vəsaitdən daha az vəsait əldə etdi. Yəni, 
turizm ixrac növüdür. Keçən il Azərbaycana 
turizmdən iki milyard dollar vəsait daxil 
oldu. Bu vəsait vətəndaşlara, xidmət 
sektoruna, vergilərə və ümumi inkişafa 
xidmət göstərir. Ona görə biz qabaqcıl 
ölkələrin təcrübəsini öyrənirik və çalışırıq 
ki, Azərbaycanda turizm sənayesi daha 
da sürətlə inkişaf etsin. Keçən il ölkəmizə 
2 milyon 800 min xarici qonaq gəlmişdi. 
Bu il daha çox gələcək. Bu, bizim iqtisadi 
inkişafımızın çox önəmli istiqamətidir.

– Mən istəyirəm Azərbaycan 
Gəncləri Gününə həsr olunmuş 
respublika toplantısındakı çıxışınıza 
toxunaq. Ona görə ki, bu, sadəcə, 
çıxış deyildi, bu, Azərbaycan gəncləri 
üçün dövlət başçısının elan etdiyi 
platforma idi. Ümumiyyətlə, kadr 
siyasətinizdə gənclərə verilən xüsusi 
önəm də diqqət mərkəzindədir. Bütün 
bunları nəzərə alaraq, Sizin gənclərlə 
bağlı xəttinizi təxminən belə elan 
etmək olarmı ki, müstəqil dövlət üçün 
sağlam, kreativ və güclü gənclik? 

– Bəli, bu forum çox möhtəşəm bir 
tədbir idi. Orada toplaşmış 3500 gənc öz 
iradəsini, dövlətə olan sədaqətini göstərdi. 
Forum məndə çox böyük təəssürat 
yaratdı. Yəni, mənə çox böyük, gözəl 
təəssürat bağışladı. Bir daha gördüm ki, 
Azərbaycan gəncləri dövlətə, Vətənə nə 
qədər sədaqətlidir, nə qədər cəsarətlidir, 
nə qədər biliklidirlər. Gənclərin gələcəkdə 
həyatda layiqli yerini tutmaları üçün bu gün 
Azərbaycanda bütün şərait var. Gənclər 
üçün imkanlar açılır, gənclər dövlət işinə 
dəvət olunurlar. Mən göstəriş vermişəm ki, 
Azərbaycanın müxtəlif təşkilatları, dövlət 
qurumları könüllüləri işə cəlb etsinlər. 
Yəni, təkcə “ASAN”da yox, başqa qu-
rumlarda, indi Aqrar Könüllülər Təşkilatı 
yaradıldı. Hesab edirəm ki, bizim bütün 
dövlət təşkilatlarında könüllülər fəaliyyət 
göstərməlidirlər, təcrübə qazanmalıdırlar 
və özlərini gələcəyə hazırlamalıdırlar. 

Mən çıxışımda gənclərə öz sözümü 
dedim. Dedim ki, əlbəttə, bilikli, savadlı 
olmalıdırlar. Çünki hər bir ölkənin inkişafı 
vətəndaşların intellektual səviyyəsindən 
asılıdır, təbii sərvətlərdən yox, hansısa 
başqa qaynaqlardan yox, məhz intellektual 
səviyyədən. Baxın, inkişaf etmiş ölkələrin 
təcrübəsinə. Onlar nəyin hesabına inkişaf 
ediblər? Texnologiyaların, innovasiyaların, 
biliyin, savadın. Ona görə Azərbaycan 
gəncləri də mütləq bilikli, savadlı olmalıdır-
lar. Eyni zamanda, mən forumda da bunu 
dedim, gənclərimiz milli ruhda tərbiyə al-
malıdırlar. Biz əsrlər boyu başqa ölkələrin, 
imperiyaların tərkibində yaşamışıq, ancaq 
öz milli mənliyimizi qorumuşuq. Halbuki bu, 
çətin idi. Nəyin hesabına? İlk növbədə, ona 
görə ki, biz həmişə milli-mənəvi dəyərlərə 
sadiq olmuşuq, həmişə Azərbaycan 
dəyərlərini qorumuşuq. Bunu əsrlər boyu 
ən əlverişsiz mühitdə qorumuşuq, bu gün 
də qorumalıyıq. Bunu qoruyan nəsillərdir 
- yaşlı nəsil, gənc nəsil. Bu gün biz bunu 
qoruyuruq və Azərbaycanın müstəqilliyinin, 
xalqımızın milli maraqlarının keşiyində 
durmuşuq. Bax, bu gün yetişən gənclər 

gələcəkdə eyni addımları atmalıdırlar. 
Bunu etmək üçün onlarda milli təfəkkür, 
milli düşüncə, milli ruh olmalıdır. Biz ça-
lışırıq gəncləri bu istiqamətə yönləndirək 
ki, onlar böyüyəndə həmişə Azərbaycanın 
dövlət müstəqilliyinin keşiyində dursun-
lar. Ona görə hesab edirəm ki, bilik, 
savad, müasirlik, vətənpərvərlik, milli ruh 
gənclərimizin əsas prinsipləri olmalıdır. 
Mən şadam ki, Azərbaycan gəncləri məhz 
bu meyarlara cavab verirlər.

– Forumda Sizin çıxışınızdan bir 
sitat gətirmək istəyirəm. Mənə elə 
gəlir ki, bu, yeni redaksiyada təqdimat 
idi: “Bəzən bizim xarici siyasətimizi 
tarazlaşdırılmış siyasət kimi qələmə 
verirlər. Ancaq mən hesab edirəm ki, 
bizim xarici siyasətimiz milli maraqlar 
üzərində qurulub”. Bu bəyanatınızı bir 
az açıqlamağınızı xahiş edirəm.

– Bəli, bu açıqlama təsadüfən 
verilmədi. Çünki yenə də deyirəm, 
bəzi xarici mətbu orqanlarda, ekspert 
cəmiyyətlərində belə bir fikir söylənilir ki, 
Azərbaycan balanslaşdırılmış, tarazlaş-
dırılmış siyasət aparır və elə bil ki, bu 
regionda balans axtarır. Bu, belə deyil. 
Biz balans axtarmırıq. Biz, sadəcə olaraq, 
xarici siyasətimizlə öz milli maraqlarımızı 
qoruyuruq və mümkün olan riskləri azal-
dırıq. Bizim xarici siyasətimiz məhz milli 
maraqlar üzərində qurulub. Milli maraqlar 
nəyi diktə edirsə, biz xarici siyasətdə onu 
da etməliyik və edirik. Deyə bilərəm ki, 
buna müvəffəq olmuşuq.  

Biz bu coğrafiyada, bu regionda yaşa-
yırıq. Əlbəttə ki, qonşularla əlaqələrimiz 
xüsusi əhəmiyyət daşıyır, hər bir ölkə 
üçün. Mən hesab edirəm ki, hər bir ölkə 
istəyər ki, onun qonşuluğunda dost bir 
ölkə olsun. Biz son illər ərzində bütün 
qonşularla, - təbii ki, Ermənistan istisna 
olmaqla, - dostluq münasibətlərimizi daha 
da gücləndirmişik, yeni səviyyəyə qaldırmı-
şıq. Həm ikitərəfli formatda, həm də bizim 
təşəbbüsümüzlə qonşularla artıq üçtərəfli 
və hətta dördtərəfli əməkdaşlıq formatı 
mövcuddur. Onu da bildirməliyəm ki, bu-
nun təşəbbüskarı da Azərbaycandır. 

Qonşularla yaxşı münasibətlər olma-
dan biz enerji, nəqliyyat layihələrimizi icra 
edə bilərdikmi? Əlbəttə ki, yox. Mən qeyd 
etdim ki, bu gün Azərbaycan Avrasiyanın 
nəqliyyat mərkəzinə çevrilib. Biz qonşu-
larsız buna nail ola bilərdikmi? Əlbəttə ki, 
yox. Nəinki yaxın qonşularımızla, biz daha 
böyük coğrafiyanı əhatə edən əməkdaşlıq 
formatı yaradırıq. Məhz bu əməkdaşlıq 
formatı imkan verir ki, biz öz nəhəng, 
transmilli layihələrimizi uğurla və vaxtında 
icra edək. Ona görə bu, bizim üçün strateji 
əhəmiyyət daşıyan bir yanaşmadır. Mən 
şadam ki, bu gün qonşularımızla bizim 
əlaqələrimiz dostluq, mehriban qonşu-
luq, əməkdaşlıq üzərində qurulub və bu 
əməkdaşlığın çox böyük gələcəyi var. 

Eyni zamanda, Azərbaycan müsəlman 
aləminin bir parçasıdır. Müsəlman 
ölkələri ilə əlaqələr bizim üçün xüsusi 
əhəmiyyət daşıyır. Onu da bildirməliyəm 
ki, beynəlxalq təşkilatlarda bizi ən çox 
dəstəkləyən müsəlman ölkələridir. 
Azərbaycan İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı 
çərçivəsində çox müsbət rol oynayır və 
bu rol yüksək qiymətləndirilir. Bilirsiniz, 
müsəlman aləmində bəzi ölkələr bir-
biri ilə hələ ki, lazımi səviyyədə, yum-
şaq desək, əlaqələr qura bilməmişlər. 
Ancaq Azərbaycan bu ziddiyyətlərin 
azaldılmasında öz rolunu oynayır və 
bu rol yüksək qiymətləndirilir. Təsadüfi 
deyil ki, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının 
rəhbərləri Azərbaycanın rolunu çox yüksək 
qiymətləndirirlər. Biz İslam həmrəyliyinin 
güclənməsinə böyük töhfə veririk. Bakıda 
İslam Həmrəyliyi Oyunlarının keçirilməsi, 
sadəcə, bir idman yarışı deyildi. Bu, bütün 
müsəlman ölkələrinin gənclərini, idmançı-
larını bir araya gətirən dostluq, həmrəylik 
bayramı idi. Bu Oyunların yüksək 
səviyyədə keçirilməsi əlbəttə ki, müsəlman 
aləmində bizim rolumuzu daha da 
gücləndirdi. Ona görə xarici siyasətimizin 
önəmli istiqaməti müsəlman ölkələri ilə 
əməkdaşlıqla bağlıdır.

Eyni zamanda, Azərbaycan Avropa 
İttifaqı ilə sıx əlaqələr qurub. Avropa İttifa-
qına üzv olan 9 ölkə ilə strateji tərəfdaşlıq 
haqqında sənədlər imzalanıb - Avropa 
İttifaqının üçdəbir hissəsi ilə. Keçən il Av-
ropa Komissiyası ilə Azərbaycan arasında 

Tərəfdaşlıq Prioritetləri sənədi imzalanıb. 
Bu, çox ciddi sənəddir, bir çox məsələləri 
əhatə edir, o cümlədən münaqişə ilə 
bağlı, ölkəmizin ərazi bütövlüyü, suve-
renliyi, sərhədlərimizin toxunulmazlığı 
haqqında açıq-aydın dəstək göstərilir. Bu, 
böyük diplomatik uğurumuzdur. Bu, xarici 
siyasətimizin əsas istiqamətləridir. 

Biz Qoşulmama Hərəkatının üzvüyük. 
Bir neçə il bundan əvvəl üzv olmuşuq. 
Amma dərhal Qoşulmama Hərəkatı, - 
BMT-dən sonra ikinci böyük təşkilatdır, 
- münaqişə ilə bağlı çox ədalətli qətnamə 
qəbul etmişdir. Biz Qoşulmama Hərəkatına 
sədrlik edəcəyik. Yəni, bizim beynəlxalq 
nüfuzumuz artır. Biz 155 ölkənin dəstəyi ilə 
BMT Təhlükəsizlik Şurasına üzv seçil-
mişik. Özü də çox çətin bir mübarizədə. 
On altı turdan sonra biz buna nail ola 
bilmişik. Yəni, bu, nəyi göstərir? Onu 
göstərir ki, bizə inam, rəğbət var, bizim 
müstəqil siyasətimizə dəstək var. Bu gün 
Azərbaycan dünyada çox etibarlı tərəfdaş 
kimi tanınır. Tərəfdaşlar bilirlər ki, bizim sö-
zümüzün  imzamız qədər qüvvəsi, dəyəri 
var. Ona görə hesab edirəm ki, xarici 
siyasətlə bağlı aparılan işlər təqdirəlayiqdir. 
Xarici siyasət daxili siyasətin məntiqi dava-
mıdır. Ümid edirəm ki, bundan sonra da biz 
bu istiqamətdə uğurlar yolu ilə gedəcəyik. 

– Elə məntiqi davam olaraq mən 
Azərbaycanın daxili siyasəti barədə 
də soruşmaq istəyirəm, cənab Prezi-
dent. Nəinki Qafqazda, MDB-də, Avro-
pada, hətta mən dünyada Azərbaycan 
kimi ikinci sabit, əmin-aman bir ölkə 
tanımıram ki, orada dinlər və dillər, 
dünyanın bütün dinləri və dilləri nor-
mal ünsiyyətdə olsunlar. Buna necə 
nail olursunuz? 

– Bilirsiniz, yəqin ki, bunun da bir çox 
səbəbləri var. Xüsusilə son illər ərzində 
dünyada, bizim regionumuzda, MDB 
məkanında, Yaxın Şərqdə, Avropada 
vəziyyət gərginləşir. Biz bunu gündəlik 
formatda televiziyadan başqa, kütləvi 
informasiya vasitələrindən görürük, 
izləyirik. Münaqişələr, qanlı toqquşmalar, 
müharibələr alovlanır, milyonlarla yeni 
köçkün dalğası yaranır. Ölkələr arasın-
da ziddiyyətlər kəskinləşir, müttəfiqlər 
arasında münasibətlər pozulur. Yəni, biz 
dünyanın müxtəlif yerlərində bunu görü-
rük. Təhdidlər, risklər artır. Bütün bu mənfi 
mənzərə fonunda, əlbəttə ki, Azərbaycanın 
tutduğu mövqe daha da böyük maraq 
doğurur, özünə daha da böyük rəğbət 
qazandırır. Çünki sabitlik dövründə deyə 
bilərlər ki, elə hər yerdə sabitlikdir. Amma 
bu gün, qeyd etdiyiniz kimi, Azərbaycan 
bu coğrafiyada sabitlik məkanıdır. Bunun 
bir çox səbəbləri var, ilk növbədə, hesab 
edirəm ki, bizim düzgün siyasətimiz, digər 
tərəfdən, Azərbaycanda bütün xalqla-
rın, bütün konfessiyaların bir ailə kimi 
yaşaması, dini-milli zəmində heç vaxt 
ayrı-seçkiliyin olmaması. Bu, həm bizim 
siyasətimizdir, həm də ki, xalqdan gələn 
bir niyyətdir, təşəbbüsdür, sifarişdir, eyni 
zamanda, aparılan işlərə xalq tərəfindən 
göstərilən dəstəkdir. Əsas səbəblər, 
məncə, bunlardan ibarətdir. 

Xalq-iqtidar birliyi hər bir ölkənin inkişafı 
üçün əsas şərtdir. Sabitliyin qorunması-
nın təminatçısı Azərbaycan xalqıdır. Son 
prezident seçkilərində mənə göstərilən 
böyük etimad dediyim sözlərin məntiqi 
sübutudur. Sabitlik olmayan yerdə ölkələr 
dağılır, insanlar əziyyət çəkir, fəlakətlər 
baş verir. Biz bunu yaxın tarixdə görü-
rük. Ona görə Azərbaycanda sabitliyin 
möhkəmləndirilməsi hər bir vətəndaşın işi 
olmalıdır, ilk növbədə, dövlətin və hər bir 
vətəndaşın. Mən çox şadam ki, bu gün 
Azərbaycan dünyada sabitlik adası kimi 
tanınır. Bu, bizim böyük üstünlüyümüzdür. 
Bu, bizə imkan verir ki, Azərbaycan isla-
hatlar yolu ilə uğurla getsin. Bu, bizə imkan 
verir ki, öz iqtisadi imkanlarımızdan istifadə 
edib, xalqımızın rifah halının yaxşılaşma-
sına yönəlmiş növbəti addımlar atılsın. 
Bu, bizə imkan verir ki, Azərbaycan xalqı 
bundan sonra da sülh və əmin-amanlıq 
şəraitində  yaşasın. 

– Cənab Prezident, təşəkkür 
edirəm. Bizə səxavətlə vaxt ayırdınız, 
suallarımıza cavab verdiniz. Bütün 
Azərbaycan mətbuatı və mediası adın-
dan minnətdaram. 

– Sağ olun. 

Prezident İlham Əliyevin Real televiziyasına müsahibəsi



Çıxış edən deputatlar da qardaş ölkənin 
Böyük Millət Məclisinə minnətdarlıqlarını 
bildiriblər.

Daha sonra gündəlikdəki məsələlərə 
baxılıb.

Əvvəlcə ədliyyə nazirinin müavini 
Vilayət Zahirov bələdiyyələrin fəaliyyətinə 
inzibati nəzarətin həyata keçirilməsi ilə bağlı 
illik məruzə ilə çıxış edib. Bildirib ki, əsası 
ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən 
müəyyən edilmiş inkişaf konsepsiyasına uy-
ğun olaraq 2018-ci ildə də ölkəmizdə ardıcıl 
və məqsədyönlü islahatlar aparılıb. Dövlət 
idarəçiliyində öz yeri olan bələdiyyələrin də 
inkişafı məsələləri diqqət mərkəzində saxla-
nılaraq yerli özünüidarənin təkmilləşdirilməsi 
üçün bir sıra qanunlara dəyişiklik edilib, yeni 
normativ hüquqi aktlar qəbul olunub.

Nazir müavini bildirib ki, “Ətraf 
mühitə təsirin qiymətləndirilməsi haqqın-
da”, “Məşğulluq haqqında” qanunlarda 
bələdiyyələr üçün bir sıra yeni hüquq və 
vəzifələr müəyyən edilib. Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 
26 sentyabr tarixli Qərarı ilə təsdiq olunmuş 
“Bələdiyyələrin yazılı və ya elektron sor-
ğuları əsasında daşınmaz əmlakın dövlət 
reyestrinin məlumatlarının verilməsi qaydası 
və bununla bağlı ödənişin miqdarı” qayda-
ları vergiyə cəlb edilən daşınmaz əmlak və 
onun mülkiyyətçiləri barədə bələdiyyələrin 
məlumatlar almaq imkanını reallaşdıra-
raq əmlak vergisi ödəyicilərinin uçotunun 
aparılmasında və verginin toplanması işində 
onların imkanlarının artmasına yönəlib.

Qeyd olunub ki, Azərbaycan Res-
publikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 
4 dekabr tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmiş 
“Qəbiristanlıqların salınması və idarə 
olunması Qaydaları”nda qəbiristanlıqların 
salınması, idarə olunması, qorunması, 
köçürülməsi sahəsində bələdiyyələrin hü-
quq və vəzifələri müəyyən edilib.

Dövlətimizin başçısının 2016-cı il 
6 dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edil-
miş “Azərbaycan Respublikasında kənd 
təsərrüfatı məhsullarının istehsalına 
və emalına dair Strateji Yol Xəritəsi”nin 
Tədbirlər Planında nəzərdə tutulan 
“Bələdiyyələrin kəndin sosial-iqtisadi inkişafı 
ilə bağlı öhdəliklərinin artırılması”na dair 
tədbirin icrası ilə bağlı maarifçilik tədbirləri 
keçirilib, kəndin inkişaf modelinin yaradıl-
ması məqsədilə 7 pilot bələdiyyə seçilib. Al-
maniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyəti 
(GİZ) ilə birgə hazırlanmış “Yerli turizmin 
təşkilində bələdiyyələrin iştirakı” kitabı 
bələdiyyələrə göndərilib, habelə “Sahibkar-
lığın inkişafında bələdiyyələrin iştirakı ilə 
bağlı qanunvericiliyə dair sənədlər toplusu” 
çap edilərək təqdimatı keçirilib və bir sıra 
digər tədbirlər görülüb.

Ölkə üzrə 72535 bələdiyyə aktı hüqu-
qi ekspertizadan keçirilib ki, bu da ötən 
illə müqayisədə 12 faiz çoxdur. Onlardan 
69775 akt qanunvericiliyə uyğun hesab 
edilib, normativ hüquqi aktlara uyğun 
olmayan 2403 aktın dəyişdirilməsi və ya 
ləğv edilməsi üçün aidiyyəti bələdiyyələrə 
təkliflər verilib. Bu təkliflər əsasında 
bələdiyyələr tərəfindən 979 akt ləğv edilib, 
1031 akt dəyişdirilib, qalan 384 təklif isə ba-
xılmaqdadır. Qəbul edilməmiş 9 təklif üzrə 
isə məhkəmələrdə iddia qaldırılıb. Dörd 
iddia məhkəmə tərəfindən təmin edilərək 
bələdiyyə aktları ləğv edilib, 5-i isə baxıl-
maqdadır. İl ərzində 5921 hektar torpaq 
sahəsinin qanunsuz verilməsinin qarşısı 
alınıb.

Bələdiyyə aktlarının ekspertiza üçün 
vaxtında təqdim edilməməsinə görə İnzibati 
Xətalar Məcəlləsinin bələdiyyələrin 143 
vəzifəli şəxsi barəsində inzibati xəta haq-
qında protokol tərtib edilərək məhkəmələrə 
göndərilib. Bələdiyyələrin fəaliyyəti ilə bağlı 
daxil olmuş 2247 müraciətdən 1988-nə 
qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq 
baxılıb, 141-i aidiyyəti üzrə göndərilib, 118 
müraciət isə baxılmaqdadır. Onlardan 82-si 
təmin edilib.

Əldə olunmuş tərəqqiyə baxmayaraq, 
bir sıra bələdiyyələrin işində nöqsanlara və 
qanun pozuntularına yol verilib. 26 araş-
dırmada cinayət əməlinin əlamətləri aşkar 
edildiyindən toplanmış materiallar hüquqi 
qiymət verilməsi üçün prokurorluq orqan-
larına göndərilib. Həmin materiallardan 
18-i üzrə cinayət işi başlanılıb, digərləri isə 
baxılmaqdadır.

Vilayət Zahirov qeyd edib ki, 
bələdiyyələrin fəaliyyətinə metodik, hüquqi 
kömək göstərilməsi məqsədilə maarifçilik 
tədbirləri davam etdirilib. Araşdırma zamanı 
ayrı-ayrı bələdiyyələrə müxtəlif məsələləri 
əhatə edən 5976 tövsiyə göndərilib. Bu 
tövsiyələrdə qanunvericiliyin tələbləri izah 
edilib, yol verilmiş nöqsanların, qanun 
pozuntularının aradan qaldırılması və 
qarşısının alınmasının zəruriliyi göstərilib. 
İl ərzində 21 tədris kursu, 224 təlim və semi-
nar təşkil edilib. Bələdiyyələrin milli asso-
siasiyalarının təşkilatçılığı ilə 27 bələdiyyə 
sədri ayrı-ayrı qruplarla Türkiyə, Latviya, 
Litva, Bosniya və Herseqovinada yerli 
özünüidarə orqanlarının təcrübəsi ilə tanış 
olublar. Bütövlükdə 249 maarifçilik tədbiri 
keçirilib və bu tədbirlərdə 9825 bələdiyyə 
üzvü və qulluqçusu iştirak edib. 15 metodik 
vəsait və tövsiyələr hazırlanaraq istifadə 
üçün bələdiyyələrə göndərilib.

Yerli özünüidarə sahəsində beynəlxalq 
əlaqələrin genişləndirilməsinə xüsusi önəm 
verilərək 2018-ci ildə də Avropa Şurasının, 
Avropa İttifaqının aidiyyəti qurumları və 
başqa beynəlxalq təşkilatlar ilə əməkdaşlıq 
davam etdirilib.

Sonra iclasda regional məsələlər 
komitəsinin sədri Arif Rəhimzadə il-
lik məruzəyə dair fikirlərini açıqladı. 
Müzakirələr zamanı çıxış edən deputatlar 
illik məruzəni və bələdiyyələrin fəaliyyətinə 
inzibati nəzarəti həyata keçirən orqa-
nın 2016-cı ildə gördüyü işləri müsbət 
dəyərləndirdilər. 

Sonra bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzi-
bati nəzarəti həyata keçirən orqanın illik 
məruzəsi qəbul edilib.

Milli Məclis sədrinin birinci müavini, 
komitə sədri Ziyafət Əsgərov 2010-cu il 18 
noyabr tarixli “Xəzər dənizində təhlükəsizlik 

sahəsində əməkdaşlıq haqqında” Sazişə 
Xəzər dənizində mütəşəkkil cinayətkarlıqla 
mübarizədə əməkdaşlıq üzrə”, 2010-cu il 18 
noyabr tarixli “Xəzər dənizində təhlükəsizlik 
sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş”ə 
Xəzər dənizində terrorçuluqla mübarizədə 
əməkdaşlıq üzrə”, 2010-cu il 18 noyabr 
tarixli “Xəzər dənizində təhlükəsizlik 
sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş”ə 
Sərhəd orqanları arasında əməkdaşlıq və 
qarşılıqlı fəaliyyət üzrə” protokolların təsdiq 
edilməsi haqqında qanun layihələrini təqdim 
edib. 

Ötən il Xəzərin hüquqi statusuna dair 
Konvensiyanın imzalandığını xatırladan 
komitə sədri bildirib ki, bu Konvensiya 
digər Xəzəryanı ölkələr kimi Azərbaycanın 
da dövlət və milli maraqlarına cavab verir. 
Konvensiyanın imzalanması ilə bağlı bu 
protokolların da təsdiq edilməsi təklif olunur. 

Qanun layihələri səsə qoyularaq qəbul 
edilib.

Milli Məclis sədrinin müavini, təbii ehti-
yatlar, energetika və ekologiya komitəsinin 

sədri Valeh Ələsgərov “Xəzər dənizinin 
hüquqi statusu haqqında” Konvensiyanın 
təsdiq edilməsi barədə qanun layihəsini 
təqdim edib. 

Sənəd səsvermə yolu ilə təsdiqlənib. 
Sonra deputatlar “Xəzəryanı dövlətlərin 

hökumətləri arasında nəqliyyat sahəsində 
əməkdaşlıq haqqında”, “Xəzər dənizində 
insidentlərin qarşısının alınması haqqında”,  
“Xəzəryanı dövlətlərin hökumətləri arasında 
ticarət və iqtisadi əməkdaşlıq haqqında” 
sazişlərin təsdiq edilməsi barədə qanun 
layihələrini təsdiqləyiblər.

Beynəlxalq münasibətlər və 
parlamentlərarası əlaqələr komitəsinin 
sədri Səməd Seyidov Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti İlham Əliyevin və 
Türkmənistanın Prezidenti Qurbanqulu 
Berdiməhəmmədovun Birgə Bəyanatının 
təsdiq edilməsi haqqında qanun layihəsini 
təqdim edib. Bildirib ki, bu sənəd tarixi 
əhəmiyyət daşıyır və Azərbaycanın maraq-
larına tam cavab verir. 

Qanun layihəsi səsə qoyularaq qəbul 
edilib.

Ziyad Səmədzadə “Azərbaycan 
Respublikası Hökuməti ilə Türkmənistan 
Hökuməti arasında Azərbaycan Res-
publikası və Türkmənistan ərazilərindən 
keçməklə həyata keçirilən beynəlxalq 
daşımalar iştirakçıları üçün viza rejiminin 
sadələşdirilməsi haqqında”, “Azərbaycan 
Respublikası Hökuməti ilə Türkmənistan 
Hökuməti arasında nəqliyyat, tranzit və 
logistika məsələləri üzrə Azərbaycan-
Türkmənistan Birgə Komissiyasının yara-
dılması haqqında”, “Azərbaycan Respubli-
kası Hökuməti ilə Türkmənistan Hökuməti 
arasında sərmayələrin təşviqi və qarşı-
lıqlı qorunması haqqında”, “Azərbaycan 

Respublikası Hökuməti ilə Türkmənistan 
Hökuməti arasında gəlirlərə və əmlaka görə 
vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın 
aradan qaldırılması haqqında”, “Azərbaycan 
Respublikası və Türkmənistan arasında 
keçirilən mallar və nəqliyyat vasitələri 
haqqında ilkin məlumat mübadiləsinin təşkili 
barədə Azərbaycan Respublikasının Dövlət 
Gömrük Komitəsi ilə Türkmənistanın Dövlət 
Gömrük Xidməti arasında” sazişlərin təsdiq 
edilməsi haqqında qanun layihələrini təqdim 
edib. 

Müzakirələrdən sonra sənədlər ayrı-ay-
rılıqda səsə qoyularaq qəbul edilib.

Sonra Ziyad Səmədzadə “Gömrük işi 
sahəsində əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım 
haqqında 1994-cü il 15 aprel tarixli Sazişdə 
dəyişiklik edilməsi barədə” Protokolun 
təsdiq edilməsi haqqında qanun layihəsi 
barədə məlumat verib. Sənəd səsə qoyula-
raq qəbul edilib.

 Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu 
komitəsinin sədri Əli Hüseynli “Cinayət 
işləri üzrə maddi sübutlar olan narko-

tik vasitələrin, psixotrop maddələrin və 
onların prekursorlarının, odlu silahın, onun 
əsas hissələrinin, hərbi sursatların, part-
layıcı maddələrin və partlayıcı qurğuların 
verilməsi qaydası haqqında” Protokolun 
təsdiq edilməsi barədə qanun layihəsini 
təqdim edib.

Qanun layihəsi səsvermə yolu ilə qəbul 
olunub.

Komitə sədri Səməd Seyidov 
Azərbaycan Respublikasının 1994-cü 
il 8 fevral tarixli 782 nömrəli Qanunu ilə 
təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublika-
sının Konsul Nizamnaməsi”ndə dəyişiklik 
edilməsi haqqında qanun layihəsini təqdim 
edib. Bildirib ki, təklif olunan qanun layihəsi 
Azərbaycan Respublikasının 1994-cü il 8 
fevral tarixli 782 nömrəli Qanunu ilə təsdiq 
edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Kon-
sul Nizamnaməsi”ni “Hərbi vəzifə və hərbi 
xidmət haqqında” Azərbaycan Respub-
likasının 2011-ci il 23 dekabr tarixli 274-
IVQ nömrəli Qanununa uyğunlaşdırmaq 
məqsədilə hazırlanıb. 

“Hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqın-
da” Qanunun 12.3-cü maddəsinə əsasən 
Azərbaycan Respublikasının xaricdə 
yaşayan vətəndaşları müddətli həqiqi hərbi 
xidmətə həmin Qanunla və “Azərbaycan 
Respublikasının Konsul Nizamnaməsi” ilə 
müəyyən edilmiş qaydada çağırırlar.

“Azərbaycan Respublikasının Konsul 
Nizamnaməsi”nə əsasən, konsul ona 
həvalə olunmuş funksiyaları konsulluğun 
yerləşdiyi dövlətin ərazisində həyata keçirir. 
“Hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında” 
Qanunun 3.2.-ci maddəsinə uyğun olaraq 
Azərbaycan Respublikasının 18 yaşına 
çatmış  və sağlamlıq  vəziyyətinə görə 
hərbi xidmətə yararlı hər bir kişi cinsli 

vətəndaşı Azərbaycan Respublikasının  
Silahlı Qüvvələrində bu Qanunla müəyyən 
edilmiş qaydada müddətli həqiqi hərbi 
xidmət keçməlidir. Yuxarıda qeyd olunanları 
nəzərə alaraq layihəyə “xaricdə yaşayan” 
və “müddətli” sözlərinin əlavə edilməsi təklif 
olunur. 

“Hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında” 
Qanunun tətbiqi və “Azərbaycan Res-
publikasının Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə 
Çağırış üzrə Dövlət Xidməti haqqında 
Əsasnamə”nin təsdiqi barədə” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 13 
fevral tarixli 593 nömrəli Fərmanı ilə hərbi 
komissarlıqlar ləğv edilib və Səfərbərlik və 
Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti 
yaradılıb. Buna uyğun olaraq  layihədə 
“hərbi komissarlıqlara” sözləri “müvafiq icra 
hakimiyyəti orqanına” sözləri ilə əvəz edilir.  

Komitə sədri Ziyad Səmədzadə “Valyuta 
tənzimi haqqında” Qanunda dəyişiklik 
edilməsi barədə qanun layihəsini təqdim 
edib. Bildirib ki, dəyişiklik dəqiqləşdirmə və 
valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə lisenziyala-

rın verilməsi prosedurunun sadələşdirilməsi 
məqsədilə hazırlanıb. 

Sənəd səsə qoyularaq qəbul edilib.
Sonra “Sahibkarlıq sahəsində aparılan 

yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkar-
ların maraqlarının müdafiəsi haqqında” 
qanunda dəyişiklik edilməsi barədə qanun 
layihəsi müzakirə edilib. Bildirilib ki, bu 
sənəd maliyyə bazarları sahəsində aparılan 
yoxlamalara bu qanunun şamil edilməməsi 
məqsədilə hazırlanıb.

