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KXDR 
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Paşinyana 
Günnüt 
xatırlatması: 
Sarkisyanın 
xələfinin 
ilk hərbi 
məğlubiyyəti

Daxili Qoşunlar 
istənilən döyüş 
tapşırığını yüksək 
səviyyədə 
yerinə yetirməyə 
qadirdir

Azərbaycanın 
Birinci vitse-
prezidenti 
Mehriban Əliyeva  
Fransa Senatının 
sədri Jerar Larşe 
ilə görüşüb

Roma Papası Fransisk Həzrətlərinə
Zati-müqəddəsləri!
Tacqoyma Gününüzün ildönümü 

münasibətilə Sizə və Sizin simanızda 
bütün həmməzhəblərinizə öz adımdan 
və Azərbaycan xalqı adından ən səmimi 
təbriklərimi yetirirəm. 

Azərbaycan ilə Müqəddəs Taxt-Tac 
arasındakı münasibətlər, eyni zamanda, 
dinlər və mədəniyyətlər arasında dialoq 
və tolerantlıq mühitinin təşviqi üçün ba-
riz nümunədir. İnanıram ki, əməkdaşlıq 

zəminində addımlarımız bundan sonra da 
dünyada sülhün və əmin-amanlığın, qarşılıq-
lı anlaşma və həmrəyliyin bərqərar olmasına 
xidmət edəcəkdir.

Belə bir xoş gündə Sizə möhkəm can-
sağlığı, ali missiyanızda uğurlar diləyirəm.

Hörmətlə,

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti
Bakı şəhəri, 11 mart 2019-cu il

Prezident İlham Əliyev ABŞ-ın Azərbaycanda 
yeni təyin olunmuş səfirinin etimadnaməsini qəbul edib

 � Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyev martın 12-də 
Amerika Birləşmiş Ştatlarının ölkəmizdə 
yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli 
səfiri Örl Litzenberqerin etimadnaməsini 
qəbul edib.

Örl Litzenberqer fəxri 
qarovul dəstəsinin qarşı-
sından keçdi.

Səfir etimadnaməsini 
Prezident İlham Əliyevə 
təqdim etdi.

Sonra Azərbaycan 
Prezidenti səfirlə söhbət 
etdi.

Örl Litzenberqer 
Azərbaycana səfir 
təyin olunmasından 
məmnunluğunu ifadə etdi 
və fəaliyyəti müddətində 
iki ölkə arasında əlaqələrin 
daha da inkişafı məqsədilə 
səylərini əsirgəməyəcəyini 
vurğuladı. 

Prezident İlham Əliyev 
Örl Litzenberqeri ölkəmizə 

səfir təyin olunması 
münasibətilə təbrik etdi və 
onun səfir kimi fəaliyyəti 
dövründə Azərbaycan-ABŞ 
ikitərəfli münasibətlərinin 
daha da genişlənəcəyinə 
və inkişaf edəcəyinə 
əminliyini bildirdi. 

Prezident İlham 
Əliyev və səfir Örl 
Litzenberqer Azərbaycan-
ABŞ əlaqələrinin yüksək 
səviyyədə olması və 
uğurlu inkişafından 
məmnunluq ifadə etdilər.

Səfir Azərbaycanın 
Əfqanıstanda həyata 
keçirilən sülhməramlı 
əməliyyata canlı qüvvə 
ilə töhfəsini və həmçinin 

bu əməliyyat əsnasında 
göstərdiyi logistik və 
nəqliyyat dəstəyinin 
ABŞ hökuməti tərəfindən  
yüksək qiymətləndirildiyini 
qeyd etdi. 

Söhbət zamanı si-
yasi əlaqələr, enerji 
təhlükəsizliyi, ticarət, de-
mokratik inkişaf məsələləri 
ətrafında fikir mübadiləsi 
aparıldı, humanitar 
sahədə, o cümlədən in-
sanlar arasında əlaqələrin 
inkişafının əhəmiyyəti 
vurğulandı.

Görüşdə Ermənistan-
Azərbaycan Dağlıq Qara-
bağ münaqişəsinin həlli ilə 
bağlı məsələlər müzakirə 

edildi, Prezident İlham 
Əliyev Azərbaycanın 
münaqişənin həllinə dair 
beynəlxalq hüququn 
norma və prinsiplərinə 
və ədalətə əsaslanan 
mövqeyini diqqətə çatdır-
dı. Dövlətimizin başçısı 
bildirdi ki, Azərbaycan 
tərəfi ATƏT-in Minsk 
qrupunun həmsədrlərinin 
son bəyanatı, o cümlədən 
danışıqlar formatının 
dəyişdirilməməsi ilə bağlı 
fikirlərini müsbət qarşıla-
yır. 

Prezident İlham Əliyev 
və səfir Örl Litzenberqer 
Azərbaycan-ABŞ ikitərəfli 
münasibətlərinin gələcək 
inkişafı və daha çox 
sahələri əhatə etməsinin 
önəmi barədə fikir 
mübadiləsi aparıblar.   