Qeyd edilib ki, maliyyə bazarlarının 
(bank, sığorta, qiymətli kağızlar və digər 
maliyyə sektorları) dövlət həyatında tut-
duğu yer və rol tələb edir ki, bu sahədəki 
fəaliyyətin tənzimlənməsinə və nəzarətə 
daha ciddi və fərdi yanaşmalar tətbiq edil-
sin, eləcə də bu sahədə aparılan yoxla-
maların özünəməxsusluğu nəzərə alınsın. 
Qeyd olunanları əsas tutaraq, maliyyə 
bazarları sahəsində yoxlamaların ayrıca 
qanunla tənzimlənməsi nəzərdə tutulur. Qa-
nun layihəsi səsə qoyularaq qəbul olunub.

“Sahibkarlıq sahəsində aparılan 
yoxlamaların dayandırılması haqqında” 
Qanunda dəyişiklik edilməsi barədə qanun 
layihəsini təqdim edən Ziyad Səmədzadə 
bildirib ki, qanun layihəsi maliyyə bazarla-
rı sahəsində aparılan yoxlamalara tətbiq 
edilən məhdudiyyəti aradan qaldırmaq 
məqsədilə hazırlanıb. Belə ki, adıçəkilən 
Qanuna əsasən ölkədə sahibkarlıq 
sahəsində  aparılan yoxlamalar 2021-ci il 
yanvarın 1-dək dayandırılıb. Lakin insan-
ların həyat və sağlamlığının qorunması, 
dövlətin təhlükəsizliyinin və iqtisadi maraq-
larının müdafiəsi məqsədilə Qanunun 2.1-ci 
maddəsində göstərilən hallarda yoxlamala-
rın həyata keçirilməsinə yol verilir. Təklif olu-
nan dəyişikliyə əsasən, bu siyahıya maliyyə 

bazarları sahəsində aparılan yoxlamalar da 
əlavə edilir. Sənəd səsə qoyularaq qəbul 
edilib.

 Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu 
komitəsinin sədri Əli Hüseynli “İcra haq-
qında” Qanuna dəyişiklik edilməsi barədə 
qanun layihəsini təqdim edib. Bildirib ki, 
dəyişiklik uyğunlaşdırma xarakteri daşıyır. 
Qanun layihəsi səsvermə yolu ilə qəbul 
edilib.

Milli Məclis sədrinin birinci müavini, 
komitə sədri Ziyafət Əsgərov “Hərbi vəzifə 
və hərbi xidmət haqqında”, “Həbs yerlərində 
saxlanılan şəxslərin hüquq və azadlıq-
larının təmin edilməsi haqqında” qanun-
larda, Cəzaların İcrası və İnzibati Xətalar 
məcəllələrində dəyişiklik edilməsi barədə 
qanun layihəsini birinci oxunuşda təqdim 
edib. Qeyd edib ki, dəyişikliklər uyğunlaş-
dırma xarakteri daşıyır və 2018-ci il 29 iyun 
tarixli “Azərbaycan Respublikasında dövlət 
daktiloskopik və genom qeydiyyatı haqqın-
da” Qanunun icrası ilə əlaqədardır. Qanun 
layihəsi səsə qoyularaq təsdiq edilib.

Sonra “Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haq-
qında” Qanunda dəyişiklik edilməsi barədə 
qanun layihəsi birinci oxunuşda müzakirə 
olunub. Qeyd edilib ki, dəyişikliklər vəkillik 
fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi məqsədi da-
şıyır. İxtisas imtahanının ildə bir dəfədən az 
olmayaraq keçirilməsi nəzərdə tutulur. Vəkil 
olmaq istəyən şəxslər yazılı test mərhələsi 
və şifahi müsahibədən ibarət ixtisas imta-
hanlarından müvəffəqiyyətlə keçməlidir. 
Layihəyə əsasən yazılı test imtahanında 
müvəffəqiyyət qazanmayan şəxsə yenidən 
ixtisas imtahanında iştirak etmək imkanı 
verilir. Habelə Vəkillər Kollegiyasına üzvlük 
haqqının vəkillik fəaliyyətinin dayandırıldığı 
dövrdə ödənilməməsi təklif edilir. Qanun 
layihəsi səsvermə yolu ilə qəbul edilib.

Gənclər və idman komitəsinin sədri 
Ülvi Quliyev “Gənclər siyasəti haqqında” 
Qanunda dəyişiklik edilməsi barədə qanun 
layihəsini birinci oxunuşda təqdim edib. 
Bildirib ki, bu gün dünyada gedən ictimai-
siyasi proseslər istənilən ictimai sahənin 
inkişafını stimullaşdırır. Qanunvericilik 
bazasının təkmilləşdirilməsi bu inkişafı 
şərtləndirən əsas amillərdən biri olduğu 
üçün hüquqi bazanın müasir tələblərə 
uyğunlaşdırılması qarşıda duran önəmli 
vəzifələrdəndir. “Gənclər siyasəti haqqında” 
Qanuna ediləcək dəyişikliklər də məhz bu 
vəzifələri ehtiva edir.

Sənəd səsə qoyularaq təsdiqlənib.
Mədəniyyət komitəsinin sədri Rafael 

Hüseynov ikinci oxunuşda müzakirəyə 
çıxarılan “Kitabxana işi haqqında” Qanunda 
dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsi 
haqqında məlumat verib. Qeyd olunub 
ki, təklif olunan dəyişiklik kitabxanaların 
elektron sistemə keçirilməsi məqsədilə ha-
zırlanıb. Bu, indiyədək bu sahədə mövcud 
olan pərakəndəliklərin qarşısını alacaq və 
kitabxana resurslarının bir mənbədən idarə 
olunmasına xidmət edəcək. Sənəd səsə 
qoyularaq təsdiqlənib.

Əmək və Cəzaların İcrası 
məcəllələrində dəyişiklik edilməsi haqqında 
qanun layihələri ikinci oxunuşda təqdim 
edilib. Hər iki sənəd ayrı-ayrılıqda səsə 
qoyularaq təsdiqlənib.

Ziyad Səmədzadə “Dövlət rüsumu 
haqqında” Qanuna edilən dəyişiklikləri 
ikinci oxunuşda təqdim edib. Bildirilib ki, 
dəyişikliklər Azərbaycan Əqli Mülkiyyət 
Agentliyi tərəfindən göstərilən “Dövlət 
rüsumu haqqında” Qanunda nəzərdə 
tutulan xidmətlərin və hüquqi hərəkətlərin, 
eləcə də bu hüquqi hərəkətlərə görə dövlət 
rüsumlarının məbləğinin təkmilləşdirilməsi 
məqsədilə hazırlanıb. Komitə sədri “Əmtəə 
nişanları və coğrafi göstəricilər haqqında”, 
“Patent haqqında” qanunlarda nəzərdə 
tutulan dəyişikliklərin də eyni məqsədlə edil-
diyini diqqətə çatdırıb. Sənədlər ayrı-ayrılıq-
da səsə qoyularaq təsdiqlənib.

Sonra “Azərbaycan Respublikasının 
Dövlət Gerbinin istifadəsi qaydaları haqqın-
da”, “Azərbaycan Respublikasının Dövlət 
Himninin istifadəsi qaydaları haqqında” 
qanun layihələrinə ikinci oxunuşda baxılıb.

Müzakirələrdən sonra qanun layihələri 
ayrı-ayrılıqda səsə qoyularaq qəbul edilib.

Əli Hüseynli “Azərbaycan Respubli-
kası Milli Məclisinin komitələri haqqında” 
Qanunda dəyişiklik edilməsi barədə qanun 
layihəsini ikinci oxunuşda təqdim edib.

Qanun layihəsi müzakirə olunaraq qəbul 
olunub.

Bununla da Milli Məclis işini başa çat-
dırıb.

AZƏRTAC

Leyla ABDULLAYEVA: Ermənistanın baş nazirinin 
bəyanatlarından onun mövqeyini anlamaq mümkün deyil

 � Ermənistanın baş naziri bu gün ölkə Parlamentində 
çıxışında Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı icmasının danışıqlarda 
hər zaman iştirak etdiyini və bu icmanın mövqeyini Azərbaycan 
Respublikasının Prezidentinin təqdim etdiyini söyləyib. 

Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin 
mətbuat xidmətinin rəhbəri Leyla Abdul-
layeva bununla bağlı KİV-ə açıqlama 
verib. 

O qeyd edib ki, Ermənistan baş na-
zirinin bu gün çıxışında Dağlıq Qaraba-
ğın azərbaycanlı icmasının danışıqlarda 
iştirakı məsələsindən bəhs etməsi, 
dünən onun mətbuat katibinin Dağlıq 
Qarabağın erməni icmasını Azərbaycan 
vətəndaşları adlandırması düzgün 
yanaşmadır. Dağlıq Qarabağ və ətraf 
bölgələrin Azərbaycanın beynəlxalq ta-
nınmış ərazisinin tərkib hissəsi olduğu-
nu, hazırda bu torpaqların Ermənistan 
silahlı qüvvələrinin işğalı altında 
qaldığını və bu ərazilərdə məskunlaşan 
erməni icmasının üzvlərinin Azərbaycan 
vətəndaşları olduğunu bütün beynəlxalq 
ictimaiyyət tanıyır. 

“Baş nazir Paşinyanın səsləndirdiyi 
bəyanatlarla mövcud vəziyyəti daha 

da gərginləşdirməyə deyil,  ATƏT-in 
Minsk Qrupunun həmsədrlərinin də 
son bəyanatlarında vurğuladıqları 
kimi, münaqişənin həlli istiqamətində 
nəticəyə yönəlik danışıqlara zəmin 
yaratmalıdır. Ermənistan baş na-
zirinin bəyanatlarından onun möv-
qeyini anlamaq mümkün deyil. Bir 
tərəfdən münaqişənin həlli üçün sülh 
şəraitinin yaradılmasının önəmindən 
danışan Ermənistan rəsmisi, digər 
tərəfdən danışıqlar prosesinin forma-
tının dəyişdirilməsinə cəhdlər edir, 
Azərbaycanı guya ki, əhalisini sülhə 
deyil müharibəyə hazırlamaqda, 
“aqressiv ritorikada” ittiham etməyə 
çalışır. Həqiqət bundan ibarətdir 
ki, söhbət Azərbaycanın “aqressiv 
ritorikası”ndan deyil, Ermənistanın 
aqressiv hərəkətlərindən gedir”, -deyə 
L.Abdullayeva bildirib. 

XİN rəsmisi diqqətə çatdırıb ki, 

Azərbaycan torpaqlarının 20-fai-
zinin Ermənistan silahlı qüvvələri 
tərəfindən işğal olunmasına və bir 
milyonadək əhalisinin məcburi köçkün 
vəziyyətinə düşməsinə rəğmən bu 
gün Ermənistanla münaqişənin sülh 
yolu ilə həlli üzrə danışıqlar apa-
rır. Münaqişənin həllinin bölgəmizə 
gətirəcəyi faydanı və inkişafı təşviq edir. 

“Ermənistan baş naziri bu 
həqiqətləri və münaqişənin həllinin 
bölgəyə və konkret olaraq onun 
ölkəsinə gətirəcəyi faydanı nə 
qədər tez anlayarsa, Ermənistan 
əhalisinə vəd etdiyi “iqtisadi inqila-
bı” bir o qədər tez reallaşdıra bilər. 
Ermənistan rəhbərliyindən bu günədək 
eşitdiklərimiz bölgənin inkişafı üçün mü-
vafiq şəraiti yaratmaq və rifah naminə 
sülhü təmin etmək əvəzinə daha çox 
suallar doğurur. Bu da Ermənistan 
rəhbərliyinin mövqeyi. Əlbəttə, bütün 
bu yararsız şərhlər Ermənistan tərəfinin 
münaqişənin yalnız sülh yolu ilə həlli 
çağırışına heç də kömək etmir”, - deyə 
L.Abdullayeva əlavə edib. 

AZƏRTAC

Azərbaycanda 130-dək Niderland şirkəti qeydiyyatdan keçib
 � Azərbaycanda xidmət, tikinti, nəqliyyat, sənaye, ticarət, rabitə, 

bank və sığorta sahələrində 130-dək Niderland şirkəti qeydiyyatdan 
keçib.

İqtisadiyyat Nazirliyinin mətbuat 
xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, bu 
barədə iqtisadiyyat naziri Şahin Mustafayev 
ölkəmizdə səfərdə olan Niderland Krallığı 
Senatının sabiq sədri, Avropa Şurası Parla-
ment Assambleyasının fəxri sədri, Niderland-
Azərbaycan Dostluq Qrupunun sədri Rene 
Van der Linden ilə görüşdə deyib.

R.Lindenin Azərbaycan-Niderland 
əlaqələrinin inkişafına töhfələr verdiyini vur-
ğulayan iqtisadiyyat naziri iki ölkənin iqtisadi-
ticarət əlaqələrinin genişləndiyini, qarşılıqlı 
səfərlərin əhəmiyyətini diqqətə çatdırıb.

Görüşdə ölkələrimizin kənd təsərrüfatı, 
sənaye, kimya, ekologiya və sair sahələrdə 
əməkdaşlıq etdiyi, ötən il ticarət dövriyyəsinin 
artdığı, iqtisadi əlaqələrin genişlənməsində 
biznes forumların, işgüzar görüşlərin 
rolu qeyd edilib. Diqqətə çatdırılıb ki, 
Azərbaycanda xidmət, tikinti, nəqliyyat, 
sənaye, ticarət, rabitə, bank və sığorta 
sahələrində 130-dək Niderland şirkəti qeydiy-
yatdan keçib. Ötən il istifadəyə verilmiş Bakı 
Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı Komplek-
sinin baş planı və ümumi layihəsi Nider-
landın “Royal Haskoning” şirkəti tərəfindən 

hazırlanıb, Niderland şirkətləri ilə Abşeronda 
göllərin, o cümlədən Böyükşor gölünün 
bərpası sahəsində əməkdaşlıq edilib.

Bildirilib ki, Azərbaycanın artan tranzit 
imkanları, bu sahədə reallaşdırılan mü-
hüm layihələr - Şimal-Cənub, Şərq-Qərb 
nəqliyyat dəhlizləri, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir 
yolu, Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı, 
beynəlxalq hava limanları tranzit-logistika 
əməkdaşlığının inkişafı üçün geniş imkan-
lar yaradır. Azərbaycanda viza rejiminin 
sadələşdirilməsi və elektron vizanın tətbiqi 
ölkəyə gələn turistlərin sayını daha da artırıb. 
Təkcə ötən il Niderlanddan Azərbaycana 
gələn turistlərin sayı 2017-ci ilə nisbətən 26,6 
faiz artıb.

Ş.Mustafayev Azərbaycan-Niderland 
əlaqələrinin iqtisadiyyatın müxtəlif sahələri 
ilə yanaşı, təhsil sahəsini də əhatə etdiyini 
qeyd edib, ADA Universiteti və Maastrixt 
İdarəetmə Məktəbi arasında səmərəli 
əməkdaşlığı vurğulayıb, həmin universitetdə 
azərbaycanlı tələbələrin təhsil aldığını 
diqqətə çatdırıb.

İqtisadiyyat naziri qeyd edib ki, Sumqa-
yıt Kimya Sənaye Parkında yaradılan Peşə 

Təhsili Mərkəzinə Niderlandın Maastrixt 
İdarəetmə Məktəbi də cəlb oluna, bu ölkənin 
şirkətləri Azərbaycanda yaradılan sənaye 
parklarında layihələrin icrasında iştirak edə 
bilərlər. Ş.Mustafayev ölkələrimiz arasında 
iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi potensia-
lını, bir sıra sahələrdə təcrübə mübadiləsinin 
faydalı olacağını vurğulayıb, növbəti 
Azərbaycan-Niderland biznes forumunun bu 
il Azərbaycanda keçirilməsini təklif edib.

Rene Van der Linden Maastrixt 
İdarəetmə Məktəbinin proqramının ADA 
Universitetində tətbiqinin ölkələrimiz arasın-
da təhsil sahəsində əməkdaşlığın inkişafına 
müsbət töhfəsini vurğulayıb. O, Sumqayıt 
Kimya Sənaye Parkının nümayəndələrinin 
də Niderlandın “Kemelot” sənaye parkında 
olduğunu qeyd edib, Azərbaycan şirkətlərinin 
“Kemelot”da fəaliyyəti üçün imkanları diqqətə 
çatdırıb. Bildirib ki, ölkəsi Şimal-Cənub, 
Şərq-Qərb dəhlizlərinə, Ələtdə azad ticarət 
zonası tipli xüsusi iqtisadi zona layihəsinə, 
alternativ enerji mənbələri, kənd təsərrüfatı 
və digər sahələrdə əməkdaşlığa, eləcə də 
mövcud əlaqələrin genişlənməsinə maraq 
göstərir.

Görüşdə Azərbaycan-Niderland iqtisa-
di əlaqələrinin genişləndirilməsi, qarşılıqlı 
maraq doğuran digər məsələlərlə bağlı fikir 
mübadiləsi aparılıb.

Milli Məclisin növbəti 
plenar iclası keçirilib

 � Fevralın 12-də Milli Məclisin növbəti plenar iclası 
keçirilib. Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədov gündəliyi təqdim 
edib. Bildirib ki, iclasın gündəliyinə 32 məsələ daxildir. Sonra 
cari məsələlər müzakirə olunub. Milli Məclisin sədri Oqtay 
Əsədov Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin və Azərbaycan 
Parlamentinin 100 illiyi ilə bağlı xatirə pul sikkələrinin 
buraxılmasıyla əlaqədar Milli Məclis adından Türkiyə Böyük 
Millət Məclisinə və TBMM-in sədri Binəli Yıldırıma dərin 
təşəkkürünü bildirib. Qeyd edib ki, həmin sikkələr Milli Məclisin 
deputatlarına təqdim olunub.
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Sahibkarlığın inkişafı əhalinin 
məşğulluğunu yüksəldir
 � Regionların 2014-2018-ci illərdə sosial-

iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının icrasının 
yekunlarına həsr olunmuş konfransda cənab Prezident 
İlham Əliyevin nitqində bir daha aydın oldu ki, son 15 
il ərzində ölkəmiz bütün sahələr üzrə dinamik inkişaf 
yolu keçmişdir. Bu illər ərzində dünyada baş verən 
insidentlər, toqquşmalar, qarşıdurmalar, miqrant 
axını maliyyə və iqtisadi sahədə böhran yaratsa da, 
ölkəmiz inkişaf tempini qoruyub saxlamış, nəzərdə 
tutulmuş layihələr həyata vəsiqə almış, əhalinin 
sosial rifah halının yaxşılaşdırılması istiqamətində 
qətiyyətli addımlar atılmışdır. Söz yox ki, bu hadisələr 
Azərbaycandan da yan keçməmişdir. Ancaq ölkə 
başçısının düşünülmüş strategiyası bu maneələrin 
qarşısını almışdır. 

Regionların sosial-iqtisadi 
inkişafı proqramlarının qəbul 
edilməsi möhtərəm Preziden-
timizin 2003-cü ildə keçirilən 
prezident seçkiləri ərəfəsində 
verdiyi vədlərindən biri idi. 
O vaxt cənab İlham Əliyev 
demişdir ki, əgər Azərbaycan 

xalqı ona etimad göstərərsə, ilk 
növbədə, regionların inkişafı ilə 
məşğul olacaq, bölgələrdə olan 
problemlərin həlli işində öz 
səylərini əsirgəməyəcək. Xalq 
bu vədlərə inandı və ona böyük 
etimad göstərdi. 2004-cü ilin 
fevral ayında birinci dövlət 

proqramı qəbul olundu və 
bununla da xalq bir daha əmin 
oldu ki, öz seçimində yanıl-
mayıb. Artıq ölkəmizdə sayca 
üçüncü dövlət proqramı qəbul 
olunaraq icra edilmiş və bunun 
da nəticəsində 2 milyona yaxın 
yeni iş yeri yaradılmış, regi-
onlarda beynəlxalq standart-
lara uyğun sənaye və istehsal 
müəssisələri fəaliyyətə baş-
lamış, qeyri-neft sektorunun 
inkişafı diqqət mərkəzində ol-
muşdur. Ölkəyə valyuta gətirən 
kənd təsərrüfatı məhsullarının 
istehsalına əlverişli şərait yara-
dılmışdır. 

Dövlət başçısının rəhbərliyi 
ilə Azərbaycan inkişaf edərək 
dünya ölkələri sırasında öz la-
yiqli yerini tutub. Qəbul olunan 
dövlət proqramlarının icrası 
ölkəmizin bütün regionlarının 
tarazlı inkişafını təmin edib, 
əhalinin həyat səviyyəsini xeyli 
yüksəldib.

Aqrar sektora tətbiq edilən 
güzəştlər bu sahənin inkişa-
fını stimullaşdırıb, innovativ 
texnologiyalardan istifadə 
məhsuldarlığı artırmaqla 
yanaşı, torpaqlardan səmərəli 
istifadə olunmasına da şərait 
yaradıb.

Möhtərəm Prezidentimizin 
ölkənin müxtəlif regionların-
da kənd təsərrüfatının ayrı-
ayrı sahələri üzrə keçirdiyi 
müşavirələr aqrar sahənin 
inkişafına öz töhfəsini verib. 
Qısa müddətdə bütün sahələr 
üzrə çox yüksək nəticələr əldə 
edilib. Mənim rəhbərlik etdiyim 
fermer təsərrüfatı pambıqçılıq 
və taxılçılıqla məşğuldur. Aqrar 

sahəyə edilən güzəştlər məhsul 
istehsalının keyfiyyətinə və 
artımına təkan verib. Təkcə bir 
faktı diqqətə çatdırım ki, Saatlı 
rayonu 2018-ci ilin yekununa 
görə 30 min 366 ton pambıq 
təhvil verib. Bu, respublika 
üzrə birinci göstəricidir. Ötən 
illərlə müqayisədə pambıq 
istehsalının 2-3 dəfə artırılması 
dövlət başçısının aqrar sahənin, 
həmçinin sahibkarlığın inkişafı-
na göstərdiyi diqqət və qayğının 
bariz nümunəsidir.

Sahibkarlığın inkişafına 
göstərilən dövlət qayğısı 
və real layihələrin icrası 
əhalinin məşğulluğunun təmin 
edilməsinə, yeni iş yerlərinin 
açılmasına stimul verib. 

Dövlət başçısının konfrans-
da qarşıya qoyduğu vəzifələr 
məsuliyyətimizi daha da artırıb. 
Bu il daha böyük ruh yüksəkliyi 
ilə işləyib ölkə iqtisadiyyatının 
möhkəmləndirilməsinə öz 
töhfəmizi verəcəyik. 

Sabir BƏDƏLOV, 
Saatlı rayonundakı 

“El gücü” kəndli-fermer 
təsərrüfatının rəhbəri

Azərbaycanda sosial məsələlərin 
həlli daim diqqət mərkəzindədir

 � Azərbaycan hökumətinin apardığı daxili siyasətin 
ən mühüm istiqamətlərindən biri vətəndaşların sosial 
vəziyyətinin yüksələn xətlə yaxşılaşdırılmasını təmin 
etməkdir. Ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev hər il bununla 
əlaqədar imzaladığı sərəncam və fərmanlarla bu xəttin 
nə qədər dəyişməz və vacib olduğunu diqqətə yönəldir. 
Bunu dövlət başçısının təkcə ötən il ərzində cəmiyyətin 
müxtəlif təbəqələrinə aid insanların sosial vəziyyətinin 
yaxşılaşdırılması istiqamətində atdığı addımlardan da görə 
bilərik. Xatırladım ki, qeyd edilən dövrdə dövlət büdcəsi 
xərclərinin 31,7 faizi və ya 7 milyard 197 milyon manatı 
sosialyönümlü xərclərin payına düşüb ki, bu da 2017-ci illə 
müqayisədə 506 milyon manat və ya 7,6 faiz çoxdur. 

Prezidentin sərəncamlarına əsasən 
ötən ilin mart ayından etibarən əhalinin 
sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi 
məqsədilə ölkədə sosial müavinətlərin, 
təqaüdlərin və digər sosial ödənişlərin 
orta hesabla 10 faiz artırılması 
təmin olunub, dövlət büdcəsindən 
maliyyələşən təşkilatlarda çalışan 
işçilərin əməkhaqları da 10 faiz artırılıb. 
Bunun üçün dövlət büdcəsində əlavə 
olaraq 446 milyon manat təminat yara-
dılıb. 

Qaçqın və məcburi köçkünlərin 
sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi və 
yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması 
məqsədilə ötən ilin icmal və dövlət 
büdcələrindən bütövlükdə 436 milyon 
manat, sosial mənzillərin tikintisi və 
güzəştli ipoteka proqramının davamı 
üçün müvafiq olaraq 150 milyon manat 
vəsait ayrılıb. 

Həmin dövrdə Qarabağ müharibəsi 
əlilləri və şəhid ailələrinə 626 mənzil 
ayrılıb. Ordumuzda uzun müddət 
qüsursuz xidmət edən hərbi qulluqçula-
rın mülkiyyətinə isə 394 mənzil verilib, 
bununla da hərbi qulluqçulara verilən 
mənzillərin sayı 1284-ə çatdırılıb. 

Azərbaycanda sosial məsələlərin 
həlli istiqamətində artıq ənənə halını 
alan qərarların qəbulu hazırda da da-
vam etdirilir. Fevral ayının 8-də Prezi-

dent İlham Əliyev əhalinin sosial 
durumunun yaxşılaşdırılması 
sahəsində inqilabi bir addım atdı. Bu 
addımın miqyası, əhatə dairəsi kifayət 
qədər genişdir. Bu, ölkə Prezidentinin 
daxili siyasətində sosial məsələlərin 
mühüm yer tutduğunu bir daha hər kəsə 
əyani şəkildə göstərdi. 

Bununla bağlı qeyd edim ki, ölkə 
rəhbəri hər ilin başlanğıcında insanla-
rın əmək haqlarının və təqaüdlərinin 
artırılması qayğısına qalır. Möhtərəm 
Prezident dünya iqtisadi böhranının 
respublikamızın iqtisadiyyatına da mənfi 
təsir göstərdiyi 2016-cı il başa çatan 
kimi, yəni 2017-ci ilin yanvar ayında bir 
daha bu cür addım atdı. Başqa sözlə, 
dünya iqtisadi böhranının ölkə iqtisadiy-
yatı üçün yaratdığı mənfi fəsadlara və 
ümumu iqtisadiyyatın 3,8 faiz azalması-
na baxmayaraq, dövlət başçısı əhalinin 
sosial təminatı ilə bağlı məsələləri 
diqqət mərkəzində saxladı. Beləliklə, 
cənab İlham Əliyev Azərbaycanın 
üzləşdiyi maliyyə çətinlikləri şəraitində 
də əhalinin sosial müdafiəyə ehtiyacı 
olan zümrəsinin mənafeyini düşündü-
yünü sübuta yetirdi. 2017-ci ili iqtisadiy-
yatda bərpa ili elan edən ölkə rəhbəri 
eyni addımları keçən ilin əvvəllərində 
də atdı. 

Prezident İlham Əliyevin son günlər 

əmək pensiyalarının sığorta hissəsinin 
indeksləşdirilməsi, minimum aylıq 
əməkhaqqının artırılması haqqında 
müvafiq sərəncamlar imzalaması res-
publikamızda 2019-cu ildə də əhalinin 
sosial müdafiəsinin gücləndirilməsinin, 
bütün sosial proqramların uğurla davam 
etdirilməsinin prioritet istiqamətlər ola-
cağını deməyə əsas verir.

Minimum aylıq əməkhaqqının 
birdən-birə 38,5 faiz, yəni 50 manat ar-
tırılması möhtərəm Prezidentin əhalinin 
aztəminatlı təbəqəsinə münasibətinin 
və bütövlükdə ölkənin sosial 
məsələlərinin həllinə bilavasitə qayğısı-
nın nəticəsi kimi dəyərləndirilməlidir. 

Son sərəncamla Azərbaycanda 
minimum əmək haqqının məbləği 2019-
cu il martın 1-dən 130 manatdan 180 
manata çatdırılır. Bununla da respub-
likamızda minimum əmək haqqının 
yaşayış minimumunun səviyyəsinə 
yüksəldilməsi təmin olunur. 

Minimum əmək haqqının artımı bir-
başa olaraq 600 minədək insanı əhatə 
edəcək. Onlardan dövlət sektorunda 
işləyən 450 min nəfərin əmək haqqında 
30 faiz, özəl sektorda işləyən 150 min 
nəfərin əmək haqqında isə 25 faiz artım 
baş verəcək. Minimum əmək haqqının 
artırılması ilə bağlı dövlət büdcəsindən 
illik 400 milyon manat, 2019-cu ilin qa-
lan 10 ayı üzrə isə 335 milyon manata 
qədər əlavə vəsait yönəldiləcək. Bu 
mühüm sosial əhəmiyyətli tədbir, eyni 

zamanda, əmək münasibətlərinin leqal-
laşdırılması istiqamətində istədiyimiz 
nəticələrin əldə olunmasına imkan 
verəcək. 

Minimum əmək haqqının 180 manat 
səviyyəsində müəyyənləşdirilməsi 
isə o deməkdir ki, mülkiyyət forma-
sından asılı olmayaraq hər hansı bir 
müəssisə öz işçilərinə bundan az 
əmək haqqı verə bilməz. Burada, 
həm də xatırlatmaq yerinə düşər ki, 
əmək qanunvericiliyinə əsasən, əmək 
haqqı--müvafiq iş vaxtı ərzində əmək 
funksiyasını yerinə yetirmək üçün əmək 
müqaviləsi ilə müəyyənləşdirilən, işçinin 
gördüyü işə görə işəgötürən tərəfindən 
pul və ya natura formasında ödənilən 
gündəlik və ya aylıq məbləğ, habelə 
ona edilən əlavələrin, mükafatların və 
digər ödənişlərin məcmusudur. İşçilərin 
əmək haqqı məbləğinin hər hansı 
şəkildə azaldılması və onlara dövlətin 
müəyyənləşdirdiyi minimum əmək haq-
qı miqdarından az əmək haqqı verilməsi 
isə qanunla qadağandır.

Yeri gəlmişkən, burada bir 
məqama da toxunmaq istərdim. Bu da 
əhalinin sosial məsələlərinin həllində 
Azərbaycan Prezidentinin göstərdiyi 
diqqətin yeni bir nümunəsi – müva-
fiq sərəncamla Sosial Tədqiqatlar 
Mərkəzinin yaradılması ilə bağlıdır. 

Adıçəkilən qurum ictimai 
münasibətlərin inkişaf dinamika-
sının sistemli təhlilini aparacaq, 
bu sahədə mövcud tendensiyaları 
müəyyənləşdirəcək və dəyişiklikləri 
proqnozlaşdıracaq. Eyni zamanda, 
həmin dəyişikliklərin cəmiyyətə müm-
kün təsirlərini araşdıracaq, elmi-ana-
litik təhlilin nəticələrini aidiyyatı dövlət 
orqanlarına təqdim edəcəkdir. Bu isə 
vətəndaşlarımızın sosial problemlərinin 
vaxtında aşkar olunması və onların 
operativ həlli istiqamətində atılan önəmli 
bir addım kimi qiymətləndirilməlidir.

Fikrət YUSİFOV,  
iqtisad elmləri doktoru,  

professor

Dövlət Xidməti, ilk növbədə, gənclərin ordu-
ya mümkün qədər hazırlıqlı getməsi üçün zəruri 
tədbirlər həyata keçirməklə bərabər, əhali, 
xüsusən gənclər və ehtiyat qüvvələrlə daim 
təmas qura bilib. Bu isə müharibə vəziyyətində 
olan respublikamız üçün önəmli bir məsələdir. 

Qeyd etməliyəm ki, ölkəmizdə səfərbərlik 
və hərbi xidmətə çağırış işinin canlanması, bu 
sahədə davamlı islahatların reallaşdırılması 
ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin adı ilə 
bağlıdır. Azərbaycan Prezidenti cənab İlham 
Əliyevin müvafiq sərəncamı ilə 2012-ci ilin 
fevralın 13-də Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə 
Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin yaradılması 
da, şübhəsiz ki, ulu öndərin siyasətinin davam 
etdirilməsində növbəti parlaq mərhələ olub.

Fəaliyyətinin 7 ili ərzində bu qurum 
ölkə vətəndaşlarının hərbi xidmətə çağı-
rışı, Silahlı Qüvvələrin yeni çağırışçılarla 
komplektləşdirilməsi ilə yanaşı, gənc nəslin 
vətənpərvərlik tərbiyəsi və orduda xidmətə 
hazırlığı yönündə də təqdirəlayiq nəticələr əldə 
edib. 

Hazırda dövlət başçısının siyasətinə, tap-
şırıqlarına uyğun olaraq, Xidmət rəisi, general-
leytenant Arzu Rəhimov davamlı qaydada pay-
taxtda, eləcə də bölgələrdə vətəndaşları qəbul 
edib dinləyir və qarşıya qoyulan vəzifələrin 
reallaşdırılması, mövcud çətinliklərin aradan 
qaldırılması ilə bağlı tədbirlər həyata keçirir. 

Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış 
üzrə Dövlət Xidmətində hazırda elə bir sis-
tem qurulub ki, vətəndaşlar elektron qaydada 
lazımi məlumatları əldə edə bilirlər. Çağırış və 

səfərbərlik sisteminin tam modernləşdirilməsi də 
bunun bariz ifadəsidir. 

Dövlət Xidmətinin fəaliyyətindəki ən vacib 
cəhətlərdən biri kimi çağırışçıların xidmətə yola 
salınması və qarşılanmasını xüsusi vurğulamaq 
istərdim. Belə ki, Xidmət rəhbərliyinin təşəbbüs 
və təşkilatçılığı sayəsində bu proseslər icti-
mai təsisatların iştirakı il böyük ruh yüksəkliyi 
şəraitində gerçəkləşdirilir. 

İctimai sektorun nümayəndəsi kimi əminliklə 
bildirim ki, Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə 
Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin bir mühüm 
uğuru da vətəndaş cəmiyyəti qurumları ilə, 
ölkədəki hərbyönümlü QHT-lərlə, ehtiyatda olan 
hərbçilərlə səmərəli ünsiyyət yarada bilməsidir. 
Belə ki, Xidmətin keçirdiyi müvafiq tədbirlərdə 
onların iştirakı təmin olunur, əlamətdar günlərdə 
birgə görüşlər təşkil edilir. Eyni zamanda, media 
ilə münasibətlər müasir əsasda, sivil qaydada 
qurulur və bu yolla da qurumun fəaliyyətinə 
ictimai nəzarətə əlverişli şərait yaradılır.

Dövlət Xidmətinin qeyri-hökümət təşkilatları 
ilə əməkdaşlıq şəraitində müntəzəm keçirdiyi 
“Vətənin müdafiəsinə hazıram!” devizi ilə silsilə 
tədbirlər, yaradıcılıq müsabiqələri, sərgilər bu 
baxımdan dəyərli nümunədir. Bununla bərabər, 
gənc nəsillə, çağırışçılarla, həmçinin, hərbi 
xidmətini başa vurub qayıtmış vətəndaşlarla 
yaradılan əlaqələr də Azərbaycan cəmiyyətində 
hərbi vətənpərvərlik ruhunun güclənməsinə 
ciddi töhfələr verir.

Emin HƏSƏNLİ,  
QHT-lərə Dövlət Dəstəyi  

Şurasının üzvü, politoloq 

Ölkəmizdə səfərbərlik və 
çağırışla bağlı çevik və 

şəffaf mexanizm yaradılıb

Azərbaycan Respublikası Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağı-
rış üzrə Dövlət Xidmətinin yaranmasının 7-ci ildönümü tamam olur. 
Ötən müddətdə Xidmətin məqsədyönlü fəaliyyəti nəticəsində ölkədə 
səfərbərlik və çağırışla bağlı çevik və şəffaf mexanizm yaradılıb. 

DTX: Hədə-qorxu yolu ilə vətəndaşlardan 
pul almaqda şübhəli bilinən baş redaktor  
cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib

 � Ötən illər ərzində ayrı-ayrı şəxslər barəsində böhtan xarakterli və 
rüsvayedici məlumatları mütəmadi olaraq mətbu orqanlarda dərc etdirib 
dayandırılması müqabilində vətəndaşlardan külli miqdarda pul tələb edilməsi, 
bu üsulla müxtəlif idarə və təşkilatlarda çalışan şəxslərdən, sahibkarlardan 
dövri haqq toplanılması barədə daxil olan müraciətlər Dövlət Təhlükəsizliyi 
Xidmətində (DTX) araşdırılıb, ölkə ərazisində “reket” nəşrlər yaradıb, 
bu nəşrlərin jurnalistləri adı altında fəaliyyət göstərən şəxslərin silsilə 
hüquqazidd fəaliyyətlərinin qarşısının alınması üçün qanunla müəyyən olunan 
tədbirlər görülüb. Bununla belə, bəzi informasiya saytlarında qeyd olunan 
tədbirlərin mahiyyətini təhrif edən məlumatlara rast gəlinir.

DTX-nin ictimai əlaqələr şöbəsindən 
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, “Realliq.info” infor-
masiya saytının baş redaktoru, Azərbaycan 
Respublikasının vətəndaşı Rəhimov İkram 
Rafiq oğlunun hədə-qorxu ilə pul tələb etdiyi 
barədə ayrı-ayrı şəxslərin şikayətləri Dövlət 
Təhlükəsizliyi Xidmətində araşdırılıb. Məhkəmə 
qərarı əsasında aparılan əməliyyat tədbirləri ilə 
onun müvafiq əməlləri qeydə alınıb. O, hədə-
qorxu ilə tələb etmə cinayət əməllərində şübhəli 
şəxs kimi saxlanılaraq, barəsində məhkəmə 
tərəfindən həbs qətimkan tədbiri seçilib.

Davam edən istintaqla şübhəli bilindiyi 
cinayətlərə görə İkram Rəhimova elan edilən 
ittihama əsasən, o, 2017-ci ilin sentyabrında 
zərərçəkmiş Elxan Dadaşovdan mətbuatda sa-
hibkarlıq fəaliyyəti zamanı qanunsuzluqlara yol 
verdiyinə dair məlumatlar yayacağı hədəsi ilə pul 
vəsaiti tələb edərək alıb.

İttihama əsasən, İkram Rəhimov zərərçəkmiş 
Zakir Hüseynovdan barəsində mətbuatda şəxsi 

və işgüzar nüfuzuna xələl gətirən rüsvayedici 
məlumatlar yayacağı hədəsi ilə 2016-2018-ci illər 
ərzində müxtəlif vaxtlarda mütəmadi olaraq pul 
tələb edərək alıb.

Bundan başqa, 2017-ci ilin sentyabrında 
İkram Rəhimov zərərçəkmiş Rafiq Ədilovdan da-
vamlı olaraq mətbuatda rüsvayedici məlumatlar 
yayacağı hədəsi ilə pul tələb edərək alıb.

Daha sonra İkram Rəhimov 2017-ci ilin 
dekabrında fərdi sahibkar Cabir Cəfərovdan 
fəaliyyətində qanunsuzluqlara yol verdiyi barədə 
mətbuatda məlumatlar yayacağı hədəsi ilə pul 
vəsaiti tələb edib. O, bu yolla həmin şəxsdən də 
pul almağa nail olub.

İkram Rəhimov 2018-ci ildə zərərçəkmiş Azər 
Mirzəyevdən guya müxtəlif qanunsuz əməllərə 
yol verdiyinə dair mətbuatda məlumatlar yayacağı 
hədəsi ilə müxtəlif tarixlərdə pul tələb edərək alıb.

İkram Rəhimovun əməllərindən daxil 
olan şikayətlərin obyektiv araşdırılması təmin 
ediləcək.

Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin qərarı
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“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” 
Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin 
Nizamnaməsinin və strukturunun təsdiq 
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublika-
sı Nazirlər Kabinetinin 2014-cü il 24 yan-
var tarixli 18 nömrəli Qərarında dəyişiklik 
edilməsi haqqında

“Peşə təhsili haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının 2018-ci il 24 aprel tarixli 
1071-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-
ci il 18 iyun tarixli 140 nömrəli Fərmanının 
1.1.2-ci yarımbəndinin icrasını təmin etmək 
məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti   QƏRARA  ALIR:

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabi-
netinin 2014-cü il 24 yanvar tarixli 18 nömrəli 
Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanun-
vericilik Toplusu, 2014, № 1, maddə 67, № 
10, maddə 1321; 2016, № 3, maddə 584, 
№ 5, maddə 957, № 8, maddə 1428, № 11, 
maddə 1978; 2018, № 7 (II kitab), maddə 
1620) ilə təsdiq edilmiş 1 nömrəli əlavə - 
“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı 
Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsi”nin 
3.2.30-cu yarımbəndində “ilk peşə-ixtisas” 
sözləri “peşə” sözü ilə əvəz edilsin.

Novruz MƏMMƏDOV 
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Hikmət HACIYEV: Ermənistan rəsmilərinin  
son dövrlərdəki açıqlamaları danışıqlar  

prosesinin irəli aparılmasına xidmət etmir
 � Azərbaycan Respublikası 

Prezidenti Administrasiyasının xarici 
siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri 
Hikmət Hacıyev AZƏRTAC–a məxsusi 
müsahibə verib. Müsahibəni təqdim 
edirik.

– Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qa-
rabağ münaqişəsinin həlli ilə əlaqədar 
son dövrlərdə qismən nikbin ab-havanın 
yaranmasına baxmayaraq, Ermənistan 
tərəfindən müxtəlif rəsmi səviyyələrdə 
verilən bəyanatlar bu ölkənin sülhün 
əleyhinə olduğunu nümayiş etdirir. Növbəti 
belə bir bəyanatla Ermənistan baş nazirinin 
mətbuat katibi Vladimir Karapetyan “Sput-
nik Armenia”ya verdiyi müsahibəsində çıxış 
edib. Bu barədə nə deyərdiniz?

– Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qara-
bağ münaqişəsinin intensiv və nəticəyönümlü 
danışıqlar yolu ilə həlli üçün Azərbaycanın 
beynəlxalq ictimaiyyətlə birlikdə atdığı 
konstruktiv addımlarına baxmayaraq, son 
dövrlərdə Ermənistan tərəfindən müxtəlif 
rəsmi səviyyələrdə verilən açıqlamalar heç bir 
halda danışıqlar prosesinin irəli aparılmasına 
xidmət etmir. Ermənistan baş nazirinin mətbuat 
katibinin və digər Ermənistan rəsmilərinin 

Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində 
yaradılmış qondarma rejimin nümayəndələrinin 
danışıqlarda iştirakı barədə iddiaları danışıqlar 
prosesini iflic etmək cəhdlərindən başqa bir şey 
deyil.

Sülh ifadəsinə qarşı çıxış etmək 
Ermənistanın “münaqişənin məxsusi olaraq 
sülh yolu ilə həll edilməsi” barədə açıqlama-
larının yalnız deklarativ xarakter daşıdığını, 
Ermənistan əsl məqsədinin regionda daya-
nıqlı sülhün təmin edilməsi deyil, hərbi işğala 
əsaslanan status-kvonu saxlamaq olduğunu 

açıq şəkildə nümayiş etdirir.
Ermənistan baş nazirinin mətbuat katibi 

bir məqamı düzgün qeyd edir ki, Dağlıq 
Qarabağda yaşayan ermənilər Azərbaycan 
vətəndaşlarıdır. Azərbaycan Respublika-
sının Dağlıq Qarabağda yaşayan erməni 
əsilli vətəndaşları ilə dialoq və təmaslarına 
maneə olan hal isə Ermənistanın işğalçılıq 
siyasəti və Ermənistan silahlı qüvvələrinin 
Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində 
qeyri-qanuni mövcudluğudur. Azərbaycanın 
Dağlıq Qarabağ bölgəsinin azərbaycanlı 
icmasının çağırışlarına baxmayaraq, 
Ermənistan Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ 
bölgəsinin erməni və azərbaycanlı icmaları 
arasında belə dialoqun yaranmasına və sülh 

şəraitində gələcək birgəyaşayışın müzakirə 
edilməsinə imkan vermir. Ona görə də ilkin və 
ən vacib addım kimi, BMT Təhlükəsizlik Şura-
sının müvafiq dörd qətnaməsinin tələblərinə 
uyğun olaraq Ermənistan silahlı qüvvələri 
Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən 
çıxarılmalıdır.

Sülhün əleyhinə çıxış etmək və aqres-
siv ritorika ilə danışıqlar prosesini pozmaq 
əvəzinə, Ermənistan rəhbərliyi öz xalqını sülhə 
və qonşu dövlətlərlə mehriban münasibətlərə 
hazırlamalıdır.  

– Ermənistanın yeni hökuməti “iqtisadi 
inqilab” şüarı ilə çıxış edərək iqtisadi inkişaf-
la bağlı yeni proqram təqdim edib. Avropa 
İttifaqının dəstəyi ilə bu günlərdə münaqişənin 
həllinin iqtisadi dividendləri ilə bağlı he-
sabat hazırlanıb. Münaqişə həll edilmədən 
Ermənistanın iqtisadi inkişafı mümkündürmü?

– İqtisadiyyatın öz qanunları var və iqtisadiy-
yat inqilabı şüarlar deyil, orta və uzunmüddətli 
baxışa əsaslanan ardıcıl və planlı iş tələb edir. 
Münaqişə həll edilmədən Ermənistanda hər 
hansı iqtisadi sıçrayışın əldə edilməsini iddia 
etmək utopiyadır. 

Avropa İttifaqının sifarişi ilə hazırlanan 
sözügedən hesabatla tanışıq və orada əks 
olunan bəzi tezisləri bölüşürük. Əslində 
Azərbaycan Respublikası həmişə bunu 
bəyan edirdi ki, münaqişənin həlli regional 
əməkdaşlığa və çiçəklənməyə xidmət edəcək 
və bundan da, ilk növbədə, Ermənistan əhalisi 
faydalana biləcək. Başqa sözlə desək, iqtisadi 
praqmatizm münaqişənin həllində təsir göstərə 
biləcək vacib amillərdən biridir.

Hərbi işğalı davam etdirmək Ermənistanın 
siyasi, iqtisadi və demoqrafik resurslarını 
tükətməklə yanaşı, kiçik daxili bazara malik 
olan Ermənistanı real regional əməkdaşlıq 
imkanlarından, investisiyalardan və dayanıqlı 
inkişafdan məhrum edir.   

Hələ də ümidvar olmaq istərdik ki, 
Ermənistanın yeni rəhbərliyi Köçəryan-
Sarkisyan kriminal xuntasının səhvlərini təkrar 
etməyəcək, siyasi və iqtisadi praqmatizm nü-
mayiş etdirərək münaqişənin həlli istiqamətində 
ciddi addımlar atacaq, işğalçılıq siyasətinə son 
qoyaraq regional sülh və çiçəklənmə yolunu 
seçəcək.



 � ABŞ Prezidentinin milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə müşaviri Con Boltonun bu il 
yanvarın 29-da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə etdiyi telefon zəngindən sonra siyasi 
və ekspert dairələrində bir canlanma müşahidə edilir. Onlar konkret olaraq ABŞ-ın Cənubi 
Qafqaz siyasətində hansı dəyişikliklərin olduğu ilə bağlı proqnozlar verirlər. Maraqlıdır ki, 
bu hadisədən bir neçə gün öncə C.Bolton Nikol Paşinyana da zəng edibmiş. Ermənistanın 
baş naziri ciddi bir şeydən danışmadıqlarını desə də, erməni ekspertlər ona inanmırlar. 
Hesab edirlər ki, N.Paşinyan nələrisə gizlədir. Bununla yanaşı, belə təəssürat yaranır ki, 
C.Bolton N.Paşinyanla regional məsələləri və konkret olaraq Dağlıq Qarabağ münaqişəsini 
müzakirə etməyə ehtiyac görməyib. O, bu barədə əsas olaraq Azərbaycan tərəfi ilə fikir 
mübadiləsi aparmağa üstünlük verib. Bu reallığın fonunda Con Boltonla İlham Əliyev 
arasında danışıqda hansı məqamlara toxunulmasının geosiyasi analizi ciddi aktuallıq kəsb 
etdiyindən, bu mövzu üzərində geniş dayanmağa ehtiyac görürük.

Lider imici: İlham Əliyev 
yüksək zirvədə

ABŞ üçün İlham Əliyev fak-
toru N.Paşinyan faktorundan 
qat-qat yüksəkdədir. Azərbaycan 
Prezidenti siyasi lider, dövlət 
başçısı, nüfuzlu siyasi xadim kimi 
N.Paşinyan kimilərdən dəfələrlə 
üstündür. Ekspert dairələri də yaxşı 
bilirlər ki,  İlham Əliyevlə aparılan 
müzakirələrin əhəmiyyəti daha 
çoxdur. Bu səbəbdəndir ki, hətta 
Ermənistan mediası “Qarabağ 
haqqında niyə məhz İlham Əliyevlə 
danışırlar?” sualını təkrar-təkrar 
verir və cavab tapmağa çalışır. 
Bu məsələ həm də N.Paşinyanın 

“C.Boltonla Qarabağ məsələsini 
müzakirə etmədik”, deməsi fonunda 
erməniləri düşündürür.

Deməli, erməni ekspert dairələri 
üçün mənzərə aşağıdakı kimidir: 
ABŞ-ın yüksək səviyyəli məmuru 
Ermənistan tərəfi ilə münaqişə 
haqqında danışmaqdan çox 
Azərbaycanla müzakirə apar-
mağa üstünlük verir. Bu halda 
Azərbaycanın geosiyasi əhəmiyyəti 
Ermənistandan dəfələrlə yüksək 
qiymətləndirilir. Əgər Vaşinqton 
əsas olaraq Azərbaycanla danış-
mağı seçirsə, deməli, o biri tərəfi 
razı salmaq onlar üçün elə də çətin 
olmayacaq.

Biz iddia etmirik ki, ABŞ 
münaqişəni tam olaraq ədalət prinsi-

pi üzrə həll etməyə çalışır. Məsələnin 
bu tərəfi başqa məqamlarla da 
sıx bağlıdır. Lakin açıq görünür ki, 
Amerika üçün Cənubi Qafqazda 
regional əhəmiyyətli geosiyasi-hərbi, 
iqtisadi, sosial, nəqliyyat-logistik, 
enerji, təhlükəsizlik kimi məsələləri 
Azərbaycanla müzakirə etmək ciddi 
əhəmiyyət kəsb edir. C.Boltonun 
Azərbaycan Prezidenti ilə danışı-
ğını qısa xarakterizə etməsi də bu 
tezisi təsdiqləyir. C.Bolton özünün 
twitter səhifəsində yazıb ki, İlham 
Əliyevlə ikitərəfli əlaqələri, regio-
nal problemləri və ABŞ-ın Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə 
həllinə dəstəyini müzakirə ediblər.

Telefon danışığı ilə bağ-
lı Azərbaycan tərəfinin rəsmi 

açıqlaması belədir: “Söhbət za-
manı qarşılıqlı maraq doğuran 
bir sıra məsələlər, o cümlədən 
enerji təhlükəsizliyi, təhlükəsizlik 
sahəsində əməkdaşlıq və 
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı danı-
şıqlar prosesi müzakirə edilib”. Yəni 
Amerika və Azərbaycan tərəfinin 
telefon danışığı ilə bağlı yaydığı 
informasiya tam üst-üstə düşür.

Bunun fonunda N.Paşinyanla 
hansı məsələlərin müzakirə edil-
diyi qeyri-müəyyən olaraq qalır. 
Deməli, erməni tərəfi ən azından 
səmimi deyil. Bunun da əsas səbəbi 
münaqişənin həllində Ermənistanın 
mövqeyinin xeyli zəifləməsi ola bilər. 
Çünki Minsk qrupunun həmsədrləri 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü-
nün bərpa olunmasını mütləq şərt 
kimi qoyurlar. Onların çatışmayan 
cəhəti Ermənistandan bu şərtə 
əməl etməsini qəti şəkildə tələb 
etməməsindədir. Bunun da səbəbi 
aydındır: həmsədrlər bu və ya digər 
dərəcədə Ermənistana havadarlıq 
etdiklərindən, ikili standart siyasəti 
yeridirlər. Ermənistana havadarlıq 
edilməsinin tarixi, geosiyasi və dini 
səbəbləri hamıya məlumdur.

Bunlar hər kəsin bildiyi 
həqiqətdir və bizim məhz bu-
rada onu xatırlatmağımızda 
əsas məqsədimiz bir tərəfdən 
həmsədrlərin qətiyyətsizliyini ifadə 

etmək, digər tərəfdən isə rəsmi 
İrəvanın çıxılmaz vəziyyətə düş-
düyünü vurğulamaqdır. Və bunun 
fonunda Azərbaycan Prezidenti-
nin mövqeyinin tam obyektivliyi, 
səmimiliyi və ədalətliliyi ilə yanaşı, 
yüksək səviyyədə sülhpərvərliyi və 
barışa sadiqliyi ilə seçildiyini dərk 
etmək çətin deyil. Çünki Azərbaycan 
tam haqlı olduğunu bilir, buna görə 
də özünün ərazi bütövlüyünü bərpa 
etmək üçün istənilən üsuldan, o 
cümlədən hərbi əməliyyatlardan 
istifadə etmək hüququna təbii 
olaraq sahibdir. Ancaq Azərbaycan 
rəhbərliyi regional əməkdaşlığı, 
qonşuluq münasibətlərini, müasir 
dünyanın geosiyasi dinamikasını 
və başqa əhəmiyyətli məqamları 
nəzərə alaraq səbirlə təcavüzkarı 
düz yola gətirməyə çalışır. Ancaq bu 
istiqamətdə də səbrin bir sonu var.

ABŞ-ın geosiyasi 
seçimində yeni məqamlar: 

üç aspektin vəhdəti 
işığında

Yuxarıda vurğulanan 
məqamlardan Con Boltonun 
Azərbaycanın dövlət başçısı ilə tele-
fon söhbətində ifadə etdiyi fikirlərin 
üç aspektdə əhəmiyyətli olduğu 
nəticəsini çıxarmaq olar. Birincisi, 

ABŞ Ermənistan-Azərbaycan, Dağ-
lıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli 
həlli ilə Azərbaycanın Cənubi 
Qafqazın lider dövləti olması faktı 
arasında sıx bağlılığın olduğunu 
qəbul etməyə başlayıb. Bu, geosiya-
si kontekstdə ciddi önəm kəsb edir. 
Çünki başa düşülür ki, münaqişəni 
ədalətli şəkildə həll etməkdən başqa 
yol yoxdur. Və bu qənaət birbaşa 
Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi 
əldə etdiyi uğurlardan qaynaqla-
nır. Yəni Azərbaycan real olaraq 
bütün sahələr üzrə regionun şəksiz 
lideridir. Bu cür statusu olan dövlətə 
qarşı ədalətsiz davranmaq çox pis 
nəticələr verə bilər. Belə görünür ki, 
okeanın o tayında bunu anlayanlar 
vardır.

İkincisi, ABŞ Avropanın enerji 
təhlükəsizliyinin təmini ilə regio-
nal geosiyasi təhlükəsizlik arxi-
tekturasının səmərəli modelinin 
qurulması arasında uyğunluğun 
saxlanmasında Azərbaycanın 
həlledici rolunu anlamağa başlayıb. 
Bunun konkret əlamətlərindən biri 
Vaşinqtonun tədricən Azərbaycanın 
real geosiyasi statusunu qəbul 
etməyə doğru getdiyini nümayiş 
etdirməsidir. C.Boltonun zəngi məhz 
bu kontekstdə geosiyasi məna çaları 
olan olaydır. Məsələnin sırf geosi-
yasi qüvvələr balansını təmin etmək 
aspektində vacibliyi buradan aydın 
görünür.

Çünki öncədən ABŞ Prezi-
denti də daxil olmaqla, Qərbin 
siyasi liderləri Avropanın enerji 
təhlükəsizliyində Azərbaycanın 
önəmli rolunu dəfələrlə açıq etiraf 
ediblər. Avropa İttifaqının rəhbərliyi 
də dəfələrlə analoji mövqeyini 
açıqlayıb. Ancaq onlar bunu qeyd 
etməklə, Azərbaycanın layiq ol-
duğu geosiyasi statusu tam qəbul 
etmək istəmirlər. Konkret desək, 
Ermənistanın təcavüzkarlığını 
müxtəlif üsullarla ört-basdır etməyə 
çalışırlar. Bu proses indi də gedir. 
E.Makronun, A.Merkelin Cənubi 
Qafqaza səfərlərində bunu növbəti 
dəfə müşahidə etdik. Lakin, görünür, 
Vaşinqton bu ədalətsiz vəziyyəti 
dəyişməyə doğru addım atmaq 
istəyir. C.Boltonun təhlükəsizliyin 
təmini ilə münaqişənin sülh yolu ilə 
həllini eyni məntiqi müstəvidə ifadə 
etməsi həmin dəyişikliyin əlaməti ola 
bilər.

Üçüncüsü, telefon söhbətinin 
məzmunu onu göstərir ki, Vaşinqton 
Azərbaycanla ikitərəfli əlaqələrə 
artıq daha böyük ölçüdə qlobal geo-
siyasi dinamika kontekstində baxır. 
Bu, belədirsə, prinsipial dəyişiklikdir. 
Çünki indiyə qədər Qərb dövlətləri 
Azərbaycan məsələsinə bir qayda 
olaraq postsovet məkanı miqya-
sında nəzər salırdılar. O cümlədən 
daha çox Rusiyanın Qafqazdakı 
maraqları prizmasından yanaşırdı-
lar. Bu da öncədən Cənubi Qafqazın 
bütün dövlətlərini “eyni siyasi qəlibə” 
salmaq demək idi. Yəni real vəziyyət 
deyil, mifik geosiyasi balansı qoru-
yub saxlamaq kursu götürülmüşdü. 
Bu cür yanaşmada təcavüzkarla 
onun qurbanı arasında fərq qoyul-
mur – abstrakt təhlükəsizlik, demok-
ratiya, insan haqları kimi anlayışlar 
üzərindən siyasət yeridilir. İkili 
standartların mövcudluğu obyektiv 
olmağa imkan vermir. Nəticədə, 
təhlükəsizlik deyil, təhlükə yaranır, 
sülh deyil, yeni təhdidlər formalaşır, 
münaqişənin həlli deyil, onun daha 
da dərinləşməsi baş verir.

Ancaq məsələyə qlobal ge-
osiyasi dinamikanın reallıqları 
müstəvisində yanaşdıqda, ağla qa-
ranı seçmək imkanı yaranır. Konkret 
dövlətə konkret yanaşmaq mümkün 
olur. Bu baxımdan Azərbaycanın 
dünya siyasətinə, təhlükəsizlik 
məsələlərinə, əməkdaşlıq 
modellərinin inkişafına verdiyi 
töhfələrlə regionun digər iki ölkəsinin 
(Ermənistan və Gürcüstanın) cəm 
halında verdiyi töhfələr müqayisə 
belə oluna bilməz. Azərbaycan onla-
rın cəmindən qat-qat üstün səmərə 
verir. Bu səbəbdən də Azərbaycanla 
regionun aparıcı ölkəsi kimi 
münasibət qurmaq bütövlükdə dün-
ya üçün sərfəlidir.

Beləliklə, əgər Con Bolton 
dediklərində səmimidirsə və Vaşinq-
tonun Cənubi Qafqaz siyasətində 
ola biləcək dəyişikliklərin müjdəsini 
veribsə, onda regional miqyasda 
geosiyasi mənzərədə keyfiyyətcə 
yeni səhifə açıla bilər. Sülh, ba-
rış, əməkdaşlıq səhifəsi. Və bu 
səhifənin memarı Azərbaycan 
Prezidentidir!

Newtimes.az

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  
12 fevral 2019-cu il tarixli Sərəncamına Əlavə 

2019-cu ildə qazılması təklif olunan subartezian quyularının yaşayış məntəqələri üzrə Siyahısı

№ Rayonun,
şəhərin adı

Quyuların 
sayı, ədəd Yaşayış məntəqəsinin adı

1 Ağcabədi 16

Hacıbədəlli
Rəncbərlər
Muğanlı
Göyük (2 ədəd)
Şahsevən (2 ədəd)
Minaxorlu (2 ədəd)
Bala Kəhrizli 
Yuxarı Qiyaməddinli (2 ədəd)
Şahmalılar
Hindarx qəsəbəsi
Mirzəhaqverdili
Poladlı

2 Ağdam 8

Eyvazlı
Ballar
Şükürağalı
Kolqışlaq
Baharlı
Orta Qərvənd
Ergi massivi (2 ədəd)

3 Ağdaş 2 Mürsəl 
Cüvə 

4 Ağstafa 12

Düzqışlaq (2 ədəd)
Xılxına
Kolxəlfəli
Qıraq Kəsəmən
Zəlimxan
Aşağı Kəsəmən (2 ədəd)
Xətai
Qırılı
Göycəli
Dağ Kəsəmən

5 Ağsu 3
Qaraqaşlı
Navahı
Qaravəlli

6 Astara 1 Siyətük 

7 Balakən 9

İtitala 
Kortala 
Püştətala 
Qazma 
Şambul 
Xalatala 
Qaysa
Meşəşambul
Şərif 

8 Beyləqan 9

Beyləqan şəhəri ərazisi
Dünyamalılar (3 ədəd)
Şəfəq qəsəbəsi (2 ədəd)
Mayak qəsəbəsi (2 ədəd)
Təzəkənd

9 Bərdə 18

İkinci Hacallı
Xanərəb 
Əmirli
Soğanverdilər
Piyadalar
Qurdlar
Şirvanlı (2 ədəd)
Xanxanımlı
Lək (2 ədəd)
Kürdborakı
Yeni Daşkənd
Mirzalıbəyli (2ədəd)
Qaradağlı
Mehdixanlı
Şərəfli

10 Biləsuvar 1 Dərvişli kəndi

11 Cəbrayıl 2 1 saylı Qəsəbənin ərazisi 
(Biləsuvar rayonu)  (2 ədəd)            

12 Cəlilabad 12

Cəlilabad şəhəri ərazisi (3 ədəd)
Bədirli 
Təzəkənd  (2 ədəd)
Üçtəpə (2 ədəd)
Privolnoye (3 ədəd)
Sərhədabad 

13 Füzuli 13

Horadiz şəhəri (2 ədəd)
Qazaxlar (2 ədəd)
Kərimbəyli 
Üçüncü Zobucuq qəsəbəsi
Aşağı Yağlıvənd
Qarabağ (5 ədəd)
Yuxarı Kürdmahmudlu 

14 Gəncə 1 Gülüstan qəsəbəsi ərazisi

15 Goranboy 18

Goranboy şəhəri ərazisi
Borsunlu 
Goranlı
Şıxlar
Gülməmmədli
Qırıqlı
Həmənli
Səmədabad
Hazırəhmədli
Qarasuçu
Baxçakürd
Faxralı
Qurbanzadə (2 ədəd)
Qaradağlı
Xanqərvənd
Qızılhacılı
Tapqaraqoyunlu

16 Göygöl 7

Səmədli kəndi
Balçılı
Yeni Qızılca (2 ədəd)
Quşqara
Xaqani
Qırıqlı

17 Xaçmaz 7

Mürşüdoba 
Xudat şəhəri ərazisi
Dalğalı qəsəbəsi
Maqsudkənd 
Dədəli 
Manafoba 
Yeni Həyat qəsəbəsi

18 Xocavənd 1 Ağburun ərazisi

19 İsmayıllı 7

İsmayıllı şəhəri  ərazisi (Aşağı-
baş ərazisi)
Mollaisaqlı 
Kürdmaşı
Talıstan (2 ədəd)
Qalacıq
Ruşan

20 Qax 14

Ləkit 
Qum 
Qaratala 
Qaysarlı 
Qazmalar 
Tanqıt 
Qaradolaq (Aqropark ərazisi)
Almalı 
Qorağan
Şotavar
Lələli 
Tasmalı 
Böyük Alatəmir 
Qaşqaçay 

21 Qazax 11

Cəfərli
Xanlıqlar
Canalı
Kosalar
Dəmirçilər
Bala Çaylı
Kəmərli
Qaymaqlı
Aslanbəyli
Aşağı Salahlı
Çaylı

22 Qəbələ 6

Zirik
Yeni Dizaxlı
Kürd
Bılıx
Həmzəli
Nic qəsəbəsi

23 Qobustan 2 Sündü 
Ərəbşalbaş 

24 Quba 6

İsnovqışlaq 
Birinci Nügədi
Alekseyevka 
Hacıqaib
İkinci Nügədi 
Aşağı Xuc 

25 Qusar 5

Aşağı İmamqulukənd 
Əcəxuroba 
Kuzunqışlaq 
Köhnə Xudat qazmalar 
Köhnə Xudat 

26

Laçın  
(Ağcabədi 
rayonunun 
Taxtakörpü 
ərazisi)

1 Malıbəy obası 

27 Lerik 2 Zərigümaco 
Zövnə 

28 Lənkəran 2 Şovu 
Xarxatan 

29 Masallı 7

Həsənli
Səmədxanlı 
Öncəqala 
Lürən
Şərəfə 
Ərkivan qəsəbəsi
Böyük Kolatan 

30 Naftalan 2
Naftalan şəhəri ərazisi 
(Qasımbəyli və Qaşaltı Qaraqo-
yunlu kəndi)

31 Oğuz 6

Oğuz şəhəri ərazisi
Padar
Yenikənd 
Qumlaq 
Dəymədağlı 
Bayan 

32 Samux 10

Samux şəhəri ərazisi
Tatlı
Zazalı
Aşağı Ağasıbəyli
Bağbanlar
Alıuşağı
Əhmədbəyli
Sarıqamış
Sərkar (2 ədəd)

33 Şamaxı 4

Şəhriyar qəsəbəsi
Həmyəli
Məlhəm
Şərədil

34 Şəki 13

Şəki şəhəri ərazisi (3 ədəd)
Baş Layısqı 
Aşağı Göynük 
İnçə 
Qoxmuq 
Kiçik Dəhnə 
İbrahimkənd 
Biləcik
Baş Göynük
Vərəzət 
Baş Zəyzid

35 Şəmkir 14

Şəmkir şəhəri ərazisi 
Zəyəm qəsəbəsi
Düyərli (3 ədəd)
Bayramlı (2 ədəd)
Keçili
Nərimanlı
Dəllər Cəyir
Dəllər Daşbulaq
İrmaşlı
Şiştəpə
Dəllər Cırdaxan

36

Şuşa  
(Ağdam 
rayonu 
ərazisi)

3 Mirzələr qış yatağı (3 ədəd)

37 Tərtər 13

Tərtər şəhəri ərazisi
Kəngərli (2 ədəd)
Kəbirli
Bala Kəngərli 
Xoruzlu
Borsunlu
Hacıqərvənd
Çaylı
Düyərli
Bayandur
Qaraağacı
Evoğlu

38 Tovuz 12

Əyyublu 
Düz Qırıqlı
Məşədilər
Qovlar şəhəri (3 ədəd)
Dönük Qırıqlı (2 ədəd)
Aşağı Quşçu (3 ədəd)
Xatınlı

39 Yardımlı 2 Gavran 
Qabaqdibi 

40 Yevlax 5

Qaramanlı  (2 ədəd)
Aran qəsəbəsi
Hacımahmudlu 
Aşağı Bucaq 

41 Zaqatala 13

Zaqatala şəhəri ərazisi (Qazan-
gül ərazisi)
Aşağı Tala 
Çökək 
Dağlı 
Yengiyan
Əliabad qəsəbəsi
Lahıc 
Qımır 
Gözbarax 
Mamrux 
Ələsgər 
Muxax 
Yuxarı Tala

Cəmi 300 254

ABŞ-ın Azərbaycana 
yüksək marağı  

Bolton əməkdaşlığın  
üç istiqaməti haqqında

513 fevral 2019-cu il, çərşənbə



Bu il yanvarın 11-də Nazirlər 
Kabinetinin 2018-ci ilin sosial-iqti-
sadi inkişafının yekunlarına və qar-
şıda duran vəzifələrə həsr olunan 
iclasında Prezident İlham Əliyev 
bu faktı xüsusi vurğuladı: “Uğurlu 
Naxçıvan əməliyyatı nəticəsində 
biz 11 min hektar torpağa tam 
nəzarət edirik. Bu, çox uğurlu 
əməliyyat idi. Eyni zamanda, 
əldə edilmiş yüksəkliklər strateji 
xarakter daşıyır. Bu yüksəkliklər 
Ermənistanı Dağlıq Qarabağla 
birləşdirən yola tam nəzarət etmək 
üçün bizə imkan yaradır. Yəni, bu 
hadisə – Naxçıvan əməliyyatı bir 
daha onu göstərir ki, Azərbaycan 
xalqı və dövləti heç vaxt işğalla 
barışmayacaq və öz ərazi bütövlü-
yünü istənilən yolla bərpa edəcək. 
Sadəcə, danışıqlara ümid olduğu 
üçün biz danışıqlar yolunu, hələ ki, 
əsas vasitə kimi görürük. Ancaq, 
eyni zamanda, hərbi gücümüzü 
də artırırıq. Döyüş qabiliyyətimizlə 
bağlı keçən il aparılan işlər, əlbəttə 
ki, çox yüksək qiymətə layiqdir”. 

Ümumiyyətlə, 2018-ci il 
ölkəmizin ictimai-siyasi, sosi-
al-iqtisadi, mədəni həyatındakı 
hadisələrin əhəmiyyəti və 
zənginliyi baxımından da uğurlu il 
kimi səciyyələndirilməlidir. Çünki 
ötən il respublikamızın hərtərəfli, 
dinamik inkişafı təmin olunub, 
ölkə qarşısında duran bütün 
vəzifələr müvəffəqiyyətlə icra 
edilib, 2019-cu və gələcək illərin 
iqtisadi inkişafının təməli qoyulub. 
İqtisadi inkişaf və demokratikləşmə 
xəttini milli inkişafın dəyişməz 
formulu kimi önə çəkən ulu öndər 
Heydər Əliyevin layiqli davamçısı 
Azərbaycan Prezidenti, Silahlı 
Qüvvələrin Ali Baş Komandanı 
cənab İlham Əliyev ölkəmizin 
qlobal siyasi arenada nüfuzunun 
daha da artmasını, regional və 
beynəlxalq iqtisadi əməkdaşlıq 
mərkəzinə çevrilməsini təmin edib. 
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi 
ilə aparılan kompleks islahatlar 
ölkəmizə “dünyada ən islahatçı” 
ölkə imici qazandırıb, həmçinin 
onu davamlı və tarazlaşdırılmış 
iqtisadi inkişafa çatdırıb.

Azərbaycanın 2003-cü ildən 
başlayan inkişaf mərhələsi yeni 
hədəflərlə müşayiət olunur. Bunu 
həm iqtisadi vəzifələrin uğur-
la yerinə yetirilməsi, həm yeni 
inkişaf istiqamətlərinin müəyyən 
edilməsi, həm də dəyişən da-
xili və beynəlxalq iqtisadi mühit 
şərtləndirir. Ölkəmizdə Prezident 
İlham Əliyevin təşəbbüsü və 
bilavasitə rəhbərliyi altında islahat-
lar konsepsiyası hazırlanaraq ardı-
cıl surətdə həyata keçirilir. Prose-
sin vüsətini, miqyasını, prioritetləri, 
hədəf olaraq seçilən vəzifələrin 
əhəmiyyətini nəzərə alaraq onu 
böyük əminliklə islahatların növbəti 
dalğası hesab etmək olar. Bu isə 
Azərbaycanın davamlı və dayanıq-
lı inkişafının məntiqi davamı olub, 
onun yeni fazaya daxil olması 
məqsədlərinə xidmət edir.

Azərbaycanı dünyada baş 
verən kataklizmlərdən böyük 
müvəffəqiyyətlə çıxarmağı bacaran 
cənab İlham Əliyevin 2018-ci il 
aprelin 11-də keçirilmiş prezident 
seçkilərində seçicilərin mütləq 
əksəriyyətinin səsini qazanaraq 
yenidən Azərbaycan Respubli-
kasının Prezidenti seçilməsi ölkə 
rəhbəri kimi fəaliyyətinin əvvəlki 
dövrlərində qazandığı hərtərəfli 
nailiyyətlərin məntiqi nəticəsi, 
xalqının onun fəaliyyətinə verdiyi 
yüksək qiymət, ona ümumxalq 
məhəbbətinin daha bir bariz 
nümunəsi idi. Heç şübhəsiz, 
 Prezident İlham Əliyevin inkişaf 
və quruculuq siyasəti bundan 
sonra da ölkəmizə daha böyük 
nailiyyətlər qazandıracaq.

Dövlətimizin başçısı öz 
çıxışlarında dəfələrlə bəyan edib 
ki, həyata keçirilən siyasətin 
mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı 
dayanır. Sosial istiqamət indi də 
prioritetdir və dünyada yaşanan 
iqtisadi tənəzzülün Azərbaycan 
əhalisinin rifahına ciddi təsir 
etməməsi üçün lazımi preven-
tiv addımlar atılır. Möhtərəm 
 Prezidentimiz çıxışında qeyd 
etmişdir ki: “2018-ci il ölkəmiz üçün 
uğurlu il olmuşdur. Dünyada və 
bölgəmizdə gedən proseslərdən 
asılı olmayaraq, Azərbaycan 

uğurla, sürətlə inkişaf etmişdir. 
Keçən ilin əvvəlində qarşımıza 
qoyduğumuz bütün vəzifələr icra 
olunmuşdur, ölkəmizin hərtərəfli 
dinamik inkişafı təmin edilmişdir. 
Bildiyiniz kimi, keçən il dünyanın 
müxtəlif bölgələrində, o cümlədən 
bizim bölgəmizdə çox xoşagəlməz 
proseslər gedirdi, yeni risklər, yeni 
təhdidlər yaranır. Əvvəlki illərdə 
başlanmış münaqişələr, qanlı 
toqquşmalar davam edir, bir çox 
yerlərdə sabitlik pozulur, kütləvi 
etiraz aksiyaları geniş vüsət 
alır. Bu mənfi mənzərə fonunda 
Azərbaycanın uğurları özünü 
daha da qabarıq şəkildə büruzə 
verir. Azərbaycan inkişaf, tərəqqi, 
sabitlik ölkəsidir. Dünyada və 
bölgədə gedən proseslərdən asılı 
olmayaraq Azərbaycan öz müstəqil 
yolu ilə, inkişaf yolu ilə uğurla gedir 
və gedəcək”.

Büdcə xərclərinin davamlı ola-
raq artdığı istiqamətlərdən biri də 
müdafiə və təhlükəsizlik sahəsidir. 
Ümumiyyətlə, Azərbaycan iq-
tisadiyyatında baş verən yeni 
keyfiyyət dəyişiklikləri fonunda 
ilk növbədə ölkəmizin müdafiə 
potensialının qüdrətlənməsi 
daha aydın görünür. İqtisadiyya-
tın güclənməsi hərbi imkanların 
artması üçün geniş imkanlar açır. 
Çünki iqtisadiyyatı güclü dövlətin 
ordusu da güclü olur. Ölkəmizdə 
baş verən sürətli inkişaf Silahlı 
Qüvvələrimizin güclənməsinə və 
modernləşməsinə özünün müsbət 
təsirini göstərir.

Bu nailiyyətlər Prezident İlham 
Əliyevin rəhbərliyi ilə aparılmış ge-
nişmiqyaslı islahatların nəticəsində 
qazanılıb. Dövlətimizin başçısı 
infrastruktur və insan kapitalını 
inkişaf etdirməklə Azərbaycanın 
dünyadakı mövqelərinin 
gücləndirilməsini, struktur isla-
hatları aparmaqla ölkənin tarazlı 
inkişafını təmin edir. 

Ölkəmizdə aparılan islahatla-
rın tərkib hissəsi olaraq Prezident 
İlham Əliyevin 13 fevral 2012-ci 
il tarixli fərmanı ilə yaradılmış 
Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə 
Çağırış üzrə Dövlət Xidmətində 
(SHXÇDX) də istər idarəetmə me-
xanizminin təkmilləşdirilməsi, istər 
qanunvericilik, istərsə də onun 
tətbiqi ilə bağlı dövlət tərəfindən 
bir sıra ciddi addımlar atılıb. 
Çağırış və səfərbərlik resurslarını 
tənzimləyən mükəmməl mexa-
nizmin yaradılması istiqamətində 
zəruri tədbirlər görülüb. 

SHXÇDX müstəqil mərkəzi icra 
hakimiyyəti orqanı kimi bir növ Si-
lahlı Qüvvələrlə cəmiyyət arasında 
körpü rolunu oynayır və 7 ildir ki, 
bu vəzifələri müvəffəqiyyətlə icra 
etməklə dövlətin və vətəndaşların 
xidmətindədir. 

Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə 
Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin 
qarşısına vətəndaşların hərbi-
vətənpərvərlik tərbiyəsi, 
müddətli həqiqi hərbi xidmətə 
çağırışaqədərki hazırlığı, həqiqi 
hərbi xidmətə çağırışı, ehtiyatda 
xidmət keçməsi, səfərbərlik ha-
zırlığı və səfərbərlik üzrə çağırışı, 
xüsusi hərbi ixtisaslar üzrə hazır-
lığı, Silahlı Qüvvələrimizin sülh 
dövründə çağırışçılarla, səfərbərlik 
zamanı və müharibə dövründə 
hərbi vəzifəlilərlə və hərbi-nəqliyyat 
vasitələri ilə, eləcə də mülki 
heyət vəzifələrində işləmək üçün 
vətəndaşlarla komplektləşdirilməsi 
sahələrində dövlət siyasətinin 
və tənzimlənməsinin həyata 
keçirilməsi kimi mühüm vəzifələr 
qoyulub. Xidmət müvafiq sahədə 
vahid dövlət siyasətinin formalaşdı-
rılmasında iştirak edir, bu siyasətin 
həyata keçirilməsini təmin edir və 
həmin sahədə aidiyyəti dövlət or-
qanlarının fəaliyyətini əlaqələndirir, 
proseslərə dövlət nəzarətini 
həyata keçirir. Son 7 ildə bu 
istiqamətdə əhəmiyyətli nəticələr 
əldə edilib. Prezident, Ali Baş 
Komandan İlham Əliyevin diqqət 
və qayğısı nəticəsində Səfərbərlik 
və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə 
Dövlət Xidməti mühüm inkişaf yolu 
keçib, ordu quruculuğu prosesinin 
təkmilləşdirilməsinə öz töhfələrini 
verib. 

Ötən dövrdə SHXÇDX 
tərəfindən Silahlı Qüvvələrin 
 Təlim–Tədris Mərkəzində təşkil 
edilmiş ehtiyatda olan za-
bit və gizir hazırlığı, həmçinin 

müddətdən artıq həqiqi hərbi 
xidmət hərbi qulluqçularının 
hazırlığı kursunun dəyişən 
heyətlə komplektləşdirilməsi 
üçün namizədlərin göndərilməsi 
də müvəffəqiyyətlə təmin olu-
nub. Hazırda Azərbaycan Si-
lahlı Qüvvələrinin ən son elmi 
nailiyyətlərin bəhrəsi olan müasir 
hərbi-texniki bazası və bu texni-
kanı işlətməyə, ən əsası, hərbi 
birləşmələrlə istənilən döyüşdən 
qalib çıxmağa qadir olan şəxsi 
heyəti var.

Xidmət öz fəaliyyətini insan 
və vətəndaş hüquq və azad-
lıqlarına hörmət, qanunçuluq, 
humanizm və hərb quruculuğu-
nun təşkili prinsipləri əsasında 
qurur. Vətəndaşların qəbulu 
və müraciətlərinə baxılması, 
vətəndaş məmnunluğunun təmin 
edilməsi, qanunvericilik bazasının 
təkmilləşdirilməsi, korrupsiyaya 
qarşı mübarizə, Xidmətin daha 
bacarıqlı və savadlı kadrlarla təmin 
edilməsi, maddi-texniki bazanın 
gücləndirilməsi və digər sahələrdə 
də görülmüş bir sıra tədbirlər 
səmərəli nəticələr verir. Xidmət 
öz vəzifələrini yerinə yetirərkən 
və hüquqlarını həyata keçirərkən 
digər icra hakimiyyəti orqanları, 
yerli özünüidarə orqanları və qeyri-
hökumət təşkilatları ilə qarşılıqlı 
əlaqədə fəaliyyət göstərir.

Dövlət orqanlarının 
fəaliyyətində şəffaflığın artırılması, 
vətəndaşlara göstərilən xidmətlərin 
daha keyfiyyətli, rahat, yeni 
üslubda və müasir innovasiyaları 
tətbiq etməklə həyata keçirilməsi, 
vətəndaşlara münasibətdə etik 
qaydalara, nəzakətli davranı-
şa əməl edilməsi, vətəndaş 
məmnunluğunun təmin olunması 
Azərbaycanda dövlət siyasətinin 
başlıca istiqamətlərindəndir. Bu 
gün Xidmətin “Vahid elektron 
informasiya sistemi” və elektron 
xidmətlərin göstərilməsi, ölkəmizdə 
vətəndaşların həqiqi hərbi xidmətə 
çağırış sistemi əsaslı şəkildə 
təkmilləşdirilib. Çağırışçıların hərbi 
uçotunun dəqiq və düzgün aparıl-
masına nəzarət artırılıb, şəffaflığın 
təmin edilməsi, vətəndaşlarla 
maneəsiz və birbaşa əlaqənin 
qurulması məqsədilə Xidmətin 
internet saytı və sosial şəbəkə 
hesabları yaradılıb. Səfərbərlik və 
Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət 
Xidmətinin rəsmi internet saytı 
(www.seferberlik.gov.az) iki dildə 
(Azərbaycan və ingilis dillərində) 
yenidən müasir standartlara uyğun 
olaraq hazırlanıb və istifadəyə 
verilib. “Facebook” və “Twitter” 
üzərindən məlumatların infoqrafik 
imkanlardan istifadə edilməklə çat-
dırılması, daxil olan müraciətlərin 
cavablandırılması və “Youtube” 
kanalının videomateriallarla 
zənginləşdirilməsi istiqamətində 
sistemli fəaliyyət həyata keçirilib.

“Hərbi vəzifə və hərbi xidmət 
haqqında” Azərbaycan Respub-
likası Qanununa müvafiq olaraq 
Silahlı Qüvvələrin müddətli həqiqi 
hərbi xidmət hərbi qulluqçuları ilə 
komplektləşdirilməsi işinin daha 
da təkmilləşdirilməsi istiqamətində 
ardıcıl tədbirlər davam etdirilir. 
Bu gün çağırışçılara müddətli 
həqiqi hərbi xidmətlərini hansı 
hərbi hissədə keçmələri ilə bağlı 
məlumatlar internet, həmçinin qısa 
mesaj vasitəsilə çatdırılır. 

Nazirlər Kabinetinin 
qərarına uyğun olaraq “Elektron 
xidmət növlərinin Siyahısı”nın 
təkmilləşdirilməsi məqsədilə 

SHXÇDX-nin təqdim etdiyi elekt-
ron xidmətlər “Elektron hökumət” 
portalına inteqrasiya edilib. Eyni 
zamanda “Hərbi xidmət keçmə 
barədə”, “Hərbi qeydiyyatda olma 
barədə”, “Müddətli həqiqi hərbi 
xidmətə çağırışdan möhlət hüqu-
qunun olması barədə” və “Müddətli 
həqiqi hərbi xidmətə göndərilmə 
barədə” elektron arayışların 
“ASAN xidmət” mərkəzlərində 
Xidmətin “Vahid elektron informasi-
ya sistemi” üzərindən vətəndaşlara 
təqdim edilməsi təmin olunur. 
Həmçinin “Yaşayış yeri üzrə qey-
diyyata alındığı və ya qeydiyyat-
dan çıxarıldığı hallarda çağırışçıla-
rın və hərbi vəzifəli vətəndaşların 
hərbi qeydiyyata alınması və 
hərbi qeydiyyatdan çıxarılma-

sı” həyata keçirilir. Ümumilikdə, 
2018-ci il ərzində 30 min 511 nəfər 
vətəndaş Xidmətə müraciətlərini 
SHXÇDX-nin “ASAN xidmət” 
mərkəzlərində fəaliyyət göstərən 
nümayəndələrinin vasitəsilə edib. 

Azərbaycan Respublika-
sı Prezidentinin mərkəzi icra 
hakimiyyəti orqanları rəhbərlərinin 
regionlarda vətəndaşların 
qəbulunun keçirilməsi, onla-
rın təklif, şikayət və rəylərinin 
öyrənilməsi, qanuni tələblərinin 
yerinə yetirilməsi, eyni zamanda 
vətəndaş məmnunluğunun təmin 
edilməsinə dair tapşırığının icrası 

ilə əlaqədar Səfərbərlik və Hərbi 
Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət 
Xidmətinin rəisi tərəfindən respub-
likanın regionlarında və Xidmətin 
Aparatında vətəndaş qəbulları 
keçirilib. Bu qəbullar zamanı bir 
sıra müraciətlər yerində həllini 
tapıb, araşdırılması tələb olunan 
müraciətlər qeydiyyata alınaraq 
icrası ilə əlaqədar müvafiq tədbirlər 
görülüb, Xidmətin səlahiyyətlərinə 
aid olmayan müraciətlər baxıl-
ması üçün aidiyyəti qurumlara 
göndərilib. 

Xidmət tərəfindən gənclərin 
hərbi xidmətə hazırlanması, 
səfərbərlik işinin qurulması, 
çağırışçıların ordu sıralarına 
çağırılması, təntənəli yolasalma 
mərasimləri, hərbi təhsilə ma-
rağın artırılması istiqamətində 
güclü təbliğat və maarifləndirmə 
işləri aparılır. Vətəndaşlar ara-
sında hərbi-vətənpərvərlik işinin 
aparılması ilə əlaqədar respub-
likanın ayrı-ayrı rayonlarında 
“Vətənin müdafiəsinə hazıram!” 
devizi altında silsilə tədbirlər 
keçirilir. 2019-cu il yanvarın 11-
də Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə 
Çağırış üzrə Dövlət Xidməti ilə 
Azərbaycan Respublikası Gənclər 
Fondu arasında imzalanmış 
əməkdaşlığa dair anlaşma memo-
randumu da vətəndaşların hərbi-
vətənpərvərlik tərbiyəsi, yeniyetmə 
və gənclərdə Vətənə məhəbbət 
hissinin yüksəldilməsi, milli-mənəvi 
dəyərlərin aşılanması, onların 
Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi 

bütövlüyü uğrunda mübarizəyə 
hazırlıq ruhunda tərbiyə edilməsi 
istiqamətində birgə fəaliyyətin 
həyata keçirilməsi üçün yeni bir 
platformadır.

Möhtərəm Prezidentimi-
zin səyləri nəticəsində bu gün 
Azərbaycan iqtisadi inkişaf 
baxımından heç kimdən, heç bir 
beynəlxalq maliyyə qurumundan, 
heç bir ölkədən asılı deyil. İqtisa-
di müstəqillik ölkəmizə müstəqil 
siyasət aparmağa, Azərbaycan 
xalqının maraqlarının müdafiəsinə 
imkan verir. Müharibədən əziyyət 
çəkən soydaşlarımızın problemləri 
uğurla həll olunur. Təkcə 2018-ci 
ildə 5800-dən çox məcburi köçkün 
ailəsinə yeni evlər, mənzillər 
verilib ki, bu da son illər ərzində 

rekord göstəricidir. Bununla 
bərabər, şəhid ailələrinə, Qarabağ 
müharibəsi əlillərinə 620-dən çox 
mənzil verilib. 

Keçən il prezident 
seçkilərindən dərhal sonra 
Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyev daha bir humanist addım 
ataraq respublikamızın ərazi 
bütövlüyü uğrunda həlak olmuş, 
ölmüş və hərbi əməliyyatlarla 
əlaqədar xəbərsiz itkin düşdüyünə 
görə ölmüş elan edilmiş hərbi 
qulluqçuların ailə üzvlərinin sosial 
müdafiəsinin yaxşılaşdırılması 
ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında 
19 aprel 2018-ci il tarixli fərman 
imzaladı. Sənədin icrası ilə bağlı 
Xidmət tərəfindən 2 avqust 1997-ci 
il tarixədək həlak olan hərbi qulluq-
çuların dəqiqləşdirilmiş siyahıları 
hazırlanaraq Əmək və Əhalinin 

Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə təqdim 
olunub və bu istiqamətdə işlər 
davam etdirilir.

SHXÇDX də öz səlahiyyətləri 
çərçivəsində vətəndaşlara, 
xüsusən şəhid ailələrinə, 
müharibə veteranlarına, onların 
müraciətlərinə həssaslıqla yanaşır, 
davamlı diqqət və qayğı göstərir. 
Ötən il “Müharibə veteranı, Silahlı 
Qüvvələr veteranı və Əmək vete-
ranı adlarının verilməsi qaydası və 
şərtləri haqqında Əsasnamənin və 
müvafiq vəsiqələrin nümunəsinin, 
eskizinin və təsvirinin təsdiq 
edilməsi haqqında” Nazirlər Ka-
binetinin qərarına uyğun olaraq, 
müraciət etmiş vətəndaşların 
sənədlərinə Xidmətdə fəaliyyət 
göstərən “Veteran adlarının və 
müvafiq vəsiqələrin verilməsi 
komissiyası”nda baxılıb və 
təsdiqedici sənədlər əsasında 
müraciət edənlərə müharibə vete-
ranı adı və vəsiqəsi verilib.

SHXÇDX çağırışçıların 
hələ orta məktəb illərindən 
hərbi xidmətə hazırlığı, hərbi-
vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsi 
yönündə mühüm işlər görür. İllik 
təqvim planına uyğun olaraq, 
Xidmətin yerli idarə, şöbə və 
bölmələri tərəfindən 17 yaşına 
çatmış gənclər müxtəlif ixtisas-
lar üzrə Xidmətin tabeliyində 
olan “Hərbi Vətənpərvərlik və 
Mütəxəssis Hazırlığı Mərkəzi” 
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin 
filiallarında hazırlığa cəlb olunur, 
təhsil müəssisələrini bitirərək 
şəhadətnamə və sertifikat-

larla təmin edilirlər. Xidmətin 
 zonalar üzrə səfərbərlik şöbə 
və bölmələrinin şəxsi heyəti ilə 
səfərbərlik hazırlığı üzrə mütəmadi 
məşğələlər keçirilir, Hərbi nəqliyyat 
vasitələrinin texniki vəziyyəti və 
toplanmasının praktiki təşkili işi 
daim nəzarətdə saxlanılır.

Xidmətin fəaliyyəti, bütövlükdə 
Prezident İlham Əliyevin ordu 
quruculuğu sahəsində qarşıya 
qoyduğu məsul və şərəfli vəzifələri 
layiqincə yerinə yetirməyə ün-
vanlanıb. Ötən il 100 illiyini qeyd 
etdiyimiz Azərbaycan Silahlı 
Qüvvələrinin maddi-texniki ba-
zasının möhkəmləndirilməsi ilə 
bağlı Prezident İlham Əliyevin 
rəhbərliyi altında çox böyük işlər 
görülüb. Silahlı Qüvvələrin kadr 

potensialının artırılması, şəxsi 
heyətin bilik və bacarığının, 
döyüş ruhunun yüksəldilməsi, 
hərbçilərin sosial problemlərinin 
həlli dövlətin qarşıya qoyduğu 
prioritet məsələlərdəndir. Ümum-
milli lider Heydər Əliyev deyirdi: 
“Müharibə etmək, sadəcə, müxtəlif 
istiqamətlərdən atəş açmaq deyil. 
Bu, mükəmməl təcrübə, təkmil ha-
zırlıq və yüksək döyüş ruhu tələb 
edir”. Bu gün iftixarla deyirik ki, 
Azərbaycan Ordusu dünya miqya-
sında güclü ordular sırasındadır. 

2018-ci ildə Şərqdə ilk demok-
ratik respublika olan Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin yaranması-
nın 100 ili tamam oldu. Möhtərəm 
Prezidentimiz, cənab İlham Əliyev 
“Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
100 illik yubileyi haqqında” 
sərəncam imzaladı, bu əlamətdar 
tarixi hadisə münasibətilə 2018-ci 

ili respublikamızda “Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyəti ili” elan etdi. 
Cümhuriyyətin yubileyi ölkəmizdə 
və ondan kənarda böyük təntənə 
ilə qeyd olundu. Əsası Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyəti dövründə qo-
yulan hərbi çağırış və səfərbərlik 
sistemi də ötən 100 ildə şərəfli 
yol keçib. Xalq Cümhuriyyəti 
dövründə qısa müddətdə 
vətəndaşların orduya çağırışı, 
Vətənin müdafiəsinə səfərbər 
olunması istiqamətində müva-
fiq addımlar atılıb, öz dövrünə 
görə yüksək döyüş qabiliyyətli 
nizami hərbi hissələr yaradılıb. 
Azərbaycan Hökumətinin 1918-
ci il 3 iyul tarixli qərarı ilə 19 yaşı 
tamam olmuş vətəndaşlar hərbi 
mükəlləfiyyətin yerinə yetirilməsinə 
cəlb olunmağa başladılar. Daha 
sonra 1894-95 illərdə doğulmuş 
və islam dininə mənsub gənclərin 
xidmətə çağırılması barədə qərar 
qəbul edilib. Hökumətin 55 saylı 
qərarı ilə Yelizavetpol Əxzi-Əsgər 
(hərbi çağırış) İdarəsi Azərbaycan 
Əxzi-Əsgər İdarəsi adlandırılıb və 
bütün ölkə üzrə çağırış işinin təşkili 
bu idarədə cəmləşdirilib.

Bu gün isə həmin qurumun la-
yiqli varisi kimi müasir idarəetmə 
imkanlarına malik, peşəkar şəxsi 
heyətlə komplektləşdirilmiş 
bir Xidmət fəaliyyət göstərir. 
SHXÇDX hər zaman dövlət baş-
çısının hərtərəfli qayğısı ilə əhatə 
olunub, qurumun şəxsi heyətinin 
sosial təminatının yaxşılaşdırıl-
ması daim diqqət mərkəzində 
saxlanılır. 

“Azərbaycan Respubli-
kasının Səfərbərlik və Hərbi 
Xidmətə  Çağırış üzrə Dövlət 
Xidməti haqqında” Əsasnamə ilə 
müəyyənləşdirildiyi kimi, Xidmətin 
kadr tərkibi hərbi qulluqçulardan 
və işçilərdən (dövlət qulluqçuların-
dan və dövlət qulluqçusu olmayan 
mülki işçilərdən) ibarətdir. Xidmətin 
hərbi qulluqçuları “Hərbi vəzifə və 
hərbi xidmət haqqında” və “Hərbi 
qulluqçuların statusu haqqında” 
qanunlara, “Hərbi xidmətkeçmə 
haqqında” Əsasnaməyə, Silah-
lı Qüvvələrin nizamnamələrinə 
və digər qanunvericilik aktlarına 
müvafiq olaraq həqiqi hərbi xidmət 
keçir, Silahlı Qüvvələrin hərbi qul-
luqçuları üçün nəzərdə tutulmuş 
hüquq və imtiyazlardan istifadə 

edirlər. Xidmətdə dövlət qulluqçu-
larının qulluq keçməsi “Dövlət qul-
luğu haqqında” Qanunun, dövlət 
qulluqçusu olmayan mülki işçilərlə 
əmək münasibətləri isə Əmək 
Məcəlləsinin müvafiq normaları 
ilə tənzimlənir. Xidmətdə işçilərin 
əmək, sosial, iqtisadi hüquqlarının 
və qanuni mənafelərinin müdafiəsi, 
onların ailə üzvlərinin sağlam-
lıqlarının qorunması məqsədilə, 
“Həmkarlar ittifaqı haqqında” Qa-
nuna müvafiq olaraq Xidmətin ilk 
həmkarlar ittifaqı təşkilatının təsis 
edilməsi təmin olunub.

Bu gün SHXÇDX-nin hər 
bir əməkdaşının amalı Vətənə 
sədaqət, göstərilən etimadı doğ-
rultmaq, hər bir insana qayğı, ən 
başlıcası isə milli-mənəvi dəyərlərə 
hörmətdir. 

Vətənpərvərlik ruhlu nəşrlər, 
Bakıda və bölgələrdə keçirilən 
“Vətənin müdafiəsinə hazı-
ram!” adlı ənənəvi tədbirlər, 
sərgi-müsabiqələr, hətta KİV 
nümayəndələri arasında atıcılıq 
turnirləri görülən işlərin təsir gücü-
nü daha da artırır. 

Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin 100 illi-
yi münasibətilə hazırlanan 
“Cümhuriyyət dövründə səfərbərlik 
və hərbi çağırış (1918-1920)” 
kitabının Milli Elmlər Akademiyası-
nın Mərkəzi Elmi Kitabxanasında 
dövlət rəsmiləri, millət vəkilləri 
və ictimaiyyət nümayəndələrinin 
iştirakı ilə təqdimat mərasimi 
keçirilib. Həmçinin orta ümumtəhsil 
məktəblərinin şagirdləri ara-
sında “Cümhuriyyət 100 il” adlı 
vətənpərvərlik mövzusunda rəsm 
müsabiqəsi və Silahlı Qüvvələrin 
100 illiyi münasibətilə atıcılıq 
turniri keçirilib. Ümummilli lider 
Heydər Əliyevin anadan olması-
nın 95-ci ildönümü münasibətilə 
“Müstəqilliyimiz əbədidir” adlı 
yazı müsabiqəsi, “Müstəqil 
Azərbaycanın memarı” adlı rəsm 
müsabiqəsi və ictimai birliklərin 
nümayəndələri arasında şah-
mat turniri də vətənpərvərlik 
tərbiyəsinin daha geniş sferada 
təşkilinə müsbət təsir göstərmək 
məqsədi ilə təşkil edilib.

“Açıq hökumətin təşviqinə 
dair 2016-2018-ci illər üçün Milli 
Fəaliyyət Planı”nın açıq hökumət 
və korrupsiyanın qarşısının alınma-
sı üzrə tədbirlərin icra vəziyyəti və 
qiymətləndirilməsi ilə bağlı ixtisas-
laşmış sorğuların, araşdırmaların 
keçirilməsi və nəticələrinin elan 
edilməsi bəndinə uyğun olaraq 
ötən ilin sonunda Səfərbərlik və 
Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət 
Xidmətinin fəaliyyəti ilə bağlı 
paytaxt Bakı şəhərində və ölkənin 
regionlarında sosioloji sorğu 
keçirilib. 18 rayon və şəhəri əhatə 
edən sorğu şifahi və səs yazısı ilə 
aparılıb. Sorğuda iştirak edən 10 
000-ə yaxın sakindən 1 500 nəfəri 
verilən sualları səs yazısı vasitəsilə, 
digərləri isə şifahi şəkildə cavab-
landırıb. Sorğu zamanı vətəndaşlar 
SHXÇDX-nin fəaliyyətini yüksək 
qiymətləndiriblər. Sorğuda iştirak 
edənlər tərəfindən gənc nəslin 
hərbi vətənpərvərlik ruhunda 
tərbiyə edilməsi istiqamətində 
Xidmət tərəfindən görülən işlər 
yüksək qiymətləndirilib. Şübhəsiz 
ki, ictimaiyyətlə ünsiyyət, keçirilmiş 
rəy sorğuları xidməti fəaliyyətimizə 
yenidən baxmaq üçün çox 
əhəmiyyətlidir.

Möhtərəm Prezidentimiz, 
cənab İlham Əliyev hər zaman 
vurğulayır ki, hər bir məmur xalqın 
xidmətçisi olmalıdır. SHXÇDX-nin 
şəxsi heyəti də çiçəklənən respub-
likamızda milli maraqların qorun-
ması istiqamətində tədbirlərin 
ardıcıl şəkildə həyata keçirilməsinə 
öz töhfəsini vermək əzmindədir.

Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə 
Çağırış üzrə Dövlət Xidməti qarşıya 

qoyulmuş vəzifələri əzmlə yerinə yetirir
Arzu RƏHİMOV, 
Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə 
Dövlət Xidmətinin rəisi, general-leytenant

 � Azərbaycanın müstəqillik illərində qazandığı ən böyük nailiyyətlərdən biri də 
qüdrətli orduya sahib olmasıdır. 2018-ci ildə 100 illiyini qeyd etdiyimiz Azərbaycan 
Silahlı Qüvvələrinin döyüş qabiliyyəti Azərbaycan Respublikasının Prezidenti,  
Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında ildən-ilə 
daha da artır. Azərbaycan Ordusunun yaradılmasının 100 illik yubileyi münasibətilə 
Bakıda – Azadlıq meydanında keçirilən təntənəli hərbi parad, eləcə də sentyabrın   
15-də Bakı şəhərinin işğaldan azad edilməsinin 100 illiyinə həsr olunmuş parad Milli 
Ordumuzun qüdrətini bir daha göz önünə gətirdi, müstəqil Azərbaycanın dünyanın ən 
müasir və güclü orduya sahib olduğunu göstərdi. Prezident İlham Əliyev ordumuzun 
döyüş qabiliyyətinin artırılmasını, Silahlı Qüvvələrin maddi-texniki bazasının 
möhkəmləndirilməsini hər zaman diqqətdə saxlayır. Bu diqqətin nəticəsidir ki, indi 
Azərbaycan Silahlı Qüvvələri dünyanın ən qüdrətli 50 ordusu sırasındadır və hər an 
istənilən vəzifəni icra edə bilər. Milli Ordumuzun möhtəşəm qələbələri də bunu sübut 
edir. 2016-cı ilin aprelində Ermənistanın növbəti hərbi təxribatı ilə üzləşən ordumuzun 
əks-hücuma keçərək Ağdərə, Cəbrayıl, Füzuli rayonlarının iki min hektar ərazisini 
işğaldan azad etməsi, 2018-ci ilin mayında isə Naxçıvan Muxtar Respublikasının 11 min 
hektardan çox ərazisini düşmən nəzarətindən çıxarması deyilənləri bir daha təsdiqləyir.
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Konstitusiya maddəsi və ayrıca 
qanunla hər bir vətəndaşın kütləvi 
yayım vasitələrində sərbəst söz 
demək, istədiyi məlumatı maneəsiz 
əldə etmək hüququ təmin edilib. 
Hər kəsin istədiyi yayım vasitəsini 
təsis etmək  hüququ da var. 
Müstəqilliyin ilk dövrlərindən ölkədə 
5 minədək çap mediası qurumunun 
təsis edilməsi və müxtəlif 
səviyyələrdə fəaliyyət göstərməsi 
azad söz və demokratik mətbuatla 
bağlı hüquqların işləkliyinin parlaq 
göstəricisi kimi bütün dünyada 
təqdir olunur.

Ötən illərdə Azərbaycan 
dövləti mətbuatın normal fəaliyyəti 
üçün  lazım olan tədbirlər 
kompleksini ardıcıl gerçəkləşdirib. 
Mükəmməl hüquqi baza var, tarixi 

məhdudiyyətlər birdəfəlik aradan 
qaldırılıb, medianın inkişafına 
əlverişli şərait yaradılıb, ortaya 
çıxan çətinliklər dövlətin fəal 
dəstəyi ilə aradan qaldırılır. 10 il 
əvvəl Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti yanında Kütləvi 
İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına 
Dövlət Dəstəyi Fondunun 
yaradılması bu prosesin çox önəmli 
bir həlqəsi olub. Media qurumları 
ayağa durmaqda dövlətdən dəstək 
istəyib. Dövlət də heç bir siyasi 
şərt qoymadan mətbuatın maddi-
texniki problemlərinin həllinə, onun 
peşəkarlığının yüksəlməsinə zəruri 
dəstək mexanizmini işə salıb. 

KİVDF-nin yaradılmasının 
10 illiyi ilə bağlı cəmiyyətdə 
səslənən mülahizələrdə bir daha 
qeyd edilir ki, belə bir qurumun 
meydana çıxması həqiqətən, 
zəruri idi. 1998-ci ildə senzuranın 
aradan qaldırılması, 1999-cu ildə 
“KİV haqında” qanunun qəbul 
edilməsi, 2000-ci ildə mətbuata 
nəzarət funksiyasını həyata 
keçirən Mətbuat və İnformasiya 
Nazirliyinin ləğvi, “İnformasiya 
əldə etmək haqqında” qanunun 
qüvvəyə minməsi, KİV-
lərin qeydiyyat qaydalarının 
sadələşdirilməsi  qəzetlərin 
sayının sürətlə artmasına gətirib 
çıxarmışdı. KİV-lərin sayı artdıqca, 
onların tirajları aşağı düşmüş, 
gəlirləri azalmış, fəaliyyətləri 
çətinləşmişdi. O zaman ölkənin 
əsas jurnalist təşkilatı olan 
Azərbaycan Mətbuat Şurası 
medianın maliyyələşməsi ilə bağlı 
dövlət rəhbərliyinə təkliflər verdi. 
Bu problemi aradan qaldırmaq, 
müstəqil mətbuatın inkişafını 
dəstəkləmək üçün 3 aprel 
2009-cu ildə Prezident İlham 
Əliyevin fərmanı ilə Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti 
yanında Kütləvi İnformasiya 
Vasitələrinin İnkişafına Dövlət 
Dəstəyi Fondu yaradıldı. 

Ötən illər ərzində yüzlərlə 
gündəlik və həftəlik çap olunan 
qəzetlər maliyyə dəstəyi alıb. 
Jurnalistlərin sosial vəziyyətinin 
və peşəkarlığının artırılması 
məqsədi ilə keçirilən fərdi yazı 
müsabiqələrdən minlərlə jurnalist 
faydalanıb. Maliyyə yardımından 
əlavə, redaksiyalara metodiki, 
konsultativ və təşkilati-texniki 
dəstək də verilib. 

Lakin zaman dəyişir, hər 
hansı bir dəstəyin də keyfiyyətcə 
yaxşılaşmasına ehtiyac duyulur. Bu 
məqsədlə də Kütləvi İnformasiya 
Vasitələrinin İnkişafına Dövlət 
Dəstəyi Fondunun Müşahidə 
Şurasının yanvarın 31-də keçirilmiş 
iclasında Fondun 2019-cu ilin 
II rübü üçün KİV-lərə maliyyə 
yardımı müsabiqəsinin elanında 
qəzetlərin tirajı və yayımı ilə bağlı 
şərtlərə dəyişikliklər edildi. Ötən 
iki həftədə bu qərar cəmiyyətdə 
qızğın müzakirələr doğurub. 
Müxtəlif mülahizələr səslənir. 
Dövlətdən dəstək alan redaksiyalar 
bu dəyişikliyi normal qarşılasa 
da, məsələyə o qədər də dəxli 

olmayan dairələr bu  zəruri addıma 
istədiyi rəngi verir.

Bu açıqlamalar içərisində 
Fondun rəhbərliyinin mediada əlavə 
izahatı kifayət qədər məntiqli və 
yetərlidir: "Fond yeni yaranarkən 
KİV-lərə maliyyə yardımının 
ayrılması üçün müəyyənləşdirilmiş 
başlıca şərtlərdən biri də qəzetlərin 
gündəlik tirajının minimum 1500, 
gündəlik satış və abunəsinin 
cəminin isə minimum 500 olması 
idi. Sonrakı mərhələdə qəzetlərin 
daha da inkişaf etdirilməsi zərurəti 
ilə bağlı bu şərtlərə yenidən baxıldı.

2011-ci ildə gündəlik satış və 
tiraj müvafiq olaraq 750 və 2000, 
2014-cü ildən etibarən isə yayım 
1000, tiraj 2500 müəyyən edildi. 
Göründüyü kimi, son 5 ildə – 

2014-cü ildən Fondun Müşahidə 
Şurası KİV-lərə maliyyə yardımı 
müsabiqəsinin şərtlərində tiraj və 
yayımla bağlı heç bir dəyişiklik 
etməyib. Lakin internet mediasının 
sürətlə inkişaf etdiyi hazırkı 
mərhələdə Fondun maliyyə yardımı 
ayırdığı qəzetlərin istər məzmun 
və forma, istərsə də keyfiyyət 
baxımından müasir tələblərə cavab 
verməsi üçün şərtlərə yenidən 
baxılması zərurəti yaranmışdı.

Fondun Müşahidə Şurasının 
son iclasında qəbul olunmuş 
qərara əsasən, 2019-cu ilin II 
rübündə Fondun KİV-lərə maliyyə 
yardımı müsabiqəsində yalnız 
son 3 ildə müntəzəm gündəlik 
nəşr olunan, müsabiqə elan 
edilən gündən səhifələrinin sayı 
16-dan (A3 formatda), tirajı 
5000 nüsxədən az olmayan, hər 
buraxılışından ən azı 2000 nüsxəsi 
satılan və ya abunə yolu ilə yayılan 
ictimai-siyasi qəzetlər iştirak edə 
bilərlər. Eyni zamanda, xarici 
dillərdə nəşr olunan gündəlik və 
həftəlik ictimai-siyasi qəzetlər üçün 
minimum tirajın 3000, minimum 
satış və abunənin 1500 nüsxə 
olması nəzərdə tutulur".

Göründüyü kimi, bəzi 
araqarışdıranların dediyi həqiqətə 
uyğun deyil. Məqsəd hansısa 
qəzetin bağlanması yox, internet 
media resurslarının sürətlə 
inkişaf etdiyi hazırkı dövrdə 
rəqabətə davamlı, ictimai-siyasi 
proseslərə, ictimai rəyə təsir 
imkanları olan çap mediasının 
formalaşdırılmasıdır. Müəyyən 
edilmiş şərtlərə cavab verməyən 
qəzetlərin maliyyələşdirilməsinin 
dayandırılması onların fəaliyyətinin 
effektsizliyi ilə bağlı ola bilər. 
Dövlət göstərdiyi dəstəyin 
müqabilində maraqlıdır ki, 
qəzetlərin yaradıcılıq məhsulları 
daha rahat və asan formada öz 
oxucularını tapsın. 

Aydındır ki, KİVDF hansısa 
qəzetlərin bağlanması və onlarda 
çalışan yaradıcı-texniki heyətin 
ixtisara salınmasına deyil, əksinə, 
onların fəaliyyətinin müasir 
informasiya texnologiyalarına 
və virtual informasiya məkanına 
uyğunlaşdırılmasına, fəaliyyətlərinin 
daha dolğun və səmərəli olmasına 
çalışır.

Müzakirələrdə narahatlıq 
doğuran əsas məqam qurumun 
KİV-lərin maliyyələşmə ilə bağlı 
şərtləri dəyişdirməsi, nəticədə, 
guya, qəzetlərin bir çoxunun 
fəaliyyətini dayandırmasıdır. 
KİVDF-nin  isə 2 əsas tələbi var. 
Birincisi, media ümumən ölkə 
iqtisadiyyatında yetərincə təmsil 
olunmalıdır. Medianın iqtisadi 
sistemdəki rolu artmalıdır. İkincisi, 
maliyyə dəstəyi artsa, nəzərdə 
tutulanların icrasına daha səmərəli 
və sistemli yanaşma mümkün 
olacaq.

Cəmiyyətdə səslənən nüfuzlu 
və üstün yanaşma belədir 
ki, KİVDF-nin maliyyələşmə 
şərtlərini dəyişdirməsində faciəyə 
döndəriləcək nəsə yoxdur. 

Ümumən, qəzetçiliyə yanaşma 
dəyişməlidir. Dövlətin maliyyə 
yardımı üçün göstərilən minimum 
tələbləri yerinə yetirə biləcək 
qəzetlər olacaqsa, onlar öz işlərinə 
istər yaradıcılıq, istərsə də texnoloji 
cəhətdən fərqli baxmalıdırlar. 

Nəhayət, Azərbaycan 
Mətbuat Şurasının İdarə 
Heyətinin bugünlərdə keçirilmiş 
iclasında da Kütləvi İnformasiya 
Vasitələrinin İnkişafına Dövlət 
Dəstəyi Fondunun qəzetlərin 
maliyyələşməsi üçün şərtləri 
dəyişdirməsindən sonra ölkənin 
media həyatında yaranmış durum 
müzakirə edildi. AMŞ sədri, Milli 
Məclisin deputatı Əflatun Amaşov 
və İH üzvləri bildirdilər ki, qəzetlər 
üçün minimum 5 min tiraj və 2 
min yayım tələbinin qoyulması 
dövlətin bu sahəyə yeni yanaşma 
tərzidir. Buna adekvat fəaliyyət 
göstərən qəzetlər olacaq, lakin bir 
çox kütləvi informasiya vasitələri 
indidən nəşrlərini dayandırdıqlarını 
bəyan ediblər. Mövcud durumdan 
çıxmaq üçün yollar tapılmalıdır. 

Müzakirədə dövlətdən yardım 
alan qəzetlərin yeni şərtlərə 
uyğun fəaliyyətinə əlverişli şərait 
yaratmaq üçün media bazarının 
genişləndirilməsi üzərində ayrıca 
dayanıldı. Bildirilib ki, əvvəllərdə 
olduğu kimi, qəzetlərin metro 
stansiyalarının çıxışında və 
insanların sıx toplaşdıqları digər 
yerlərdə satışı təşkil olunmalı, 
o cümlədən səyyar satış bərpa 
olunmalıdır. Elə mühit yaradılmalıdır 
ki, hazırkı durumda dövlət 
dəstəyindən faydalanmaq şansı 
olmayan nəşrlərin gələcəkdə 
buna imkan əldə etmələrinə 
şərait yaransın. Belə olduqda 
onlarda KİVDF-nin yeni şərtləri 
səviyyəsində fəaliyyətə stimul 
yaranacaq. Bu isə öz növbəsində 
səmərəli rəqabət formalaşdıracaq. 

AMŞ-nin iclasındakı 
müzakirənin yekununda birmənalı 
olaraq göstərildi ki, KİVDF-
nin maliyyələşmə şərtlərində 
dəyişikliklər etməsi yeni dövrün 
tələbindən irəli gələn zərurətdir. 
Əsas məsələlərdən biri 
maliyyələşəcək qəzetlərin sayını 
azaltmaq deyil, daha keyfiyyətli 
qəzetçiliyə dəstək olmaqdır. Buna 
görə də yalnız tiraj və yayım yox, 
eyni zamanda məzmun məsələsi də 
ön planda olmalıdır. 

Müzakirədə son günlər dövlətin 
mediaya dəstək siyasətinə zidd 
təmayüllərlə bağlı geniş  fikir 
mübadiləsi aparıldı, radikal 
müxalifət dairələrində medianın 
inkişafına xidmət edən tədbirlərin 
mahiyyətinin təhrif edilməsinin 
gerçəkliklə bir araya sığmadığı 
vurğulandı. Qeyd edildi ki,  
Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti yanında Kütləvi 
İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına 
Dövlət Dəstəyi Fondu fəaliyyətdə 
olduğu 10 ildə kifayət qədər 
uğurlu tədbirlər gerçəkləşdirib. 
Qurumun “Azərbaycan 
Respublikasında kütləvi informasiya 
vasitələrinin inkişafına dövlət 

dəstəyi Konsepsiyası”na uyğun 
olaraq həyata keçirdiyi fəaliyyət 
nəticəsində həm dövlətin mediaya 
yardım mexanizmi formalaşıb, həm 
də redaksiyaların maddi-texniki 
bazası güclənib. 

Doğrudan da, dövlətdən 
yardım alan qəzet redaksiyalarının 
fəaliyyətində əmək 
qanunvericiliyinin şərtlərinə 
uyğun iş prinsipi yaranıb, həm də 
dövlət KİV-lərin və jurnalistlərin 
potensiallarını cəmiyyətin maraq 
və mənafelərindən irəli gələn 
məsələlərə səfərbər etməyi 
bacarıb. Bu, kifayət qədər 
çoxşaxəli sistemdir və onun 
gələcəkdə konsepsiyadan irəli 
gələn digər fəaliyyət istiqamətləri 
ilə zənginləşməsinə də kəskin 
ehtiyac duyulmaqdadır. Media 
rəhbərləri bildirdilər ki, KİV-lərə sırf 
texniki yardımın göstərilməsinə 
də ehtiyac var. Bir çox hallarda 
Azərbaycana qarşı antitəbliğat 
meylləri ilə mübarizədə medianın 
texniki resurslarının zəifliyi hiss 
olunmaqdadır. 

Azərbaycan Mətbuat  
Şurasında aparılan müzakirənin 
yekununda qeyd edildi ki,    
KİVDF-nin qəzet redaksiyalarına 
dövlət yardımı ilə bağlı yeni 
şərtlərin işləkliyini artırmaq, 
redaksiyaların fəaliyyətini  bu 
tələblər səviyyəsinə qaldırmaq 
üçün zəruri olan məsələləri həll 
etmək üçün ölkənin müvafiq 
qurumları öz köməklərini 
göstərməlidirlər. Mövcud 
istiqamətdəki fəaliyyətin 
koordinasiya edilməsi üçün   
AMŞ-nin müvafiq olmuş işçi qrupu 
da  fəaliyyətini gücləndirməlidir.

Hər bir yenilik köhnə şəraitin 
hansısa maneələrindən imtina 
edilməsini, fəaliyyətin yeni, daha 
üstün səviyyəyə qaldırılmasını 
tələb edir. Bu isə bəzən qeyri-
müəyyən anlaşılmazlıq və tərəddüd 
doğurur. İndiki halda da belədir. 
Dövlət yardımı eyni qaydada 
davam edərsə, ələbaxımlığı artırar, 
səmərəli iş üsullarının seçilməsini 
və tətbiqini ləngidər. Zəruri hallarda 
dövlət yardımı bütün dövrlərdə və 
əksər ölkələrdə hansısa sahə və 
qurumların fəaliyyətini dirçəltməyə, 
canlandırmağa, onların işlərini 
müstəqil və səmərəli şəkildə 
qurmasına dəstək çevrəsində 
gerçəkləşdirilib.

Cəmiyyətdə gedən 
müzakirələrin təhlili, konstruktiv 
mövqelərin mütləq üstünlüyü bir 
daha sübut edir ki, Azərbaycan 
Respublikası Prezidenti yanında 
Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin 
İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun 
qarşıdakı dövr üçün qəzetlərin 
maliyyələşməsi üçün şərtləri 
dəyişdirməsi də məhz bu humanist 
missiyanın yeni mərhələdə 
daha mükəmməl və səmərəli 
qurulmasına xidmət edir.

Tahir AYDINOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

KİVDF-nin qəzetlərə dövlət yardımının yeni şərtlərini elan etməsi 
redaksiyaları səmərəli inkişaf relsi üzərinə keçirməyə xidmət edir

Müstəqil Azərbaycan dövləti xalqımızın onillər 
boyu həsrətində olduğu siyasi-mənəvi hüququ 
gerçəkləşdirib. Ölkəmizdə söz azadlığı kimi bəşəri bir 
haqq qazanılıb. 

KİV-in maliyyələşdirilməsinin yeni 
şərtləri qəzet bazarını daha da 

inkişaf etdirmək məqsədi daşıyır
 �  Azərbaycanda kütləvi informasiya vasitələrinin (KİV) dövlət 

tərəfindən maliyyələşdirilməsi şərtlərinin dəyişməsi mahiyyətcə dövlət 
dəstəyinin yeni mərhələsini açır. Bunu Trend-ə açıqlamasında "Bakı xəbər" 
qəzetinin baş redaktoru, siyasi ekspert Aydın Quliyev deyib.

A.Quliyev bildirib ki, ilk vaxtlarda bəzi 
qüvvələr bu məsələ ətrafında yersiz söz-
söhbətlər yaratmağa çalışsalar da, əsl 
mahiyyət çox tezliklə ictimaiyyətə çatdırıldı: 
"Dövlətin KİV-ə dəstəyinin yeni mərhələsi 
heç də bəzilərinin yozduğu kimi qəzetlərin 
maliyyələşməsini dayandırmaq deyil, 
əksinə, qəzetlərin məzmununu daha da 
təkmilləşdirmək, formaca ən müasir standart-
lara uyğunlaşdırmaqla ölkənin qəzet bazarını 
daha da inkişaf etdirməkdən ibarətdir. Yeni 
maliyyələşmə şərtləri çap mediasının bu 
mərhələdə əlavə lokomotivi kimi nəzərdən 
keçirilə bilər. Dərin məzmun və yüksək 
poliqrafiya keyfiyyətləri yeni mərhələdə 
çap mediası üçün xarakterik xüsusiyyətlər 
olmaqla, həm də qəzetlərimizin dövlətçilik 
proseslərində daha ağır çəki ilə iştirakına 
şərait yaradacaq".

Ekspert vurğulayıb ki, Azərbaycan 
Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya 
Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi 
Fondu (KİVDF) illər ərzində qəzetləri 

maliyyələşdirməklə onların qarşısında həm 
yeni inkişaf imkanları açıb, həm də dövlətçilik 
ideologiyasının daha aktiv daşıyıcıları olmaq 
gücü ilə təmin edib: "KİVDF-nin maliyyələşmə 
şərtlərində dəyişikliklər çap mediasına paralel 
olaraq internet media resurslarının da inkişafı 
üçün dövlət dəstəyi mexanizmlərinin tətbiqinə 
geniş imkanlar açıb. Məlumdur ki, son bir 
neçə ildə ölkəmizdə elektron media resurs-
ları da əhəmiyyətli formalaşma mərhələsi 
keçib və bu gün media sistemində özünə 
mühüm yer tutub. Artıq öz loqosunu tanıda 
bilmiş köhnə internet media resurslarının, 
habelə çap variantından elektron formaya 
keçid edəcək qəzetlərin də KİVDF tərəfindən 
maliyyələşdirilməsi mexanizmlərinin tətbiqi 
aktual məsələyə çevrilib. Əslində medianın 
maliyyələşmə şərtlərindəki dəyişikliklər həm 
çap, həm də onlayn medianın daha səmərəli 
dövlət dəstəyi altına alınması mexanizminə 
keçid mərhələsidir".

Baş redaktorun fikrincə, Mətbuat Şura-
sının İdarə Heyətinin son iclasında aparılan 
müzakirələr də belə bir yekdil rəy ortaya 
qoydu ki, KİVDF xətti ilə dövlətin çap medi-
asını maliyyələşdirməsi özünü doğruldur və 
bu doğru modelin düzgün inkişaf təmayülü 
tapa bilmiş qəzetlərlə yanaşı, ilkin mərhələdə 
prioritet istiqamət olaraq həm də qəzetlərin 
elektron versiyasına və ümumən internet 
resurslara şamil edilməsinə ehtiyac var: 
"KİVDF-nin maliyyələşdirmə şərtlərində hələ 
illər öncə başlatdığı təkmilləşdirmə üslubu bu 
dəfə də praktiki olaraq media qarşısında yeni 
inkişaf yolları açdı, onlara özünü toparlamaq, 
öz potensial imkanlarını dövlətin dəstəyi ilə 
birləşdirməklə yeni üfüqlərə çıxmaq imkanları 
yaradır".

Vüqar RƏHİMZADƏ: Yeni şərtlər medianın 
fəaliyyətinə müsbət təsirini göstərəcək

 � Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin 
İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun qəzetlərin 
maliyyələşməsi üçün açıqladığı yeni şərtlər 
ədalətli, düzgün və zamanında verilmiş qərardır. 
Təbii ki, burada söhbət qəzetlərin bağlanması 
və ya onların çapına hansısa məhdudiyyətlərin 
qoyulmasından getmir. Yeni şərtlər qəzetlərin 
inkişafına, tərtibat baxımından yenilənməsinə 
təsir edəcək, medianın çoxşaxəli fəaliyyətinə öz 
müsbət təsirini göstərəcək”. 

Bu sözləri AZƏRTAC-a 
açıqlamasında Mətbuat Şu-
rası İdarə Heyətinin üzvü, “İki 
sahil” qəzetinin baş redakto-
ru Vüqar Rəhimzadə deyib.

Vüqar Rəhimzadənin 
sözlərinə görə, yeni şərtlər 
çərçivəsində çap mediasının 
yüksək səviyyədə yenidən 
formalaşması nəzərdə tutu-
lub, paralel olaraq elektron 
medianın dəstəklənməsi 
gündəmə gəlib: “Həm 
KİVDF-nin Müşahidə Şu-
rasında, həm də Mətbuat 
Şurasının İdarə Heyətində 
aparılan müzakirələr zama-
nı bu məsələlər nəzərdən 
keçirilib. Onlayn mediaya 
maliyyə ayrılması məsələsi 
gündəmdədir. Bu mənada 

ictimai fikrə təsir göstərən 
elektron media qurumlarına 
maliyyə ayrıla bilər. Çox 
güman ki, bu qərar realla-
şacaq. Sözsüz ki, KİVDF-
nin bu qərarını alqışlamaq 
lazımdır. Ümumilikdə bu 
istiqamətdə atılan addımlar 
medianın inkişafına stimul 
verəcək. Qəzetlər artıq abunə 
kampaniyalarına başlayıb-
lar. Hesab edirəm ki, bu, 
müsbət haldır. Bütün bunlar 
şübhəsiz, qəzetlərin tirajının 
yüksəlməsinə, oxunaqlılığının 
artmasına xidmət göstərən 
amillərdir. Hansısa qəzetin 
tirajı azdırsa, o da gələcəkdə, 
necə deyərlər, yaşamaq 
üçün fəaliyyətini, rəqabət 
qabiliyyətini gücləndirəcək”.

“İki sahil” qəzetinin 
baş redaktoru vurğulayıb 
ki, Azərbaycanda reklam 
bazarının inkişaf etdirilməsi 
media üçün böyük önəm 
kəsb edir: “Mətbuatın maddi 
durumunun daha da yax-
şılaşdırılması üçün bir sıra 
elan və reklamların KİV-də 
cəmləşməsinə nail olmaq 
önəmlidir. Bununla bağlı 
müzakirələr gedir, sistema-
tik proqram hazırlanması 
istiqamətində iş aparılır. 
Hesab edirəm ki, reklam 
bazarının inkişaf etdirilməsi 
KİV-in inkişafına öz müsbət 
təsirini göstərə bilər”. 

AZƏRTAC-ın Qətər və Livan KİV-ləri ilə 
sıx əməkdaşlığı məmnunluq doğurur

 � İslam 
Əməkdaşlıq Təşkilatına 
(İƏT) üzv Dövlətlərin 
Jurnalistləri 
Assosiasiyasının 
dəstəyi ilə Azərbaycana 
gələn Qətər və Livanın 
bir sıra KİV əməkdaşları 
AZƏRTAC-da olublar. 

Agentliyin İdarə Heyətinin 
sədri Aslan Aslanov qonaq-
lara Azərbaycanın tarixi, 
mədəniyyəti, turizmi, mətbuatı, 
həmçinin AZƏRTAC-ın 
fəaliyyəti barədə məlumat 
verib. Bildirilib ki, Şərqdə ilk 
dəfə demokratik cümhuriyyət 
Azərbaycanda qurulub. 
Müstəqil Azərbaycan dövləti 
əsası həmin dövrdə qoyulan 
demokratik ənənələri davam 
etdirir və zənginləşdirir. Bu 
gün Azərbaycan mötəbər 
beynəlxalq tədbirlərin, idman 
yarışlarının keçirildiyi qlobal 
platformaya çevrilib. Ölkənin 
tarixi məkanları, təbiəti, qədim 
mədəniyyəti, yaradılan müasir 
infrastruktur turizmin inkişafına 
böyük təkan verib. 

Qeyd olunub ki, 
Azərbaycanda hazırda çox 
sayda onlayn və çap KİV-ləri 
fəaliyyət göstərir. 1920-ci ildə 
yaradılan və böyük inkişaf 
yolu keçən AZƏRTAC hazır-
da Dünya Xəbər Agentlikləri 

Konqresi, Asiya və Sakit 
Okean Ölkələri İnforma-
siya Agentlikləri Təşkilatı 
(OANA) və Türkdilli İnfor-
masiya Agentlikləri Birliyinə 
sədrlik edir. AZƏRTAC, eyni 
zamanda, ərəb ölkələrinin 
bir çox media qurumları, o 
cümlədən Qətərin QNA və 
Livanın NNA agentlikləri ilə 
sıx tərəfdaşlıq əlaqələri qurub. 
Həmçinin İslam Əməkdaşlıq 
Təşkilatının media orqanı olan 
İslam Ölkələri İnformasiya 
Agentlikləri Birliyinin Şura 
üzvüdür. 

Livanın “Cumhuriyyə” 
qəzetinin baş redaktoru, 
Livan Jurnalist Həmkarları 
Təşkilatının sədr müavini 
Corc Solac AZƏRTAC-ın 
dünya informasiya məkanında 

fəaliyyətinin yüksək qiymətə la-
yiq olduğunu, ərəb ölkələrinin 
KİV-ləri, xüsusən də Livanın 
xəbər agentliyi ilə əlaqələrinin 
inkişafından məmnunluğunu 
bildirib. 

İƏT Jurnalistləri Assosiasi-
yasının sədri Fazil Abbasovun, 
Qətərin “Qalf Tayms”, “Al-
Arab”, “Lusail”, “Al-Raya”, “Pe-
ninsula”, “Al-Şarq”, həmçinin 
Livanın “Media Deyli Star” 
və “Cedarnyus” qəzetlərinin 
müxbirlərinin iştirak etdiyi 
görüşdə Azərbaycanda medi-
anın inkişafı, müasir jurnalis-
tikanın trendləri ilə bağlı fikir 
mübadiləsi aparılıb.

Qeyd edək ki, Qətər və 
Livan KİV-lərinin əməkdaşları 
Dövlət Turizm Agentliyində də 
görüş keçiriblər. 

Media informasiya məkanındakı 
dəyişikliklərə çevik reaksiya verməlidir 



İlk beşliyə həmçinin Gürcüstan paytaxtı 
Tbilisi, Qazaxıstanın paytaxı Astana, Bela-
rus paytaxtı Minsk və Moldovanın Kişinyov 
şəhərləri daxil olub. Sorğunun nəticələrinə 
görə respondentlərin 33 faiz səsini almış 
Tbilisi birinci yerdədir. Sonrakı yerləri 
14 səslə Astana, Bakı və Minsk tuturlar. 

Moldovanın paytaxtı Kişinyov 10 faiz səs 
almışdır. 

MDB-nin romantik şəhərləri sırasına 
həmçinin Bişkek və Almatı şəhərləri də 
daxil olub.

“Xalq qəzeti”

Bu, ikinci mərhələ isə təbii ki, bi-
rinci mərhələnin məntiqi nəticəsidir.

İslahatların birinci mərhələsində 
gömrük və vergi orqanlarında 
qeyri-şəffaflığa son qoyulması ilə 
büdcə gəlirlərinin artırılmasına və 
paralel olaraq struktur islahatla-
rı nəticəsində büdcə xərclərinin 
azaldılmasına nail olundu. Əhali 
bu mərhələnin nəticələrini gömrük, 
vergi və başqa dövlət orqanları ilə 
ünsiyyətdə hiss etdi. İslahatın bu 
mərhələsi büdcəyə vəsait axınını 
gücləndirdi. Eyni zamanda, korrup-
siyaya qarşı mübarizə gücləndikcə 
büdcə vəsaitlərinin xərclənməsi də 
səmərəli məcraya yönəldildi. Vergi 
islahatlarının da kölgə iqtisadiyyatını 
xeyli məhdudlaşdıracağı gözlənilir.

Martın 1-dən həmin ötənilki 
islahatlar və pozitiv gözləntilər 
üzərində islahatların yeni 
mərhələsinə start verilir. Əhali 
2018-ci ilin prezident seçkilərindən 

sonra başlanmış islahatların ikinci 
mərhələsinin nəticələrini minimum 
əməkhaqqının artırılması ilə hiss 
etdi. Bu baxımdan 8 fevral 2019-cu 
il tarixli sərəncamla minimum aylıq 
əməkhaqqının artırılması islahat-
ların əhalinin rifah səviyyəsinin 
yaxşılaşdırılması istiqamətindəki 
təsirləridir. Odur ki, ötən il başlamış 
və bu il davam etdirilmiş islahatlarla 
minimum əməkhaqqının artırılma-
sına dair sərəncama eyni prosesin 
tərkib hissəsi kimi baxmaq lazımdır.

Belə ki, 2018-ci ildə aparılmış 
islahatların nəticəsində büdcəyə 
daha çox vəsait daxil olmağa 
başlayır və büdcə vəsaitləri daha 
səmərəli xərcləndiyi təqdirdə 
əməkhaqları və pensiyalar artırılır.

Bu, həm də aparılan islahatların 
ilkin sosial nəticələridir. Ona görə 
ilkin nəticələrdir ki, zaman keçdikcə 
islahatların gətirdiyi səmərə də 
artacaq, büdcədə daha çox vəsait 

toplanacaq və buna paralel olaraq 
sosial müdafiəni gücləndirmək üçün 
mənbələr daha da genişlənəcək. 
Ona görə ki, büdcəyə daxil olan 
vəsaitin artması və bu vəsaitlərin 
daha səmərəli istifadəsi ilə sosial 
müdafiə arasındakı əlaqə birləşmiş 
qablar əlaqəsidir və səbəb-nəticə 
bağları ilə birləşir.

Bununla da çoxdan can atılan 
bir hədəfə çatmaq mümkün oldu: 
Azərbaycanda minimum əməkhaqqı 
yaşayış minimumu ilə bərabərləşdi. 
Bu, çox vacib bir sosial göstəricidir.

Sosial müdafiə bazarın və 
istehsalın stimulu kimi

Ancaq islahatların nəticəsi olan 
sosial müdafiənin gücləndirilməsinin 
müsbət iqtisadi təsirləri də var. Belə 
ki, bazara əlavə 400 milyon ma-
nat təkcə minimum əməkhaqqının 
artması nəticəsində daxil olacaq. 
Bundan əvvəl pensiyaların artımı 
da birinci mərhələdə baş verib. Bu 

artımlar bazarda alıcılıq qabiliyyətini 
yüksəldir və pərakəndə satışı sti-
mullaşdırır. Məhz pərakəndə satışın 
səviyyəsi istehsalçılar üçün siqnal 
rolunu oynayır. Pərakəndə satış 
artırsa, deməli, daha çox istehsal 
etmək üçün imkan yaranır. Odur 
ki, pərakəndə satışın canlanması 
ilə dürüst gömrük siyasəti üst-üstə 
düşdüyü təqdirdə yerli istehsal 
canlanır. Bu da yerli istehsalçının 
maraqlarına cavab verir.

Həm də gözlənilir ki, bu artımlar 
inflyasiyanın yüksəlməsinə səbəb 
olmayacaq. Ona görə ki, yeni, 
liberal islahatlar istehsalı stimullaş-
dırmağa yönəlib, bu da yerli isteh-
salın artacağı və bazara daha çox 
məhsul çıxarılması, deməli, bazar-
da təklifin artacağı anlamına gəlir. 
İstehsal artdığı və təklif böyüdüyü 
halda isə sosial müdafiə forma-
sında bazara əlavə pul buraxılma-
sı, əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin 
yüksəlməsi yalnız tələbi stimullaş-
dıra və artan təklifə adekvat hala 
gətirə bilər. Bu, düzgün siyasətdir. 
Ona görə ki, sosial müdafiə ilə iqti-
sadi dirçəlişi bir paketdə birləşdirir.

İbrahim MƏMMƏDOV, 
tarix üzrə fəlsəfə doktoru

Ötən il pərakəndə 
ticarət dövriyyəsi 
2,7 faiz artmışdır

 � 2019-cu ilin yanvar ayında pərakəndə 
ticarət şəbəkəsində satılmış məhsulların 
dəyəri əvvəlki ilin eyni ayının səviyyəsini 
müqayisəli qiymətlərlə 2,7 faiz üstələyərək 2,9 
milyard manata bərabər olmuşdur. 

Dövlət Statistika Komitəsindən aldığımız məlumatda 
bildirilir ki, ticarət dövriyyəsinin 1,5 milyard manatını 
ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatları, 1,4 milyard 
manatını qeyri-ərzaq məhsulları təşkil etmiş və satılmış 
məhsulların dəyəri 2018-ci ilin yanvar ayına nisbətən real 
ifadədə müvafiq olaraq 2,4 faiz və 3,1 faiz artmışdır.

2019-cu ilin yanvar ayında alıcıların son isteh-
lak məqsədilə aldıqları mallara xərclədiyi vəsaitin 
44,3 faizi ərzaq məhsullarının, 5,9 faizi içkilər və tütün 
məmulatlarının, 17,6 faizi toxuculuq məhsulları, geyim 
və ayaqqabıların, 6,1 faizi elektrik malları və mebellərin, 
5,7 faizi avtomobil yanacağının, 1,3 faizi əczaçılıq və tibbi 
malların, 0,7 faizi kompüterlər, telekommunikasiya avadan-
lıqları və çap məhsullarının, 18,4 faizi isə digər qeyri-ərzaq 
məhsullarının alınmasına sərf olunmuşdur.

Hesabat ayında istehlak məhsullarının dəyər ifadəsində 
19 faizi ticarət müəssisələri, 50,4 faizi fərdi sahibkarlar 
tərəfindən, 30,6 faizi isə bazar və yarmarkalarda satılmışdır. 
2018-ci ilin yanvar ayı ilə müqayisədə pərakəndə ticarət 
dövriyyəsi real ifadədə müəssisələr üzrə 31,4 faiz artmış, 
fərdi sahibkarlar üzrə 0,5 faiz, bazar və yarmarkalarda 5 faiz 
azalmışdır.

2019-cu ilin yanvar ayında əhalinin hər nəfərinə düşən 
orta pərakəndə ticarət dövriyyəsi 293,8 manat və ya 
 2018-ci ilin müvafiq ayının göstəricisindən nominal ifadədə 
8,1 manat çox olmuşdur. Ticarət şəbəkəsində bir ölkə sakini 
orta hesabla ay ərzində 147,6 manatlıq ərzaq məhsulları, 
içkilər və tütün məmulatları, 146,2 manatlıq qeyri-ərzaq 
məhsulları almışdır.

Samirə ƏLİYEVA, “Xalq qəzeti”

Ermənistan atəşkəs rejimini 
21 dəfə pozub

 � Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri sutka ərzində 
cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində atəşkəs rejimini 21 dəfə pozub.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildiriblər ki, Ermənistan 
Respublikası Noyemberyan rayonunun Voskepar kəndində və adsız 
yüksəkliklərdə, Krasnoselsk rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə 
yerləşən mövqelərdən Azərbaycan Respublikasının Qazax rayonunun 
Kəmərli və Quşçu Ayrım, Gədəbəy rayonunun Zamanlı kəndlərində və 
adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimiz atəşə tutulub.

Tərtər rayonunun işğal altında olan Göyarx, Yarımca, Ağdam rayonu-
nun Baş Qərvənd, Şirvanlı, Sarıcalı, Xocavənd rayonunun Kuropatkino, 
Füzuli rayonunun Aşağı Veysəlli və Horadiz kəndləri yaxınlığında, həmçinin 
Goranboy, Tərtər və Füzuli rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə 
yerləşən mövqelərdən də ordumuzun mövqelərinə atəş açılıb.

AZƏRTAC

Hindistanın paytaxtı Yeni Dehlidəki “Arpit Palace” 
hotelində baş vermiş yanğın nəticəsində ölənlərin sayı 17 
nəfərə çatıb.

Yanğın baş verən zaman hoteldə 150 nəfər müsafir 
olub. Məlumata görə, 34 nəfər xilas edilib, 30 nəfər isə 
xəsarət alıb. Yanğından xilas olmaq məqsədilə pəncərədən 
tullanan iki nəfər də ölüb. Yaralıların hamısı xəstəxanaya 
yerləşdirilib.

Hotelin damında icazəsiz terras inşa olunub. Yanğının 
qısa qapanma nəticəsində terrasda baş verdiyi bildirilir.

Ölənlərin əksəriyyəti tüstüdən boğulub. Hadisənin 
səbəbləri araşdırılır.

İslahatlar və minimum əməkhaqqının 
artırılması eyni prosesin tərkib hissələridir

2018-ci ilin prezident seçkilərindən sonra başlanmış kadr, anti-
korrupsiya, struktur və vergi islahatları özünün ikinci mərhələsinə 
qədəm qoydu. 8 fevral 2019-cu il tarixdə minimum əməkhaqqının 
artırılması haqqında Prezident sərəncamı məhz ikinci mərhələnin 
başlanmasının göstəricisidir.

Bakı MDB-nin ən romantik 
şəhərləri reytinqinin ilk beşliyində

Bakı şəhəri MDB-nin 
ən romantik şəhərlərinin 
ilk beşliyinə daxil olub. 
Bunu “TurStat” analitik 
agentliyi bildirib. Rey-
tinq rusiyalı turistlərin 
iştirak etdiyi internet-
sorğusu əsasında tərtib 
olunub.

Respubli-
ka Seysmoloji 
Xidmət Mərkəzinin 
bəyanatında daha 
sonra deyilir ki, zəlzələ 
bölgəsində afterşok-
ların davam etməsinə baxmayaraq, 
hər hansı güclü və dağıdıcı zəlzələlər 
gözlənilmir. Əvvəlcədən də bildirdi-
yimiz kimi qeydə alınan afterşoklar 
arasında hiss olunanların olması 

mümkündür və bir neçə belə təkan 
qeydə alınıb. Bu barədə ictimaiyyətə 
RSXM-nin rəsmi internet səhifəsi 
www.seismology.az  və KİV vasitəsi 
ilə operativ şəkildə məlumatlar çat-
dırılır. Hazırda bölgədə seysmoloji 

müşahidələr  davam 
etdirilir. Qeydə 
alınan hiss olunan 
təkanların güclü və 
dağıdıcı olmaq ehti-
malı yoxdur.

RSXM 
ictimaiyyəti hər hansı 
təxribat xarakterli 
xəbərlərə inanma-
mağa, zəlzələyə 
dair məlumatları 
yayarkən mərkəzin 
rəsmi saytına istinad 
etməyi tövsiyə edir.

Vətəndaşlar ara-
sında hər hansı sual 
yaranarsa RSXM-

nin İnformasiya şöbəsinə (+994) 012 
492-34-57 nömrəli telefon vasitəsi ilə 
müraciət edə bilərlər.

“Xalq qəzeti”

Qanunvericilər Nyu-Yorkun iki 
ştata bölünməsinin məqbul olub-
olmaması məsələsini müzakirə 

edirlər. Bu dəfə diskussiyanı 
Bataviyadan olan respublikaçı Stiv 
Houli başlayıb.

O, bunula əlaqədar referen-
dum keçirilməsini təklif edib. Onun 
fikrincə, məhz bu referendum 
vasitəsi ilə sakinlər “əyalətin” 
“Böyük Alma”dan ayırılıb-ayrılma-
ması məsələsini həll edəcəklər. 
Stiv Houli təklif edir ki, referendum 
bülleteninə belə bir sual daxil 
edilsin: “ Nyu-York iki ştata bölün-
sünmü?”. Seçicilərin bölünməyə 
tərəfdar olacağı təqdirdə bölgü 
həyata keçirilə bilər. 

Demokratlar Partiyasından 
Şon Rayan respublikaçı Stiv Hou-
linin təklifini tənqid edərək bildirib 
ki, bölgü baş verərsə, əyalətin 
vəziyyəti pisləşər.  

“Xalq qəzeti”

Seysmoloji 
Xidmət 
Mərkəzi 
bəyanat 

yaymışdır
Bəyanatda bildirilir ki, fevralın 5-də Ağsu və Şamaxı rayonlarında baş verən 

zəlzələlərdən sonra ərazidə afterşokların qeydə alınması davam edir. AMEA 
nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi tərəfindən zəlzələ bölgəsində 
hiss olunan afterşoklar və hazırkı vəziyyətlə bağlı ictimaiyyətə müntəzəm olaraq 
məlumat verilir. Təəssüflə qeyd etmək istəyirik ki, sosial şəbəkələrdə bəzi insanlar 
əhali arasında yersiz təxribat və təşviş hissi yaratmaq məqsədi ilə Azərbaycanda 
güclü və dağıdıcı zəlzələlərin olacağına dair əsassız məlumatlar yayırlar. Bu isə 
insanlarda yersiz qorxu və narahatçılıq yaradır.

Yanğın 
17 nəfərin 

həyatına 
son qoydu

Nyu-Yorku 
iki yerə 
bölmək 
istəyirlər

Nyu-York ştatında bir neçə onillik bundan əvvəl başlanan 
debatlar yenidən gündəmə gəlib.

13 fevral 2019-cu il, çərşənbə8
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 � Talış dağlarının qoynuna sığınmış 
Lerikin hər bir guşəsi rəssam tablosuna bənzəyir. 
Bu gözəl diyar ölkəmizin cənub dağlarının 
tacıdır. Turistlər qışın oğlan çağında da Lerikdə 
dincələ bilirlər. Burada Yer kürəsindəki 11 iqlim 
qurşağından 8-i mövcuddur.

Rayonda inkişaf meylləri 
ilbəil sürətlənir. Elə 2018-
ci ildə görülmüş işlərə və 
qarşıda duran vəzifələrə həsr 
edilmiş hesabat yığıncağında 
da bu barədə ətraflı söhbət 
açılıb. İcra hakimiyyətinin baş-

çısı Rövşən Bağırovun geniş 
məruzəsi dinlənilib. Natiq 
bildirib ki, ötən il Lerik üçün 
çox uğurlu bir il sayıla bilər. 
Prezident İlham Əliyevin okt-
yabrın 15-də rayona növbəti 
tarixi səfəri yerli iqtisadiyyatın 
yenilənməsi, infrastrukturun 
qurulması, əhalinin sosial-
məişət şəraitinin yaxşılaşdı-
rılması baxımından böyük 
əhəmiyyət daşıyıb. Səfər 
zamanı dövlət başçısının yeni 
layihələrin açılışında iştirakı, 
ictimaiyyət nümayəndələri 
ilə görüşü, proqram xarak-
terli çıxışı, həmçinin rayonun 
gələcək inkişafı ilə bağlı im-
zaladığı sərəncamlar bir daha 
Prezidentin hər bir bölgəyə, 
hər bir vətəndaşa diqqət 
və qayğı ilə yanaşmasını 
təsdiqləyib. 

Məruzəçi bildirib ki, 
regionların sosial-iqtisadi 
inkişafı Dövlət proqramlarına 
uyğun olaraq Lerik şəhərinin 
su təchizatının yenidən 
qurulması və kanalizasiya 
sisteminin yaradılması layihəsi 
uğurla icra edilib. Azərbaycan 
Prezidentinin 2018-ci ilin 
birinci yarımilliyində imza-
ladığı sərəncamlara müva-
fiq olaraq “Azərsu” ASC-yə 
Lerik şəhərinin su təchizatının 
yaxşılaşdırılması üçün əlavə 
olaraq 1 milyon manat, 
Geskon, Sors, Molalan və 
Şingədulan kəndlərinə su 
xətlərinin çəkilməsi üçün isə 
daha 1 milyon manat vəsait 
ayrılmışdır. Hazırda “Azərsu” 
ASC-nin sifarişi ilə tikinti işləri 
davam etdirilir.

Dövlət başçısı Lerikdə 
16,5 MVT-lıq modul elektrik 
stansiyasının, Heydər Əliyev 
Fondu tərəfindən inşa edilmiş 
100 yerlik, 2 mərtəbəli uşaq 
bağçasının, Bayraq muze-

yinin,  Piran–Hamarat–Vi-
jaker avtomobil yolunun 
yenidənqurmadan sonrakı 
açılışında da iştirak edib. 
Leriklilər həmin səfərin ən xoş 
təəssüratlarını yaşayırlar. 

Prezidentin 15 oktyabr 
2018-ci il tarixli sərəncamına 
əsasən, Lerik şəhərində 48 
mənzilli yeni yaşayış bina-
sının tikintisinə başlanılıb. 
Ötən il ərzində Əmək və 
Əhalinin Sosial Müdafiəsi 
Nazirliyi tərəfindən Qarabağ 
müharibəsi əlilləri və şəhid 
ailələri üçün 13, Fövqəladə 
Hallar Nazirliyi tərəfindən isə 
təbii fəlakət nəticəsində qəza 
vəziyyətinə düşmüş 30 fərdi 
yaşayış evinin tikintisi davam 
etdirilib. Digər sərəncamlarla 
Lənkəran-Lerik avtomobil yo-
lunun yenidən qurulması üçün 
Azərbaycan Avtomobil Yolları 
Dövlət Agentliyinə vəsaitlər 
ayrılıb və hazırda həmin 
yolun tikintisində işlər sürətlə 
davam etdirilir. Eyni zamanda 
ölkə başçısının tapşırığı ilə 
26 kilometrlik Lerik–Qosma-
lıan–Kəlvəz, 36 kilometrlik 
Noda–Şingədulan–Xanagah, 
27 kilometrlik Piran–Hamarat-
Vıjaker avtomobil yolları inşa 
olunub. 

Prezidentin tapşırığı-
na əsasən rayonda yaşa-
yan aztəminatlı ailələrin 
üzvlərindən 185 nəfəri 
müqavilə əsasında, 1 il 
müddətinə şəhərdə aparılan 
abadlıq-təmizlik işlərinə cəlb 
edilib.

Rayon üzrə 2018-ci ildə 
şəhərdaxili küçələrdə bö-
yük həcmdə asfaltlama işi 
görülüb. Həmçinin şəhərin 
bütün küçələrində suaxarlar, 
kanallar inşa edilib və sel 

sularının axıdılmasına şərait 
yaradılıb. Küçə, meydan və 
parklarda müasir işıqlan-
dırma dirəkləri quraşdırılıb. 
Prezidentin sərəncamına 
uyğun olaraq Noda kəndində 
50 yerlik uşaq bağçasının, 
Sivəkəran kəndində 20, 
Kirəvud, Zövnə, Vamazğon 
kəndlərində 40, Vov, Vılıq 
kəndlərində 80, Küsəkəran, 
Kaqoy, Conu kəndlərində 56, 
Monidigah kəndində 96 və 
Orand kəndində isə 180 uşaq 
yerlik məktəblərin tikintisi 
davam etdirilir. Cəngəmiran, 
Conu və Pirasora kəndlərində 
tibb məntəqələrinin tikintisi 
nəzərdə tutulur.

Lerikdə aqrar sahə də 
inkişafdadır. Rayonun 19 kənd 

inzibati ərazi dairəsi üzrə 
hektarlarca sahədə “Virciniya” 
və “İmmuna” tütün sortları 
əkilib. Piran, Cəngəmiran və 
Livədirqə ərazilərində tü-
tünqurutma məntəqələrinin 
tikilməsinə hazırlıq gedir. 
Çayçılığın bərpası üçün rayo-
nun Vizəzəmin və Tikəband 
ərazilərində 100 hektardan 
yuxarı məhsuldar torpaq 
sahələri var. Ötən ilin yazında 
İDEA İctimai Birliyi və Heydər 
Əliyev Fondunun “Regio-
nal İnkişaf” İctimai Birliyinin 
birgə təşəbbüsü ilə rayonun 
Divağac və Cəngəmiran 
kəndlərində 3 hektar sahədə 
meyvə bağları salınıb və  
təmənnasız olaraq kənd 
sakinlərinə təhkim olunub.

İl ərzində iki dəfə 
səyyar “ASAN xidmət”in 
əməkdaşları müasir texniki 
avadanlıqlarla təchiz edilmiş 
xüsusi avtobuslarla Lerikə 
gələrək rayon sakinlərinə 
operativ xidmət göstəriblər. 
Təhsil, səhiyyə, mədəniyyət 
sahələrinin təmsilçiləri də 
əhaliyə xidmətin səviyyəsini 
artırmaqdan ötrü ciddi səylər 
göstəriblər. 

Məruzə ətrafında 
müzakirələrdən sonra Milli 
Məclisin deputatı İqbal 
Məmmədov və Prezident 
Administrasiyasının məsul 
işçisi Dəyanət Abdullayev çıxış 
edərək ölkəmizin, o cümlədən 
Lerikin inkişafı ilə bağlı 
mülahizələr söyləyiblər. Qar-
şıda duran vəzifələr diqqətə 
çatdırılıb. 

Yığıncağın sonunda 
Azərbaycan Respublikası-
nın Prezidenti cənab İlham 
Əliyevə müraciət qəbul edilib.

Əli NƏCƏFXANLI, 
“Xalq qəzeti”nin 

bölgə müxbiri

Lerik: 
Yeni zirvələrə doğru 

Azərbaycan Mətbuat 
Şurasının illik iclası keçirilib

 � Azərbaycan Mətbuat Şurasının İdarə Heyətinin illik 
iclasında ölkə mediasının həllivacib məsələləri müzakirə edilib, 
qurumun son 1 illik fəaliyyətinə yekun vurulub.

Toplantını giriş sözü ilə açan AMŞ 
sədri, Milli Məclisin deputatı Əflatun 
Amaşov gündəlikdə duran məsələlər 
barədə məlumat verib.

Əvvəl çap mediasının gündəmdə 
olan, narahatlıq doğuran məsələləri 
nəzərdən keçirilib. Azərbaycan Res-
publikası Prezidenti yanında Kütləvi 
İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına 
Dövlət Dəstəyi Fondunun qəzetlərin 
maliyyələşdirilməsi üçün şərtləri 
dəyişdirilməsindən sonra yaran-
mış durum ətraflı müzakirə edilib. 
Bildirilib ki, KİVDF-nin maliyyələşmə 
şərtlərində dəyişikliklər etməsi 
yeni dövrün tələbindən irəli gələn 
zərurətdir. Əsas məqsədlərdən biri 
maliyyələşəcək qəzetlərin sayını 
azaltmaq deyil, daha keyfiyyətli 
qəzetçiliyə dəstək olmaqdır. 
Müzakirə zamanı yeni şəraitdə 
qəzetlərin lazımi maliyyə dəstəyi ala 
bilməsi üçün əlverişli şərait yaradıl-
ması ilə bağlı təkliflər səslənib.

Daha sonra qeyd edilib ki, me-
diaya dövlət dəstəyi məsələsində 
önəmli məqamlardan biri də onlayn 
KİV-lərin maliyyələşməsidir. Bu-
nunla bağlı qarşıda duran başlıca 
vəzifələrdən biri internet medianın hü-
quqi münasibətlər sistemində özünə 
mötəbər yer tutmasıdır.

Müzakirələrdə ölkədə qəzet 
yayımının yaxşılaşdırılması, çap 
mediasının reklam gəlirlərinin 
artırılması, qəzet kağızının əlavə 
dəyər vergisindən azad edilməsində 
yaranmış durum kimi məsələlər 
də diqqət mərkəzində olub, bu 
çətinliklərin aradan qaldırılması ilə 
bağlı təkliflər nəzərdən keçirilib. İdarə 
Heyətinin üzvləri göstərilən məsələləri 
həll etmək üçün AMŞ-nin müvafiq 
qurumlara müraciət ünvanlamasının 
vacibliyini vurğulayıblar. Mövcud 
istiqamətdəki fəaliyyətin koordinasiya 
edilməsi üçün müvafiq işçi qrupunun 
fəaliyyətinin gücləndirilməsi barədə 
qərar qəbul edilib. 

İclasda müzakirə edilən ikinci 
məsələ Mətbuat Şurasının 2018-ci 
ildə gördüyü işlərə dair hesabatı olub. 
Məlumat verilib ki, AMŞ-yə 2018-ci 
ildə 700 müraciət daxil olub. Bu-
nun 478-i şikayət mahiyyəti daşıyır. 
Digər 222 müraciətin 70-i dövlət 
proqram və tədbirlər planlarının 
icrasına aiddir. Jurnalistlərin mənzil 
şəraitinin yaxşılaşdırılması barədə 
100, fəxri adlar və  dövlət təltifləri ilə 
bağlı 30, sosial məsələlərə aid 18, 
jurnalist peşəsindəki problemlərin həll 
edilməsi ilə bağlı 2 müraciət qeydə 
alınıb.

2018-ci ildə AMŞ-yə daxil olmuş 
478 şikayətin 250-si bilavasitə 
şuranın katibliyində baxılıb. 120 
şikayətin müəllifləri ilə izahat xa-
rakterli söhbətlər aparılıb, 20 
şikayət üzrə tərəflər şuraya dəvət 
olunub. Katiblikdə qarşılıqlı razılıq 
əldə edilən məsələyə xitam verilib. 
Şikayətin 90-na isə şikayətlər üzrə 
komissiyada baxılıb. Şikayət doğu-
ran materialların təhlili göstərir ki, 
cavabdeh KİV-lər haqqında yazdığı 
şəxsin şərəf və ləyaqətinə, şəxsi 
həyatın toxunulmazlığı prinsipinə 
qeyri-ciddi yanaşıblar.

İclasda bəzi KİV-lərlə bağlı 
məhkəmə prosesləri ətrafında da fikir 
mübadiləsi aparılıb.

Bildirilib ki, Mətbuat Şurası 2018-
ci ildə Azərbaycan jurnalistlərinin VII 
qurultayını keçirib. Qurultayda İdarə 
Heyəti üzvlərinin sayı 17-dən 23-ə 
çatdırılıb, yeni heyət formalaşdırılıb.

İclasda müzakirələrdən sonra 
“Baku Post Media MMC” (bakupost.
az) və “XezerNews.az” xəbər portalı 
AMŞ-yə üzv qəbul edilib. 

AMŞ sədri Əflatun Amaşov 
Azərbaycan Mətbuat Şurası haqqında 
qanun layihəsinin hazırlandığını bildi-
rib və hazırda sənəd üzərində eksper-
tiza işlərinin aparıldığını vurğulayıb. 
O, məsələ ilə bağlı bu il fəal işlərin 
görüləcəyini diqqətə çatdırıb.

AMŞ İdarə Heyətinin üzvləri 
bildiriliblər ki, media orqanları-
nın fəaliyyətinin peşəkar tələblər 
çərçivəsində qurulması ciddi önəm 
daşıyır. Hazırda şura ictimai təşkilat 
kimi fəaliyyət göstərdiyindən səmərəli 
iş imkanları məhduddur. Buna görə 
də onun fəaliyyətini hüquqi cəhətdən 
tənzimləyən ayrıca qanunun olması 
vacibdir. 

Tahir AYDINOĞLU, “Xalq qəzeti”

Zərdablılar ötən il bütün  
sahələrdə uğur qazanmışlar 

Toplantını giriş sözü ilə açan 
rayon icra hakimiyyətinin başçısı 
Lütvəli Babayev Prezident İlham 
Əliyevin hökumətin 2018-ci ilin sosial-
iqtisadi yekunlarına həsr olunmuş 
iclasında qarşıya qoyduğu vəzifələri, 
verdiyi tapşırıqları ətraflı şərh et-
mişdir. Rayon rəhbəri qeyd etmiş-
dir ki, ölkə rəhbəri İlham Əliyevin 
təşəbbüsü və bilavasitə rəhbərliyi 
ilə həyata keçirilən regional inkişaf 
proqramları, digər önəmli layihələr 
ölkənin digər bölgələri kimi Zərdab 
rayonunu da sosial-iqtisadi yüksəlişin 
yeni mərhələsinə gətirib çıxarmışdır. 
Bu ildən gerçəkləşdirilən dördüncü 
regional proqramda da rayonun indiki 
inkişaf tələbatı dolğun əksini tapmış, 
zəruri problemlərin həlli əsas götürül-
müşdür. 

Ötən ilin başlıca sosial-iqtisadi 
yekunları barədə hesabat məruzəsini 
rayon fəallarının müzakirəsinə 
təqdim edən RİH başçısı bildirmişdir 
ki, 2018-ci ildə ölkəmizin uğurlu və 
sürətli inkişaf tempi rayon üçün də 
səciyyəvi olmuşdur. Bəzi sahələrdə 
ölkə miqyasında öncül göstəricilər 
əldə edilmişdir.

Lütvəli Babayev qeyd etmişdir ki, 
hesabat dövründə rayon iqtisadiy-
yatının əsas sahələrində 131 milyon 
161 min manatlıq məhsul istehsal 
edilmişdir. Bu keçən ilin eyni dövrü 
ilə müqayisədə 22 milyon 816 min 
manat və ya 21,1 faiz çoxdur. Məhsul 
və xidmətlərin 68 milyon 653 min 
manatı (52,3 faiz) kənd təsərrüfatının, 
29 milyon 874 min manatı tikintinin 
(22,8 faiz), 26 milyon 188 min manatı 
ticarətin (19,9 faiz), 4 milyon 551 min 
manatı sənayenin (3,5 faiz), 1 milyon 
367 min manatı nəqliyyatın  
(1 faiz), 616 min manatı poçt və 
rabitə xidmətlərinin (0,5 faiz) payına 
düşmüşdür. Əhaliyə 81 milyon 839 
min manatlıq istehlak malları satılmış-
dır ki, bu da əvvəlki ilin müvafiq dövri 
ilə müqayisədə 3,9 faiz çoxdur. Pullu 
xidmətlərin həcmi də ötən ilin eyni 
dövrü ilə müqayisədə 2,8 faiz arta-
raq 15 milyon 937 min manat təşkil 
etmişdir. 

Keçən il rayon iqtisadiyya-
tının aparıcı sahəsi olan kənd 
təsərrüfatının inkişafı istiqamətində 
ciddi irəliləyişə nail olunmuşdur. 
2018-ci ilin məhsulu üçün 18 min 653 

hektarda taxıl əkilmiş və 60 min 150 
ton məhsul istehsal olunmuşdur. Bu, 
rayonun tarixində ən yüksək göstərici 
olmaqla əvvəlki illə müqayisədə 1328 
ton çoxdur. Ümumi məhsuldarlıq 
32,2 sentner, adambaşına düşən 
taxıl 1,3 ton olmuşdur. Taxılçılıq üzrə 
3 toxumçuluq təsərrüfatında ötən 
il 799 ton məhsul istehsal edilmiş, 

məhsuldarlıq 38,7 sentner təşkil 
etmişdir.

Ötən mövsümdə 5 min tona yaxın 
pambıq tədarük olunmuşdur ki, bu da 
əvvəlki ildəkindən 800 ton çoxdur. 2 
min 514 tondan çox pambıq ma-
şınla yığılmışdır. Məhsuldarlıq 15,4 
sentner olmuşdur ki, bu da əvvəlki 
ildəkindən 2,5 sentner çoxdur. Rayon-
da 4 min ton qəbul gücü olan yeni 
pambıq qəbulu məntəqəsi tikilmiş və 
payızda ilk məhsul qəbuluna baş-
lanılmışdır. Pambıq istehsalçılarına 
təhvil verdikləri pambığa görə dövlət 
büdcəsinin vəsaiti hesabına 418,9 
min manat, ümumiyyətlə, torpaq 
mülkiyyətçilərinə 1 milyon 825 min 
660 manat subsidiya verilmişdir.

Məruzəçi iftixarla qeyd etmişdir 
ki, zərdablılar 2018-ci ildə 54 tonadək 
barama tədarük edərək respublikada 
artıq ikinci dəfə ən yüksək göstəriciyə 
nail olmuşlar. Rayon üzrə proqnoz 
tapşırığa 103,6 faiz əməl edilmişdir. 
Keçən il 204 hektardan 939,4 ton 
çəltik, 201 hektardan 3 min 870 ton 
kartof, 182,6 hektardan 2 min 929 ton 
tərəvəz, 200 hektardan 6 min 622 ton 
bostan məhsulu götürülmüşdür. 106 

hektardan 501 ton çuğundur istehsal 
olunmuşdur. 503,1 hektarda qarğı-
dalı əkilmiş, 2 min 902,8 ton məhsul 
götürülmüşdür. Əvvəlki ilin eyni dövrü 
ilə müqayisədə kartof 55 ton, tərəvəz 
144 ton, bostan məhsulları 314 ton, 
qarğıdalı 1408 ton, çuğundur 143 ton, 
çəltik 151 ton artmışdır. 1,5 hektarda 
Abşeron zəfəranı yetişdirilmiş, 1,5 
kiloqram məhsul toplanmışdır. 

Hazırda rayonda iri malın sayı 54 
min 724 başa, qoyun-keçilər 113 min 
707 başa çatmışdır. Ötən il 43 min 
749 sentner ət, 319 min 570 sentner 
süd, 8 milyon 76 min ədəd yumurta, 
1793 sentner yun istehsal edilərək 

proqnoz tapşırıqlara artıqlaması ilə 
əməl olunmuşdur. Arı ailələrinin sayı 
1289-a çatdırılmışdır ki, bu da 2017-ci 
illə müqayisədə 2 dəfə çoxdur.

Məruzəçi bildirmişdir ki, RİH-in 
operativ rəhbərliyi və həyata keçirdiyi 
zəruri tədbirlər nəticəsində humani-
tar sahələr və xidmət təşkilatları da 
ötən il ahəngdar fəaliyyət göstərmiş, 
qarşıya qoyulmuş vəzifələr lazımi 
səviyyədə icra edilmişdir.

Müzakirələrdə çıxış edənlər 
ayrı-ayrı sahələrin fəaliyyəti 
barədə məlumat vermiş, həllivacib 
məsələlərdən söz açmışlar. 

Azərbaycan Respublikası 
 Prezidenti Administrasiyasının sektor 
müdiri Əlibaba Əliyev yığıncaqda çı-
xış etmiş, 2019-cu ildə ölkənin və ra-
yonun qarşısında duran vəzifələrdən 
söz açmış, zərdablılara cari ildə də 
yüksək nailiyyətlər arzu etmişdir.

Ümumrayon toplantısında qəbul 
edilmiş qərarda bu ilin başlıca 
hədəfləri və onları gerçəkləşdirmək 
yolları əksini tapmışdır.

Ziyəddin SULTANOV, 
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri

 � Zərdab Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısı yanında 
Şuranın geniş iclasında 2018-ci ildə rayonun sosial-iqtisadi 
inkişafına yekun vurulmuşdur. Toplantıda Prezident İlham 
Əliyevin Nazirlər Kabinetinin iclasındakı nitqində əksini 
tapmış müddəalardan irəli gələn vəzifələr müzakirə edilmiş, 
rayonda cari ilin önəmli hədəfləri müəyyənləşdirilmişdir.

Hacıqabul Rayon İcra Hakimiyyəti 
2019-cu ildə şəhərdə abadlıq işlərinin, şəhər mənzil fondunun və 
şəhər yollarının əsaslı təmiri işlərinin satınalınması ilə əlaqədar

AÇIQ TENDER ELAN EDİR 
Tender 3 lot üzrə keçirilir.
Lot- 1. Hacıqabul şəhərində abadlıq işlərinin 

 satınalınması.
Lot-2 . Hacıqabul şəhərində mənzil fondunun 

əsaslı təmiri işlərinin satınalınması.
Lot -3. Hacıqabul şəhərində yolların əsaslı təmiri 

işlərinin satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz tender 

təkliflərini möhürlənmiş, imzalanmış şəkildə ikiqat 

zərflərdə yazılı surətdə təqdim etsinlər. Müqavilə il 
ərzində yerinə yetirilməlidir. Müqaviləni yerinə yetirmək 
üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki im-
kanlara malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər aşağıdakı 
məbləğdə iştirak haqqını göstərilən hesaba köçürdükdən 
sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər top-
lusunu, Hacıqabul şəhəri, İ.Qayıbov küçəsi 7 nömrəli ün-
vanda yerləşən Hacıqabul Rayon İcra Hakimiyyətindən 

ala bilərlər. Əlaqələndirici şəxs- Salman Mirzağa oğlu 
Zamanov, telefon- /02120-4-29-46).

İştirak haqqı hər bir lot üçün 100(yüz) manatdır.
İddiaçılar iştirak haqqını aşağıdakı hesaba 

köçürməlidirlər.
Təşkilat- Hacıqabul Rayon İcra Hakimiyyəti
H\h- AZ78AİİB32051019446300201163
VÖEN -810002705
Bank- “Kapital Bank”ASC -nin Hacıqabul filialı
Kod-  200639
M\h-  AZ37NABZ1350100000000001944
VÖEN-9900003611
S.W.İ.F.T. BİK-  AİİBAZ 2x
İştirakı haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı sənədləri 

təqdim etməlidirlər.
- iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi;
- iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti 

 haqqında bank arayışı;
- iddiaçının hüquqi statusu, qeydiyyatdan keçdiyi 

ölkə və rekvizitləri;
- işləri yerinə yetirmək üçün potensial imkanları 

haqqında məlumat;
- tender təklifi (tender proseduru keçirildiyi tarixdən 

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

təminatı (tender proseduru keçirildiyi tarixdən sonra 
ən azı 60 bank günü qüvvədə olmaqla tender təklifi ilə 
birlikdə təqdim edilir);

- bank təminatını tender təklifi zərfində təqdim 
etməyən iddiaçının tender təklifi etibarsız sayılır və 
qiymətləndirilməyə buraxılmır;

- Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər 
icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş 
öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq vergi orqanla-
rının arayışı.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün yuxarıda 
göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank təminatı 
istisna olmaqla) 19 mart 2019-cu il saat 17.00-dək 
təqdim etməlidirlər.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün yuxarıda 
göstərilən sənədləri ,tender təklifi və bank təminatını 
isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 3 aprel 2019-cu il saat 
17.00-dək təqdim etməlidirlər.

Təklif zərfləri 4 aprel 2019-cu il saat 15.00-da Hacı-
qabul Rayon İcra Hakimiyyətinin inzibati binasında, 
Hacıqabul şəhəri, İ.Qayıbov küçəsi 7 nömrəli ünvanda 
açılacaqdır.

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

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri iştirak edə 
bilərlər. 

Tender komissiyası

Qax RİHB-in Şəhər  
İnzibati Ərazi Dairəsi  
üzrə Nümayəndəliyi  
şəhərin küçələrinin 

işıqlanması ilə əlaqədar mal-
materialların satınalınması 

məqsədilə kotirovka 
sorğusu elan edir 

Sənədlər 21 fevral 2019-cu il saat 
17.00-dək qəbul olunacaqdır. 

Əlaqələndirici şəxs – Mustafa 
Qabulov.

Telefon- 02425-5-37-73.
Ünvan- Qax şəhəri, Azərbaycan 

prospekti 26.

BİLDİRİŞ
“Xalq qəzeti”nin 16 və 29 noyabr 2018-ci 

il tarixli nömrələrində “Azərkosmos” ASC-nin 
“Azersky” peykinin idarəetmə infrastrukturunu 
təşkil edən avadanlıqların ehtiyat hissələrinin 
satınalınması üçün dərc olunmuş   açıq tenderin 
davamından “Dövlət satınalmaları haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Qanununun 11.1-ci 
maddəsinə əsasən imtina edilir.

BİLDİRİŞ
“Xalq qəzeti”nin 15 və 31 yanvar 2019-cu il 

tarixli nömrələrində “Azərikard” MMC-nin IBM Ava-
danlıq və Sistem Proqram Təminatı üçün uzadılmış 
zəmanət xidmətinin satınalınması məqsədilə dərc 
edilmiş açıq tender, iştirakçıların sayı 3-dən az oldu-
ğu və yetərsay alınmadığına görə ləğv edilir. 



13 fevral 2019-cu il, çərşənbə10
Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Daxili Qoşunların 

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

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

lövhələrin satınalınması.
Lot -2. Təbliğat-təşviqat vasitələrinin 

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

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

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

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

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

B1. Benefisiar (alan) bank
Adı- Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi 
Kod- 210005
VÖEN- 1401555071
M/h- AZ41NABZ01360100000000003944
SWIFT BIK CTREAZ22.
B2. Vəsaiti alan müştəri (benefisiar)
Adı- DİN-in Daxili Qoşunlarının Baş 

İdarəsi
H/h- AZ44CTRE00000000000002458570
VÖEN- 1500426471
D3. Büdcə təsnifatının kodu-142340 
D4. Büdcə səviyyəsinin kodu -7
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır. 
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər: 
- tenderdə iştirak etmək üçün ərizə 

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

- iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank 
sənədi (əsli);

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

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

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

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

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

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

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

- müvafiq mallar və xidmətlər üzrə mənşə 
və uyğunluq sertifikatları;

- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, qey-
diyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri (notarius-
dan təsdiq edilmiş surəti).

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

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

Göstərilən müddətdən gec təqdim olunan 
tender təklifləri qəbul olunmayacaqdır.

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

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

İddiaçılar əlavə məlumatı aşağıdakı ün-
vandan ala bilərlər:

Ünvan-Bakı şəhəri, Q.Musabəyov küçəsi 4.
Telefon-569-95-10,əlaqələndirici- E.Əliyev.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Daxili Qoşunların Baş İdarəsi
2019-cu il üçün dərman preparatlarının, tibbi ləvazimatların, tibbi reaktivlərin, vaksinlərin, 
dezinfeksiyaedici maddələrin, baytarlıq dərman preparatlarının və hərbi qulluqçuların tibb 

müəssisələrində tibbi müayinələrinin aparılmasının satınalınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR 
Tender 4 lot üzrə keçirilir.
lot-1. Dərman preparatları və tibbi 

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

feksiyaedici maddələr və tibbi ləvazimatlar ın 
satınalınması.

lot-3. Hərbi qulluqçuların tibbi 
müayinələrinin aparılmasının satınalınması..

Lot-4. Baytarlıq dərman preparatlarının 
satınalınması.

İddiaçılar öz tender təkliflərini bütün zəruri 
vergi və rüsumlar nəzərə alınmaqla hesabla-
malıdırlar.

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

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

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender 
iştirakçıları dərman preparatlarının, tibbi 
ləvazimatların, tibbi reaktivlərin, vaksinlərin və 
dezinfeksiyaedici maddələrin satınalınması 
üzrə peşəkarlığa, lazımi texniki və maliyyə im-
kanlarına malik olmalı, məhkəməyə cəlb olun-
mamalı, əvvəllər yerinə yetirdiyi müqavilələrə 
görə onlara qarşı irad tutulmamalı, cərimə 
tətbiq olunmamalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər aşağıda 
göstərilən məbləğdə iştirak haqqını Daxili Qo-
şunların Baş İdarəsinin hesabına köçürdükdən 
sonra əsas şərtlər toplusunu ala bilərlər:

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

B1. Benefisiar (alan) bank
Adı- Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi 
Kod- 210005 
VÖEN- 1401555071 
M/h- AZ41NABZ01360100000000003944 
SWIFT BIK CTREAZ22.
B2. Vəsaiti alan müştəri (benefisiar)
Adı- DİN-in Daxili Qoşunlarının Baş İdarəsi
H/h- AZ44CTRE00000000000002458570 
VÖEN -1500426471
D3. Büdcə təsnifatının kodu- 142340 
 D4. Büdcə səviyyəsinin kodu- 7
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır. 
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər: 
- tenderdə iştirak etmək üçün ərizə 

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

- iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank 
sənədi (əsli);

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

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

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

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

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

- dərman preparatlarının, tibbi 
ləvazimatların, tibbi reaktivlərin, vaksinlərin və 
dezinfeksiyaedici maddələrin uyğunluq sertifi-
katları (surət notariusda təsdiq edilməlidir);

- analoji işlərdə təcrübəsi, iddiaçının poten-
sial texniki və kadr imkanları haqqında rəsmi 
məlumat;

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

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

Göstərilən müddətdən gec təqdim olunan 
tender təklifləri qəbul olunmayacaqdır.

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

İclasda iddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri də iştirak edə bilərlər.

İddiaçılar əlavə məlumatı aşağıdakı ün-
vandan ala bilərlər:

Ünvan- Bakı şəhəri, Q.Musabəyov küçəsi 4.
Telefon- 569-95-10,əlaqələndirici şəxs- 

E.Əliyev.

Tender komissiyası

“Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri” 
Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti

AÇIQ TENDER ELAN EDİR 
Tender 2 lot üzrə keçirilir.
Lot-1.”IMX” və “DVCAM” tipli 

videoyazı avadanlıqlarının ehtiyat 
hissələrinin satınalınması.

Lot-2 .Studiyadan kənar çəkiliş ava-
danlıqları və onların  aksesuarlarının  
satınalınması. 

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

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

 Bank rekviziti
H\h- AZ33C-

TRE00000000000004048501
VÖEN-9900062371
Bank-Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Kod- 210005
VÖEN-1401555071
M/h- AZ41NABZ 

01360100000000003944
S.W.İ.F.T- CTREAZ22
 D-3 Büdcə təsnifatı kodu -142340
 D-4 Fond-7
Tenderdə iştirak haqqı heç bir hal-

da 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 müva-
fiq 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 statu-
su, nizamnaməsi ,qeydiyyatdan keçdiyi 
ölkə və rekvizitləri;

- müvafiq mallar üzrə mənşə və 
uyğunluq sertifikatları;

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

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

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

İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

 Email: webmaster@aztv.az

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi 
dəftərxana və təsərrüfat mallarının satınalınması üçün 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR 
Tender 2 lot üzrə keçirilir. 
Lot-1.Dəftərxana mallarının 

 satınalınması.
Lot-2.Təsərrüfat mallarının satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz 

tender təkliflərini imzalanıb , möhürlənmiş, 
ikiqat zərflərdə yazılı surətdə təqdim etsinlər. 
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün iştirakçılar 
lazımi maliyyə və texniki imkanlara malik 
olmalıdırlar. 

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər aşağıda-
kı məbləğdə iştirak haqqını göstərilən hesaba 
köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində 
tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu Bakı 
şəhəri, H.Əliyev prospekti 152, Çinar plaza, 
32-ci mərtəbə (əlaqələndirici şəxs-Ramin 
İsgəndərovdan , telefon - (+99412) 377-00-77 
(daxili 197)) nömrəli ünvandan ala bilərlər.

İştirak haqqı lot 1 - 100 manat və lot 2 - 50 
manatdır. 

VÖEN- 1404055601 
H\h-AZ58CTRE00000000000008408201
Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi 
VÖEN- 1401555071 
Kod-210005 
M\h- AZ41NABZ01360100000000003944 
S.W.I.F.T- CTREAZ22
Büdcə təsnifatının kodu- 142340
Büdcə səviyyəsinin kodu- 7

İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı 

sənədləri təqdim etməlidirlər:
-tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
-tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
-tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 

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

-tender 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;

-digər sənədlər.
Malgöndərənlərin (podratçıların) ixtisas 

uyğunluğuna dair məlumat (əsas şərtlər 
toplusunun malgöndərənlərin (podratçıların) 
ixtisas uyğunluğuna dair məlumat formasına 
uyğun olaraq).

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) 19 mart 
2019-cu il saat 17.00-a qədər, tender təklifi və 
bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 
3 aprel 2019-cu il saat 17.00-a qədər Bakı 
şəhəri, H.Əliyev prospekti 152, Çinar plaza, 
32-ci mərtəbədə təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

İddiaçıların təklifləri 4 aprel 2019-cu il 
saat 15.00-da Azərbaycan Respublikasının 
Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin iclas zalında 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Zərdab Rayon İcra Hakimiyyəti 2019-cu ildə 
nəqliyyat vasitəsinin satınalınması məqsədilə 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR 
Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Nəqliyyat vasitəsinin 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 imkanlarına malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 100 (bir) yüz manat 
iştirak haqqını göstərilən hesaba köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu 
Zərdab Rayon İcra Hakimiyyətindən (əlaqələndirici şəxs- 
tender komissiyası, telefon -02029 6-61-97) ala bilərlər.

Təşkilat -Yerli Xəzinədarlıq orqanı 
H\h- AZ80AİİB32051019444600201146

VÖEN- 5300060531
Bank - “Kapital Bank” ASC-nin Zərdab filialı
Kod- 200468
VÖEN-9900003611
M\h-AZ37NABZ01350100000000001944
S.W.I.F.T AIIIAZ2X
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı sənədləri 

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

sənədi;
-tender təklifi(zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 

30 bank günü qüvvədə olmalıdır);
-tender təklifi qiymətinin 1 faizi həcmində (təklif 

təminatı) bank zəmanəti(zərflərin açıldığı gündən sonra 

ən azı 60 bank günü qüvvədə olmalıdır);
-Azərbaycan Respublıkasında vergilərə və digər icbarı 

ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin 
olmaması barədə 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;

-işləri yerinə yetirmək üçün kadr və potensial imkan-
ları haqqında məlumat;

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

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” 
Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün yuxarıda 
göstərilən sənədləri 19 mart 2019-cu il saat 17.00-a 
qədər möhürlənmiş ikiqat zərfdə, tender təklifi və bank 
zəmanəti isə 3 aprel 2019-cu il saat 17.00-a kimi Zərdab 
Rayon İcra Hakimiyyətinin tender komissiyasına(ünvan-
Zərdab şəhəri, H.Əliyev prospekti 7) təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər açılma-
dan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 4 aprel 2019-cu il saat 17.00-da 
yuxarıda göstərilən ünvanda açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətlı nümayəndələri iştirak edə 
bilərlər.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 
Təsərrüfathesablı Əsaslı Tikinti və Təchizat İdarəsi 

respublika üzrə bir sıra təhsil müəssisələrində 
təmir işlərinin satınalınması üçün

AÇIQ TENDER ELAN EDİR 
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz 

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

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağı-
dakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir:

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

Tender 42 lot üzrə keçiriləcəkdir.
Lot-1. Sumqayıt şəhərinin bir sıra təhsil 

müəssisələrində cari təmir işlərinin satına-
lınması.

Lot-2. Gəncə şəhərinin bir sıra təhsil 
müəssisələrində cari təmir işlərinin satına-
lınması.

Lot-3. Şirvan şəhərinin bir sıra təhsil 
müəssisələrində cari təmir işlərinin satına-
lınması.

Lot-4. Şirvan şəhərinin bir sıra təhsil 
müəssisələrində kommunal-kommunikasiya 
işlərinin satınalınması.

Lot-5. Mingəçevir şəhərinin bir sıra 
təhsil müəssisələrində cari təmir işlərinin 
satınalınması.

Lot-6. Ağcabədi rayonunun bir sıra 
təhsil müəssisələrində cari təmir işlərinin 
satınalınması.

Lot-7. Ağdaş rayonunun bir sıra təhsil 
müəssisələrində cari təmir işlərinin satına-
lınması.

Lot-8. Ağsu rayonunun bir sıra təhsil 
müəssisələrində əsaslı təmir işlərinin satı-
nalınması.

Lot-9. Ağsu rayonunun bir sıra təhsil 
müəssisələrində cari təmir işlərinin satına-
lınması.

Lot-10. Balakən rayonunun bir sıra 
təhsil müəssisələrində cari təmir işlərinin 
satınalınması.

Lot-11. Bərdə rayonunun bir sıra təhsil 
müəssisələrində cari təmir işlərinin satına-
lınması.

Lot-12. Beyləqan rayonunun bir sıra 
təhsil müəssisələrində cari təmir işlərinin 
satınalınması.

Lot-13. Biləsuvar rayonunun bir sıra 
təhsil müəssisələrində cari təmir işlərinin 
satınalınması.

Lot-14. Biləsuvar rayonunun bir sıra 
təhsil müəssisələrində kommunal-kommuni-
kasiya işlərinin satınalınması.

Lot-15. Cəlilabad rayonunun bir sıra 
təhsil müəssisələrində cari təmir işlərinin 
satınalınması.

Lot-16. Cəbrayıl rayonunun bir sıra 
təhsil müəssisələrində cari təmir işlərinin 
satınalınması.

Lot-17. Cəbrayıl rayonunun bir sıra 
təhsil müəssisələrində kommunal-kommuni-
kasiya işlərinin satınalınması.

Lot-18. Daşkəsən rayonunun bir sıra 
təhsil müəssisələrində cari təmir işlərinin 
satınalınması.

Lot-19. Füzuli rayonunun bir sıra təhsil 
müəssisələrində cari təmir işlərinin satına-
lınması.

Lot-20. Gədəbəy rayonunun bir sıra 
təhsil müəssisələrində cari təmir işlərinin 

satınalınması.
Lot-21. Göyçay rayonunun bir sıra 

təhsil müəssisələrində cari təmir işlərinin 
satınalınması.

Lot-22. Goranboy rayonunun bir sıra 
təhsil müəssisələrində cari təmir işlərinin 
satınalınması.

Lot-23. Hacıqabul rayonunun bir sıra 
təhsil müəssisələrində cari təmir işlərinin 
satınalınması.

Lot-24. Hacıqabul rayonunun bir sıra 
təhsil müəssisələrində kommunal-kommuni-
kasiya işlərinin satınalınması.

Lot-25. Xocavənd rayonunun bir sıra 
təhsil müəssisələrində cari təmir işlərinin 
satınalınması.

Lot-26. İmişli rayonunun bir sıra təhsil 
müəssisələrində cari təmir işlərinin satına-
lınması.

Lot-27. Qəbələ rayonunun bir sıra təhsil 
müəssisələrində cari təmir işlərinin satına-
lınması.

Lot-28. Qax rayonunun bir sıra təhsil 
müəssisələrində cari təmir işlərinin satına-
lınması.

Lot-29. Quba rayonunun bir sıra təhsil 
müəssisələrində əsaslı təmir işlərinin satı-
nalınması.

Lot-30. Masallı rayonunun bir sıra təhsil 
müəssisələrində cari təmir işlərinin satına-
lınması.

Lot-31. Neftçala rayonunun bir sıra 
təhsil müəssisələrində cari təmir işlərinin 
satınalınması.

Lot-32. Neftçala rayonunun bir sıra 
təhsil müəssisələrində kommunal-kommuni-
kasiya işlərinin satınalınması.

Lot-33. Oğuz rayonunun bir sıra təhsil 
müəssisələrində cari təmir işlərinin satına-
lınması.

Lot-34. Salyan rayonunun bir sıra təhsil 
müəssisələrində cari təmir işlərinin satına-
lınması.

Lot-35. Salyan rayonunun bir sıra təhsil 
müəssisələrində kommunal-kommunikasiya 
işlərinin satınalınması.

Lot-36. Saatlı rayonunun bir sıra təhsil 
müəssisələrində cari təmir işlərinin satına-
lınması.

Lot-37. Sabirabad rayonunun bir sıra 
təhsil müəssisələrində cari təmir işlərinin 
satınalınması.

Lot-38. Şəmkir rayonunun bir sıra təhsil 
müəssisələrində cari təmir işlərinin satına-
lınması.

Lot-39. Şəki rayonunun bir sıra təhsil 
müəssisələrində cari təmir işlərinin satına-
lınması.

Lot-40. Tərtər rayonunun bir sıra təhsil 
müəssisələrində cari təmir işlərinin satına-
lınması.

Lot-41. Yevlax rayonunun bir sıra təhsil 
müəssisələrində cari təmir işlərinin satına-
lınması.

Lot-42. Zaqatala rayonunun bir sıra 
təhsil müəssisələrində cari təmir işlərinin 
satınalınması.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər hər 
lot üçün 150 (bir yüz əlli) manat məbləğdə 
iştirak haqqını aşağıda göstərilən hesaba 

köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində 
tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu Bakı 
şəhəri, Y.Bakuvi küçəsi 18 nömrəli ünvan-
dan (əlaqələndirici şəxs-Sirac Əliyevdən, 
telefon-(+99412) 465 73 48 (daxili 110) ala 
bilərlər: 

Təşkilat- Təhsil Nazirliyinin 
Təsərrüfathesablı Əsaslı Tikinti və Təchizat 
İdarəsi 

Bankın adı- “Azərbaycan Beynəlxalq 
Bankı” ASC-nin Sənaye filialı

Kod- 805603
VÖEN- 9900001881
M/h- AZ03NABZ 

01350100000000002944
S.W.I.F.T.İBAZАZ 2Х
H/h- AZ88IBAZ 

38030019441856517211
VÖEN-1500016711
İştirak haqqı heç bir halda geri qayta-

rılmır. 
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

aşağıdakı sənədləri (rəsmi blanklarda və 
möhürlə təsdiq olunmuş qaydada) təqdim 
etməlidirlər:

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

bank sənədi; 
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 

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

- tender təklifinin 1-ci əlavəsi kimi tender 
təklifi qiymətinin 1 faizi həcmində tender 
təklifinin təminatı-bank zəmanəti (zərflərin 
açıldığı tarixdən sonra ən azı 60 bank günü 
qüvvədə olmalıdır); 

- iddiaçılar haqqında tələb olunan 
sənədlər; 

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

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

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

- son bir ildəki maliyyə vəziyyəti haqqın-
da bank arayışı;

- analoji işlər üzrə təcrübəsi və potensial 
imkanı haqqında məlumat (geniş arayış).

İddiaçılar 1-ci, 2-ci və 5-ci bəndlərdə 
qeyd olunan sənədləri 5 mart 2019-cu il 
saat 17.00-a qədər, tender təklifini və bank 
təminatını isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 14 
mart 2019-cu il saat 17.00-а qədər yuxarıda 
göstərilən ünvana təqdim etməlidirlər. 

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

İddiaçıların təklifləri 15 mart 2019-
cu il saat 15.00-da Təhsil Nazirliyinin 
Təsərrüfathesablı Əsaslı Tikinti və Təchizat 
İdarəsinin iclas zalında açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası



1113 fevral 2019-cu il, çərşənbə

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi 
“Azİntelecom” MMC 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR 
Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot-1.“AzİnTelecom” MMC-nin 

mövcud şəbəkə infrastrukturunun da-
yanıqlığının təmin edilməsi məqsədilə 
şəbəkə yüklənməsinin tənzimlənməsi 
sisteminin texniki xidmətlərinin 1 illik 
yenilənməsinin satınalınması.

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

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

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 
aşağıdakı məbləğdə iştirak haqqı-
nı göstərilən hesaba köçürdükdən 
sonra Azərbaycan dilində tərtib 
olunmuş əsas şərtlər toplusunu Bakı 
şəhəri, Əlibəy Hüseynzadə küçəsi 74 
nömrəli (əlaqələndirici şəxslər - Kamil 
Bektaşidən və Vüqar Yəhyazadədən) 
telefon- 012 200 00 74/72 ) ünvandan 
ala bilərlər .

İştirak haqqı 1000 manatdır.
H/h- AZ30AZPO 

91015461200420100063
VÖEN- 9900048721
Bank- “Azərpoçt” MMC PF 1
Kod- 691011
VÖEN-9900037711

M/h-AZ76NABZ 
01350100000000094944

S.W.İ.F.T-AZPOAZ22
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 mü-
vafiq vergi orqanından arayış; 

-Sosial Müdafiə Fonduna borcun 
olub-olmaması barədə arayış; 

-iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

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

-əsas şərtlər toplusunda nəzərdə 
tutulan digər sənədlər.

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

Tender proseduru “Dövlət 
 satınalmaları haqqında” Qanuna 
 uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək 
üçün yuxarıda göstərilən sənədləri 
(tender təklifi və bank təminatı istis-
na olmaqla) 28 fevral 2019-cu il saat 
17.00-a kimi, tender təklifi və bank 
təminatını isə möhürlənmiş ikiqat 
zərfdə 11 mart 2019-cu il saat 17.00-a 
kimi, Bakı şəhəri, Əlibəy Hüseynzadə 
küçəsi 74 nömrəli ünvana təqdim 
etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim 
olunan zərflər açılmadan geri qaytarı-
lacaqdır. 

İddiaçıların təklifləri 12 mart 
2019-cu il saat 15.00-da Bakı şəhəri, 
Ə.Hüseynzadə küçəsi 74 , “AzInte-
lecom” MMC-nin inzibati binasında 
açılacaqdır. 

İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyasının İşlər İdarəsi 
malların satınalınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR 
Tender 1 lot üzrə keçiriləcəkdir.
Lot-1. Digər maşın və avadanlıqlar 

maddəsi üzrə malların satınalınması.
Maraqlananlar 100 (yüz) manat 

məbləğdə tenderdə iştirak haqqını aşağıda 
göstərilən hesaba köçürdükdən sonra ten-
derin əsas şərtlər toplusunu ala bilərlər:

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası-
nın İşlər İdarəsi

VÖEN-1700007431 
9 saylı Xəzinədarlıq İdarəsi 
VÖEN- 1700987121
Bank- DXA 
VÖEN- 1401555071 
Kod-210005
H/h-AZ67CTRE 

00000000000002728301
M/h-AZ41NABZ 

01360100000000003944
SWIFT-CTREAZ22
H/h-AZ28CTRE 

00000000000004138316 
Fond-3, Büdcə təsnifatı kodu- 

142319.
İştirak haqqı heç bir halda geri 

 qaytarılmır.
Malgöndərənlər (podratçılar) iddi-

açı statusu qazanmaq üçün aşağıdakı 
sənədləri rəsmi blankda və möhürlə 
təsdiq olunmuş qaydada tender komissi-
yasına təqdim etməlidirlər:

- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 
müraciət;

- iştirak haqqının ödənilməsini təsdiq 
edən bank sənədi;

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

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

- malgöndərən (podratçı) haqqında 
tələb olunan sənədlər:

- malgöndərənin (podratçının) tam 
adı, hüquqi statusu, nizamnaməsi, qey-
diyyatdan 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 
olmaması haqqında müvafiq vergi orqanın-
dan arayış;

- son bir ildəki maliyyə fəaliyyəti 
haqqında 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 
olunub-olunmaması barədə məlumat;

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

Malgöndərənlər (podratçılar) 1-ci, 2-ci 
və 5-ci bəndlərdə qeyd olunan sənədləri 
1 mart 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 
14 mart 2019-cu il saat 17 .00-dək Bakı 
şəhəri, İstiqlaliyyət küçəsi 30 nömrəli 
ünvanda yerləşən AMEA-nın Rəyasət 
Heyətinin inzibati binasında tender komis-
siyanına təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

Təklif zərfləri 15 mart 2019-cu il saat 
11 .00-da AMEA RH-nin kiçik iclas zalında 
açılacaqdır.

Açılışda iddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Tender proseduru “Dövlət satınal-
maları haqqında” Azərbaycan Respub-
likası Qanununun tələblərinə uyğun 
keçiriləçəkdir.

Tender komissiyası

Quba Rayon İcra Hakimiyyəti
Yolların əsaslı təmiri və abadlaşdırma  

işlərinin satınalınması ilə əlaqədar

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

satınalınması .
Lot- 2 . Abadlaşdırma işlərinin satına-

lınması.
Tender iştirakçılarına tövsiyə olunur 

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

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşa-
ğıdakı 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 olmalıdır-
lar. Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 
aşağıdakı məbləğdə iştirak haqqını 
göstərilən hesaba köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas 
şərtlər toplusunu Quba şəhəri, Heydər 
Əliyev prospektindən (əlaqələndirici 
şəxs- RİHB aparatının sektor müdiri- 
baş mühasib Qurbanəliyev Pənah Mayıl 
oğlundan (telefon- 02333-5-62-15) ala 
bilərlər.

İştirak haqqı 150 manatdır.
Tenderdə iştirak haqqı bu hesaba 

köçürülməlidir.
Tender- Quba Rayon İcra Hakimiyyəti
Quba Rayon Yerli Xəzinədarlıq orqanı
H\h-

AZ37AİİB32051019446500246165
VÖEN- 4500248461
Bank- “Kapital bank”ın Quba filialı
Bank VÖEN- 9900003611
Kod- 200651
M\h- AZ-

37NABZ01350100000000001944
S.W.İ.F.T- BİK AII BAZ-2X
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 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 orqa-
nından arayış;

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

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

Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 
nüsxədə (əsli və surəti) tərtib olunmalıdır. 
(xarici dildəki tender təklifləri Azərbaycan 
dilinə tərcümə edilməlidir). Tender pro-
seduru “Dövlət satınalmaları haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Qanununa 
uyğun keçiriləcəkdir.

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

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

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

Tender komissiyası

Xocavənd Rayon Kommunal 
Müəssisələri Kombinatı 

Xocavənd rayonu Yeni Xocavənd qəsəbəsinin qəsəbəarası 
yollarının təmiri işlərinin satınalınması məqsədilə

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

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

 Müqaviləni yerinə yetirmək üçün ten-
der iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki 
imkanlara malik olmalıdırlar. Müqavilə üç 
ay ərzində yerinə yetirilməlidir.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 
aşağıdakı məbləğdə iştirak haqqını 
göstərilən hesaba köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş ten-
derin əsas şərtlər toplusunu Xocavənd 
rayonu Xocavənd qəsəbəsində Kom-
munal Müəssisələri Kombinatından 
(əlaqələndirici şəxs - E.Namazovdan, 
telefon - (051 999-86-84) ala bilərlər.

 İştirak haqqı 75 manatdır.
 İştirakçılar iştirak haqqını aşağıda-

kı hesaba köçürməlidirlər:
 Təşkilat- Xocavənd rayon Yerli 

Xəzinədarlıq Orqanı (YXO)
 H\h- AZ41AI-

IB32051019444000202140
VÖEN- 7900013321
Bank-”Kapital Bank”ın Beyləqan 

filialı
Kod-200402
VÖEN-9900003611
M\h - AZ37NABZ 

01350100000000001944
S.W.İ.F.T.BİK:ALLBAZ 2X
İştirak haqqı heç bir halda geri 

qaytarılmır.
İştirakçılar tenderdə iştirak etmək 

üçün aşağıdakı sənədləri 5 aprel 
2019-cu il saat 17 .00- dək təqdim 
etməlidirlər.

-tenderdə iştirak etmək üçün ərizə:
-tenderdə iştirak haqqının 

ödənilməsi barədə bank sənədi;
-tender təklifi (zərflərin açıldığı 

tarixdən sonra ən azı 30 bank günü 

müddətində qüvvədə olmalıdır):
-tender təklifi dəyərinin 1 faizi 

həcmində (təklifin təminatı) bank 
zəmanəti (zərflərin açıldığı tarixdən 
sonra ən azı 60 bank günü müddətində 
qüvvədə olmalıdır):

 -Azərbaycan Respublikasında 
vergilərə və digər icbari ödənişlərə 
dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş 
öhdəliklərin olmaması haqqında müva-
fiq vergi orqanları tərəfindən arayış;

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

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

-müvafiq mallar üzrə mənşə və 
uyğunluq sertifikatları ; 

-analoji işlərdə təcrübəsi, iddiaçı-
nın potensial texniki və kadr imkanları 
barədə rəsmi məlumat. 

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

Tender proseduru “Dövlət 
 satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun 
keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək 
üçün yuxarıda göstərilən sənədlərdən 
əlavə iş qrafiki,tender təklifi və bank 
zəmanətini möhürlənmiş,ikiqat zərfdə 
30 aprel 2019-cu il saat 17 .00-dək 
təqdim etməlidirlər.

Yuxarıda göstərilən tarixdən gec 
təqdim olunan zərflər açılmadan geri 
qaytarılacaqdır.

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

İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsi 
tabeliyindəki müəssisələrə 2019-cu ilə tələb olunan malların  

(iş və xidmətlərin) satınalınması məqsədilə açıq tender elan edir
Tender 15 (on beş) lot üzrə keçirilir.
Lot – 1. İçməli suyun satınalınması 

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

 satınalınması.
Lot - 3. Kоmmunikasiyа və elektrik 

işlərinin satınalınması.
Lot – 4. Mətbəə xərclərinin satınalınması.
Lot – 5. Elektrik mallarının satınalanması.
Lot – 6. Digər alış və xidmətlərin 

 satınalınması.
Lot – 7. Dəftərxana mallarının 

 satınalınması.
Lot – 8.Təsərrüfat mallarının 

 satınalınması.
Lot – 9. Sair xərclərin satınalınması.
Lot -10. Yuyucu vasitələrin satınalınması.
Lot –11. Antvirus proqramının təminatı.
Lot – 12. Əmək haqqı proqramının 

təminatı.
Lot – 13. İstehsalatda istifadə olunmayan 

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

göstərilməsinin satınalınması. (Xəzər, 
 Suraxanı və Binəqədi rayonları üzrə).

Lot – 15. Hüquqi xidmət göstərilməsinin 
satınalınması. 

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

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıda-
kı meyarlara üstünlük veriləcəkdir: 

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

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender 
iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlara 
malik olmalıdırlar. Malların təchizatı, iş və 

xidmətlərin yerinə yetirilməsi cədvəli hər ay 
müəyyən edilmişdir və 2019-cu il dekabrın 
30-na kimi nəzərdə tutulmuşdur.

Tenderin əsas şərtlər toplusu Azərbaycan 
dilində hazırlanmışdır.

Tenderlə əlaqədar məlumat almaq 
istəyənlər əlaqələndirici şəxsə müraciət edə 
bilərlər.

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

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

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

İştirak haqqı lot – 1, lot -11, lot-12, lot -13, 
lot-14 və lot 15 hər biri 50 manat,

lot – 2 100 manat, lot – 3, lot – 5 və lot – 
6, hər biri 150 manat,

lot – 4, lot – 7, lot – 8, lot – 9 və lot – 10 
isə hər biri 250 manatdır.

İştirakçılar iştirak haqqını aşağıdakı 
 hesaba köçürməlidirlər.

ADI- MNDXA – nın 8 saylı Xəzinədarlıq 
İdarəsi

VÖEN- 1401555071 
 KOD: 210005 
M/h- AZ41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.T BİK- CTREAZ22
H\h- AZ54CTRE00000000000002128202
Kitab- 002736 Fond -7 Büdcə səviyyə 

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

mır.
İştirakçılar tenderdə iştirak etmək üçün 4 

mart 2019-cu il saat 16.00 –a qədər aşağıdakı 
sənədləri təqdim etməlidirlər:

- tender prosedurunda iştirak etmək üçün 
yazılı müraciət;

- iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank 
sənədi;

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

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

- iddiaçının son bir illik maliyyə vəziyyəti 
barədə bank arayışı;

- iddiaçının hüquqi statusunu təsdiq 
edən sənədlər- rekvizitləri, qeydiyyat 
şəhadətnaməsinin, nizamnamənin və lisenzi-
yanın surəti;

- iddiaçının potensial imkanlarının olması 
haqqında texniki məlumat;

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

İddiaçıların tender təklifləri Azərbaycan 
dilində tərtib olunmalıdır.

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

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

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

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştiak edə bilərlər.

Tender komissiyası

“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 
“Şəfəq” gəmisinin əsaslı təmiri işlərinin satınalınması məqsədilə 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR 
I. Tenderdə iştirak üçün təqdim 

edilməli sənədlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
- iştirak haqqının ödənilməsi barədə 

bank sənədi;
- tender təklifi.
Müsabiqədə iştirak haqqında müraciət 

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

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

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

 İştirak haqqı 300 manatdır (ƏDV 
daxildir).

İştirak haqqı manatla və ya ekvivalent 
məbləğdə ABŞ dolları , yaxud Avro ilə 

ödənilə bilər.
Hesab nömrələri-
Bank rekvizitləri - “Kapital bank”ın 1 

saylı Səbail filialı
Kod- 200059
M/h-AZ37NABZ 

01350100000000001944
VÖEN- 9900003611
SWIFT- AIIBAZ2X
Beneficiary name- Bakı Beynəlxalq 

Dəniz Ticarət Limanı
Beneficiary account- AZ27AI-

IB33010019443500206105
VÖEN- 9900065281
Ödənilmiş iştirak haqqı heç bir halda 

geri qaytarılmır.
III. Əsas şərtlər toplusunu alan 

malgöndərənlər (podratçılar) aşağı-
da qeyd olunan ilkin sənədləri təqdim 
etməlidirlər:

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

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

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

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

- mənşə və uyğunluq sertifikatları;
- digər sənədlər.
Yuxarıdakı sənədlər 1 mart 2019-cu 

il saat 18.00-a qədər göstərilən ünvana 
təqdim edilməlidir.

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

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

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

Tender təklifi və tender təklifinin 
təminatı möhürlənmiş, ikiqat zərfdə, 2 (iki) 
nüsxədə (əsli və surəti) 12 mart 2019-cu 
il saat 18.00-a qədər göstərilən ünvana 
təqdim edilməlidir.

Həmin vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

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

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

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

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

rayonu, Ü.Hacıbəyov küçəsi 72.
VII. Əlaqələndirici şəxs- Hacıyeva 

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

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

tarixi, vaxtı və yeri:
Zərflər 13 mart 2019-cu il, Bakı vaxtı 

ilə saat 17.00-da elanın VI bölməsində 
göstərilən ünvanda açılacaqdır.

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

-qiymət;
- keyfiyyət;
-təcrübə;
- maliyyə vəziyyəti və s.
X. Müqavilənin yerinə yetirilməsi 

müddəti:
-satınalma müqaviləsinin 90 (doxsan) 

gün müddətində yerinə yetirilməsi tələb 
olunur.

Satınalma komissiyası

Аzərbаycаn Dillər Univеrsitеti bоş оlаn 
vəzifələri tutmаq üçün müsаbiqə еlаn еdir

1. Filologiya və jurnalistika fakültəsi nəzdində ingilis dilinin leksikologiyası və üslubiyyatı 
kafedrası – dosent, 2 ştat baş müəllim, 1 ştat

2. Təhsil fakültəsi nəzdində ingilis dilinin leksikologiyası və üslubiyyatı – 1 kafedrası 
baş müəllim, 0,5 ştat

3. Təhsil fakültəsi nəzdində xarici dillərin tədrisi metodikası kafedrası – baş müəllim, 1 ştat
4. Filologiya və jurnalistika fakültəsi nəzdində xarici dillər kafedrası – dosent, 1,75 ştat, baş 

müəllim, 2 ştat
5. Tərcümə və mədəniyyətşünaslıq fakültəsi nəzdində xarici dillər kafedrası – dosent, 1 ştat, 

baş müəllim, 0,75 ştat 
6. Beynəlxalq münasibətlər və idarəetmə fakültəsi nəzdində xarici dillər kafedrası – baş 

müəllim, 0,5 ştat
7. Linqvokulturologiya kafedrası – baş müəllim, 2 ştat
8. Roman dillərinin tərcümə nəzəriyyəsi və praktikası kafedrası – dosent, 1 ştat 
9. German dillərinin tərcümə nəzəriyyəsi və praktikası kafedrası – baş müəllim, 1 ştat
10. Təlimdə innovasiyalar kafedrası – kafedra müdiri, baş müəllim, 1 ştat
11. Beynəlxalq münasibətlər kafedrası – baş müəllim, 1 ştat
12. Qafqazşünaslıq kafedrası – dosent, 0,5 ştat
13. Azərbaycan dilçiliyi kafedrası – dosent, 3 ştat
14. Ümumi dilçilik kafedrası – dosent, 0,5 ştat
15. İnformasiya texnologiyaları kafedrası – dosent, 0,25 ştat
16. Filologiya və jurnalistika fakültəsi – dekan
Müsаbiqədə iştirаk еtmək istəyənlər sənədlərini Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin 

9 mart 2011-ci il tarixli, 400 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Аli təhsil müəssisələrində kаfеdrа 
müdiri, dekan və dekan müavini vəzifələrinin tutulmаsı qаydаlаrınа”, həmçinin Azərbaycan 
Respublikası təhsil nazirinin 7 avqust 1996-cı il tarixli 401 saylı əmri ilə təsdiq edilmiş “Ali təhsil 
müəssisələrində professor-müəllim vəzifələrinin tutulması qaydaları haqqında” sənədin tələblərinə 
uyğun bu elan qəzеtdə dərc оlunduğu gündən 30 gün kеçənədək rektorun adına yazılmış ərizə ilə 
birlikdə aşağıdakı ünvana göndərə bilərlər.

Bаkı şəhəri, AZ1014, R.Bеhbudоv küçəsi 134.
Tеlefonlar-441-22-78 (daxili-230).
441-22-79 (daxili -230)
Müsabiqədə yüksək peşə-ixtisas hazırlığına, elmi ad və dərəcələrə, lazımi elmi-pedaqoji, 

idarəetmə təcrübəsinə, yüksək mənəvi keyfiyyətlərə malik Azərbaycan Respublikası vətəndaşları, 
həmçinin müvafiq qanunvericiliyin tələbləri gözlənilməklə xarici ölkə vətəndaşları da iştirak edə 
bilərlər.



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 2:00

İNDEKS

TİRAJ

SİFARİŞ

QİYMƏTİ

0282
7321

510

40 qəpik

Çin

Xarici valyuta ehtiyatları artıb
Çinin xarici 

valyuta ehtiyatları 
2019-cu ilin yanvarın-
da ötən ilin dekabrı 
ilə müqayisədə 15,2 
milyard dollar artıb. 
Məlumata görə, ha-
zırda ölkənin valyuta 
ehtiyatı 3,0879 trilyon 
dollar həcmindədir. 
Bundan başqa, cari 

ilin yanvarında ölkənin qızıl ehtiyatı da artıb. Hazırda 
ölkənin qızıl ehtiyatı 59,94 milyon unsiya təşkil edir. Bu,  
79,319 milyard dollar deməkdir.

Qeyd edək ki, Çin dünyada ən çox xarici valyuta 
ehtiyatına sahib olan ölkədir.

Xəbəri “Bloomberg” verib.

ABŞ

Elon Mask villasını satır
“Tesla” və “Spa-

ceX” şirkətlərinin 
sahibi Elon Mask 
Kaliforniyadakı villa-
sını satışa çıxarıb. 
Brentvud şəhərində 
yerləşən, sahəsi 1100 
kvadratmetr olan və 
“ağıllı ev” sisteminə 
malik villanın 4 yataq 
və 3 vanna otağı var. 
Malikanə futuristik üsluba malikdir.

Qeyd edilir ki, E.Mask və keçmiş xanımı Taula Rayli 
bu villanı 2014-cü ildə 3,69 milyon dollara almışlar.

Məlumatı “Daily Mail” yayıb. 

Fransa 

Retro avtomobil satılıb

1939-cu ildə 
istehsal olunmuş 
“Alfa Romeo 8C 
2900 B Touring 
Berlinetta” Parisdə 
keçirilən “Retromo-
bile” avtosərgisində 
16,7 milyon avroya 
satılıb. Avtomobili 
amerikalı kolleksi-
yaçı alıb. 

Qeyd edək ki, 
sözügedən avtomobildən cəmi 50 ədəd istehsal edilsə 
də, onlardan yalnız beşi dövrümüzə qədər gəlib çatıb.

Xəbəri “Auto.tut.by” verib.

Böyük Britaniya 

Xərçənglə mübarizədə daha bir uğur 
Böyük Britaniyada  

xərçəng xəstəliyinə 
qarşı yeni dərman 
preparatı hazırlanıb. 
Bildirilir ki, “Tisitumab 
Vedotin” (TV) adlı 
dərman xəstəliklə 
mübarizədə müsbət 
nəticə verib. Lon-
dondakı Xərçəng 
Araşdırmaları İnsti-
tutu tərəfindən hazırlanan dərman 150 xəstə üzərində 
sınaqdan keçirilib və pasiyentlərin 27 faizinə müsbət 
təsir göstərib.

Xəbəri “MEDdaily” verib.

Türkiyə

Milli Şenol Günəşə tapşırıla bilər
Futbol üzrə Türkiyə 

milli komandasının baş 
məşqçisi Mirça Luçes-
ku istefaya göndərilib.
Türkiyə Futbol Fede-
rasiyası (TFF) rumı-
niyalı mütəxəssisin 
müqaviləsini ləğv edib. 
Qarşılıqlı razılaşma 
əsasında xitam verilən 
anlaşmaya görə, 74 
yaşlı baş məşqçi TFF-

dən 4 aylıq maaşını alacaq.
Mirça Luçeskunu bu postda “Beşiktaş”ın baş 

məşqçisi Şenol Günəşin əvəzləyəcəyi gözlənilir.
Xəbəri “Eurosport” verib.

Hazırladı: Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

 Â Fevralın 13-də
 Â Bakıda və Abşeron yarımadasında 

dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı 
gözlənilir. Səhər bəzi yerlərdə duman,çiskin 
olacaq. Cənub küləyi əsəcək, axşam şimal-qərb 
küləyi ilə əvəz olunacaq. Gecə 1-3, gündüz 6-9, 
Bakıda gecə 1-3, gündüz 7-9 dərəcə isti olacaq. 
Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 768 mm civə 
sütunu, nisbi rütubət 70-80 faiz olacaq.

 Â Naxçıvan Muxtar Respublikasında əsasən 
yağmursuz keçəcək. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 
2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyədək isti, dağlıq 
ərazilərdə 6-8 dərəcə şaxta, gündüz 7-12 dərəcə 
isti olacaq.

 Â Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa, Xo-
calı, Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, Laçın, 
Kəlbəcər, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy 
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.Gecə 
və səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Şərq 
küləyi əsəcək. Gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 
3-8 dərəcə isti olacaq. 

 Â Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Ağdam, 
Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında əsasən yağ-
mursuz keçəcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə 
duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 0-5, 
gündüz 7-12 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. Şərq küləyi əsəcək. 
Gecə 0-5, gündüz 5-10 dərəcə isti, dağlarda 
gecə 8-13, gündüz 0-3 dərəcə şaxta olacaq. 

 Â Mərkəzi Aran: Mingəçevir, Yevlax, Göyçay, 
Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, 
Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Şirvan, Hacı-
qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında əsasən 
yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər ayrı-ayrı 
yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. 
Gecə 2-5, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq.

 Â Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Asta-
ra rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. 
Lakin axşama doğru bəzi yerlərdə çiskinli yağış 
yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə duman 
olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 3-6, gündüz 
8-12 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-2 dərəcə şaxta, 
gündüz 5-8 dərəcə isti olacaq. 

13 fevral 2019-cu il, çərşənbə12

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  
İşlər İdarəsinin kollektivi “Azərbaycan”  
nəşriyyatının baş direktoru Ağabəy Əsgərova 
bacısı

PƏRİXANIM MƏMMƏDOVANIN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və 

dərin hüznlə başsağlığı verirlər.
                                                                                  

Nəsimi rayonundan  Asif Əsgərov 
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin 
rektoru, professor Ədalət Muradova qardaşı 

ZAKİR MURADOVUN 
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin 

hüznlə başsağlığı verir.
                                                                                  

Qusar rayonundan Şair Alxasov 
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin 
rektoru, professor Ədalət Muradova qardaşı

ZAKİR MURADOVUN
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin 

hüznlə başsağlığı verir.
                                                                                  

M.F.Axundzadə adına Azərbaycan Milli 
Kitabxanasının direktoru, professor Kərim 
Tahirov və Milli Aviasiya Akademiyasının 
prorektoru Şəmsəddin Axundov Azərbaycan 
Dövlət İqtisad Universitetinin rektoru, 
professor Ədalət Muradova qardaşı

ZAKİR MURADOVUN 
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və 

dərin hüznlə başsağlığı verirlər.
                                                                                  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının 
rektorluğu və professor-müəllim heyəti 
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin 
rektoru, professor Ədalət Muradova qardaşı

ZAKİR MURADOVUN 
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və 

dərin hüznlə başsağlığı verirlər.

Suraxanı rayonundan İlqar Abbasov 
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin 
rektoru, professor Ədalət Muradova qardaşı 

ZAKİR MURADOVUN 
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin 

hüznlə başsağlığı verir.
                                                                                  

Pirallahı rayonundan Vasif İmanov 
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin 
rektoru, professor Ədalət Muradova qardaşı

ZAKİR MURADOVUN
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin 

hüznlə başsağlığı verir.
                                                                                  

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft 
Fondunun İcraçı direktoru Şahmar Mövsümov 
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin 
rektoru, professor Ədalət Muradova qardaşı

ZAKİR MURADOVUN
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin 

hüznlə başsağlığı verir.
                                                                                  

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye 
Universitetinin rektorluğu və kollektivi 
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin 
rektoru, professor Ədalət Muradova qardaşı

ZAKİR MURADOVUN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və 

dərin hüznlə başsağlığı verirlər.
                                                                                  

Goranboy rayonundan Nizaməddin 
Quliyev “Azərbaycan” nəşriyyatının baş 
direktoru Ağabəy Əsgərova bacısı 

PƏRİXANIM MƏMMƏDOVANIN 
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin 

hüznlə başsağlığı verir.
                                                                                  

Masallıdan Rafil Hüseynov Milli Məclisin 
deputatı  İmamverdi İsmayılova  əzizi

TAMARA XANIMIN 
 vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin 

hüznlə başsağlığı verir.

Allah rəhmət eləsin

 9 “Vuqma – Qida Məhsulları” MMC-yə məxsus kommersiya hüquqi şəxsinin dövlət 
qeydiyyatı haqqında 0400089901 nömrəli VÖEN-in şəhadətnaməsi itdiyi üçün etibarsız 
sayılır.

Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyi (AZƏRTAC)
2019-cu ildə tələb olunan fotoaparatların, serverlərin, notebookların, kompüterlərin,  
faks aparatlarının, printerlərin, skanerlərin, digər informasiya texnikaları və onların 

ehtiyat hissələrinin satınalınması üçün təkliflər sorğusu həyata keçirir

Təkliflər sorğusunda iştirak etmək üçün sənədlər 18 fevral 2019-cu il saat 17.00-a 
qədər qəbul olunur.

İddiaçıların  təklif   zərfləri 19 fevral 2019-cu il saat 11.00-da “AZƏRTAC”-ın inzibati 
binasında açılacaqdır. İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Maraqlanan təşkilatlar 012-493-74-62 nömrəli telefonla əlaqə saxlaya bilərlər.
Ünvan-Bakı şəhəri, Bülbül prospekti 30, 6-cı mərtəbə, 616-cı otaq.

Tender komissiyası

Tereza Mey “Brexit”lə 
bağlı sərfəli razılaşmadan 
sonra istefaya gedə bilər 

 � Böyük Britaniya 
Nazirlər Kabinetinin üzvləri 
hesab edirlər ki, hökumət 
başçısı Tereza Mey bu yay öz 
postu ilə vidalaşa bilər. Bu 
barədə “The Sun”a istinadən 
TASS məlumat yayıb. 

“Ticarət naziri Liam Foks əmindir 
ki, Mey yayda istefaya gedəcək, – “The 
Sun” Mühafizəkarlar Partiyasının adının 
çəkilməsini istəməyən nümayəndəsinə 
istinadən bildirib. – Mey arxayın olmaq 
istəyir ki, ondan sonra baş nazir olacaq 
adam indiki kursu davam etdirəcək”.

Qəzetin qənaətincə, Mey Brita-
niyanın Avropa İttifaqının tərkibindən 

çıxması ilə bağlı hazırkı baş nazirin 
planını tənqid edən Boris Consonun 
hakimiyyətə gəlməsini istəmir. Ona 

görə də “Brexit” üzrə ölkəsi üçün sərfəli 
razılaşma əldə etdikdən sonra istefaya 
getməyi planlaşdırır. O hesab edir ki, bu 
addım baş nazir kimi onun mövqelərini 
möhkəmləndirəcək və Mühafizəkarlar 
Partiyası nümayəndəsinin baş nazir 
seçilməsinə təsir göstərəcək.  

Qeyd edək ki, biznes, energetika və 
sənaye strategiyası üzrə nazir Qreq Klark 
da Meyin istefaya gedəcəyini istisna etmir. 
Sabiq xarici işlər naziri Boris Conson isə 
Meyin Avropa İttifaqından çıxmaqla bağlı 
planı ilə razılaşmayaraq, keçən ilin iyu-
lunda istefa verib. Britaniya KİV-i və yerli 
müşahidəçilər onu baş nazir postuna ən 
real namizəd hesab edirlər. 

“Brexit” bu il martın 29-na nəzərdə 

tutulur. Əgər Brüssel və London o vaxta 
qədər ayrılmanın şərtləri barədə razılı-
ğa gələ bilməsə, “Brexit”in razılaşmasız 
baş tutması istisna edilmir. Vəziyyətin bu 
şəkildə inkişafı Britaniyanın Aİ-nin Göm-
rük İttifaqında üzvlüyünün dayandırılması 
demək olacaq və Avropa bazarında bu 
ölkənin mallarına rüsum tətbiq ediləcək. 

Bu il yanvarın 15-də İcmalar Palatası 
“Brexit”in şərtləri ilə bağlı baş nazir və 
Aİ rəhbərliyi arasında imzalanmış razı-
laşmanı Britaniya tarixində ən böyük səs 
çoxluğu ilə (230 səs) rədd edib. Yanvarın 
21-də isə Mey parlamentə alternativ plan 
təqdim edib, ancaq burada da Aİ ilə danı-
şıqların dalandan çıxarılması üçün konkret 
addımlar göstərilməyib. 

Paşa ƏMİRCANOV, “Xalq qəzeti”

Özbəkistan “Doing Business” 
üzrə “ilk iyirmiliyə” daxil 
olmağa çalışır

 �  Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev bildirib 
ki, ölkəsi 2022-ci ilə kimi biznes fəaliyyətinin uğurlu təşkili 
üzrə dünyanın ən yaxşı 20 dövlətinə çatmağı planlaşdırır. Bu 
barədə  Daşkənddəki rəsmi mənbələrə istinadən “Anadolu” 
agentliyi məlumat yayıb. 

Dövlət başçısı müvafiq tədbirlərin 
həyata keçirilməsi üçün sərəncam im-
zalayıb. Ölkədə Dünya Bankı və digər 
nüfuzlu beynəlxalq maliyyə qurumlarının 
mütəxəssislərinin iştirakı ilə “yol xəritəsi” 
hazırlanıb. Məqsəd qarşıdakı üç il ərzində 
Özbəkistanın  “Doing Business” üzrə rey-
tinqini yüksəltməkdir.

Qeyd edək ki, son beş ilin 
göstəricilərinə görə, Özbəkistan 
sözügedən reytinq üzrə 146-cı yerdən 
76-cı pilləyə yüksəlib. Bununla bərabər, 
ölkədə sahibkarlar tikinti fəaliyyəti üzrə 

lisenziyaların alınması, daşınmaz 
mülkiyyətin qeydiyyatı, xarici ticarətin 
sərbəst surətdə həyata keçirilməsi və 
sair sahələrdə hələ də bir çox bürokratik 
əngəllərlə üzləşirlər.  

Artıq bu il martın 1-dən başlayaraq 
Özbəkistanda biznes sahəsində bir 
sıra prosedurlar sadələşdiriləcək. Bir 
müddət əvvəl ölkə Prezidenti yanında 
“Layihələrin idarə olunması üzrə mil-
li agentlik” yaradılıb. Həmin qurumun 
rəhbərliyinə xarici investorların cəlb olun-
ması məqsədilə internetdə “Özbəkistanda 

biznesin təşkili” veb-saytını yaratmaq 
tapşırılıb. 

M.HACIXANLI, “Xalq qəzeti” 

Son üç əsrdə Yer kürəsində iqlimin dəyişməsi ilə 
əlaqədar bir sıra anomal proseslər müşahidə olunmaq-
da davam edir. Bura müxtəlif kateqoriyalı katastrofik 
yağıntıları, istiləri və digər təbiət hadisələrini daxil edə 
bilərik. Xüsusilə son illər aparılan elmi tədqiqatlar və 
müşahidələr göstərir ki, planetimizin Şimal və Cənub 
qütbləri qlobal istiləşmənin təsirinə ən çox məruz qa-
lan ərazilərdir. 

Kanada, Böyük Britaniya, Almaniya, ABŞ və Yeni Zelandi-
yadan olan Beynəlxalq Alimlər Qrupunun gəldiyi qənaətə görə, 
XXI əsrdə Yer kürəsində iqlimin dəyişməsi daha da kəskin 
və gözlənilməz olacaq. Belə ki, qarşıdakı illərdə planetimi-
zin temperaturu gözlənilməz dərəcədə artacaq ki, bu da öz 
növbəsində Yer kürəsinin müxtəlif bölgələrində flora və fauna-
nın böyük hissəsinin tamamilə məhvinə səbəb olacaq. 

Alimlər belə qənaətə gəliblər ki, müasir dünyada baş 
verən sənaye inqilabı, zavod, fabrik, müxtəlif sənaye üsulu ilə 
çalışan və istixana effekti yaradan müəssisələr bu prosesin 
sürətlənməsində mühüm rol oynayır. Bundan başqa, kömürlə 
işləyən müəssisələr, atom elektrik stansiyaları (AES)  qlobal 
istiləşmənin intensivləşməsinə böyük təsir göstərir. 

Alimlər 2065-2075-ci illərdə dünya okeanının səviyyəsinin 
sürətlə yüksəlməsini proqnozlaşdırırlar.  

Tədqiqatçılar qeyd edirlər ki, əsrin 80-ci illərinə kimi 
okeanlarda qolfstrim cərəyanları zəifləyəcək, Arktika, Şərqi 
Kanada və Mərkəzi Amerikada temperatur yüksələcək, Av-
ropanın şimalında və Atlantikada planetin digər rayonları ilə 
müqayisədə temperatur kəskin şəkildə soyuq olacaq.

Sakit okeanda suyun səviyyəsinin qalxacağı təqdirdə, buz 
təbəqəsi ilə örtülü olan Antarktidaya yaxın regionlarda, əksinə, 
suyun səviyyəsində azalma müşahidə olunacaq.

Əgər əsrin sonunadək həlledici tədbirlər görülməzsə, 
Himalay buzlaqlarının üçdəbiri əriyəcək və bu regionda 
məskunlaşan 1,6 milyard insan üçün acınacaqlı nəticələrə 
gətirib çıxaracaq. Bütün bunlar göstərir ki, qlobal iqlim 
dəyişikliyi inkişaf etməkdə olan ölkələrə daha güclü təsir 
edəcək.

Mahmud QƏRİBOV, “Xalq qəzeti”

Alimlər  
həyəcan  
təbili çalırlar
Qlobal istiləşmə ağır fəsadlar törədə bilər

Neftin qiyməti 
artmağa başlayıb

 � Dünya birjalarında “qara qızıl”ın 
qiyməti artmağa başlayıb.

 Londonun “İCE” 
Birjasının məlumatına 
görə, “Brent” markalı neftin 
qiyməti 1,3 faiz artaraq bir 
bareli 62,39 dollar olub. 
Nyu-York Əmtəə Birjasının 
məlumatına görə, Texas 
sortu adlandırılan ABŞ-
ın “WTI” markalı neftinin 
qiyməti 1,2 faiz artaraq bir 
bareli 52,54 dollar olub. 

Azərbaycanın “AzeriLight” markalı neftinin qiyməti 1,5 faiz arta-
raq bir bareli 64,10 dollar olub.

Dünya bazarında “qara qızıl”ın qiymətinin artması neft hasil 
və ixrac edən dövlətlərin milli valyutalarına da müsbət təsir edib. 
Həmin valyutalar dollara nisbətdə möhkəmləniblər.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti” 

Respublikaçılarla demokratlar razılığa gəldilər
“Blomberg” agentliyinin yaydığı 

məlumata görə, ABŞ Konqresində 
respublikaçılarla demokratlar ara-
sında sərhəd təhlükəsizliyinin 
maliyyələşməsi məsələsində ilkin 
razılıq əldə olunub. 

Bildirilir ki, bu, fevralın 15-də dövlət 
qurumlarının yenidən bağlanmasının qar-
şısını almağa imkan verə bilər. Respubli-
kaçı senator Riçard Şelbi deyib ki, razılıq 
bir neçə saat bağlı qapılar arxasında 
keçirilən görüşdə əldə olunub.

Qeyd edək ki, razılaşmanın 
təfərrüatları barədə dəqiq məlumat 
verilmir. Problemin tam həlli üçün Pre-
zident Donald Tramp əldə olunmuş 

razılığı təsdiqləməlidir. Əks təqdirdə 
15 fevral tarixindən etibarən yenidən 
minlərlə məmur öz hesabına məzuniyyətə 
göndərilə bilər. 

Məlumat üçün deyək ki, büdcə layihəsi 

ətrafındakı mübahisəyə Prezident Donald 
Trampın Meksika ilə sərhəddə səddin in-
şasına 5,7 milyard dollar ayrılmasını tələb 
etməsi səbəb olub.

Ötən ilin sonunda Konqresdə res-
publikaçılarla demokratların razılığa 
gələ bilməməsi bir sıra dövlət qurum-
larının fəaliyyətinin dayandırılması ilə 
nəticələnmişdi. Bu vəziyyət 35 gün davam 
etmişdi. Yanvarın 25-də ABŞ Prezidenti 
Donald Tramp bağlanmış dövlət idarələrini 
fevralın 15-dək maliyyələşdirməyə imkan 
verən qanun layihəsini imzalamışdı. 
Hesablamalara görə, bu vəziyyət ABŞ iqti-
sadiyyatına 11 milyard dollar ziyan vurub.

Rövşən ATAKİŞİYEV, “Xalq qəzeti”