AZƏRTAC

Azərbaycan Respublikasının Milli Televiziya və 
Radio Şurası üzvlərinin təyin edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası-

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

Aşağıdakı şəxslər 6 il müddətinə 
Azərbaycan Respublikasının Milli Televiziya və 
Radio Şurasının üzvləri təyin edilsin:

Balakişiyev Bəxtiyar Qaraca oğlu
Əliyeva Telli Pənah qızı.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 12 mart 2019-cu il

Çoxmənzilli binaların dam örtüklərinin 
təmiri ilə bağlı tədbirlər haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası-

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

1. Çoxmənzilli binaların dam örtüklərinin 
təmiri məqsədilə Azərbaycan Respublika-
sı 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 1.67-
ci bəndində göstərilmiş məbləğin 2 206 000 
(iki milyon iki yüz altı min) manatı Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabinetinə 
ayrılsın. 

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

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

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 12 mart 2019-cu il

Çoxmənzilli binaların lift təsərrüfatının maddi-texniki 
bazasının möhkəmləndirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası-

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

1. Çoxmənzilli binaların lift təsərrüfatının 
maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi 
məqsədilə Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin 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 1.67-ci bəndində 
göstərilmiş məbləğin 449 000 (dörd yüz qırx 

doqquz min) manatı Naxçıvan Muxtar Res-
publikasının Nazirlər Kabinetinə ayrılsın. 

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

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

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 12 mart 2019-cu il

Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi ilə Səudiyyə 
Ərəbistanı Krallığının Ədliyyə Nazirliyi arasında əməkdaşlıq 

haqqında Anlaşma Memorandumunun təsdiq edilməsi barədə 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası-

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

1.  Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə 
Nazirliyi ilə Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının 
Ədliyyə Nazirliyi arasında əməkdaşlıq haq-
qında 2019-cu il yanvarın 28-də Ər-Riyad 
şəhərində imzalanmış Anlaşma Memorandu-
mu təsdiq edilsin.

2. Bu Fərmanın 1-ci hissəsində göstərilən 
Anlaşma Memorandumu qüvvəyə mindikdən 
sonra Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə 

Nazirliyi onun müddəalarının həyata 
keçirilməsini təmin etsin. 

3. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər 
Nazirliyi Anlaşma Memorandumunun qüvvəyə 
minməsi üçün zəruri olan dövlətdaxili pro-
sedurların yerinə yetirildiyi barədə Səudiyyə 
Ərəbistanı Krallığı Hökumətinə bildiriş 
göndərsin. 

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 12 mart 2019-cu il
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Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva  

Fransa Senatının sədri Jerar Larşe ilə görüşüb

 � Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti 
Mehriban Əliyeva martın 12-də Parisdə Fransa Senatının sədri Jerar 
Larşe ilə görüşüb. 

Fransa Senatının sədri Jerar Larşe 
Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti 
Mehriban Əliyevanı qarşıladı.

Mehriban Əliyeva Senatda Fransa-
Azərbaycan dostluq qrupunun sədri və 
müşavirlər ilə görüşdü. 

Sonra Azərbaycanın Birinci vitse-pre-
zidenti Mehriban Əliyeva ilə Fransa Sena-
tının sədri Jerar Larşenin görüşü oldu. 

Jerar Larşe ölkələrimiz arasın-
da əlaqələrin yüksək səviyyədə 
olduğunu bildirdi. Prezident İlham 
Əliyevin ötən ilin iyulunda Paris 
səfərini məmnunluqla xatırlayan 
Senatın sədri Azərbaycanın Birinci 
vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın 
da Fransa-Azərbaycan əlaqələrinin 
inkişafına böyük töhfə verdiyini, onun 

mədəniyyət, elm və təhsil sahələrində 
böyük xidmətlərinin olduğunu vur-
ğuladı. Azərbaycanda qadınlara 
səsvermə hüququnun hələ Fransa-
dan əvvəl verildiyini diqqətə çatdır-
dı. Fransanın Azərbaycan-Avropa 
İttifaqı əməkdaşlığının inkişafında 
maraqlı olduğunu deyən Senatın 
sədri Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsindən danışarkən 
bildirdi ki, ölkəsi ATƏT-in Minsk qrupu-
nun həmsədri kimi münaqişənin sülh 
yolu ilə həllinə tərəfdardır. 

Azərbaycanın Birinci vitse- 
prezidenti Mehriban Əliyeva Fran-
saya səfərinin uğurlu olduğunu və 
səfər çərçivəsində bir sıra səmərəli 
görüşlərin keçirildiyini bildir-
di. Ölkələrimiz arasında ikitərəfli 
münasibətlərin yüksək səviyyəsini 
qeyd edən Azərbaycanın Birinci 
vitse-prezidenti əməkdaşlıq baxı-
mından böyük potensialın olduğunu 
dedi. Azərbaycan-Fransa iqtisadi 
əməkdaşlığının daha da inkişaf 
etdirilməsinin əhəmiyyətini vurğu-
layan Birinci vitse-prezident fran-
sız şirkətlərini ölkəmizdə daha fəal 

olmağa çağırdı. Mehriban Əliyeva 
Azərbaycanın iştirakı olmadan regi-
onda heç bir layihənin reallaşmadı-
ğını və ölkəmizin Avropanın enerji 
təhlükəsizliyinin təmin edilməsində 
mühüm rol oynadığını diqqətə çat-
dırdı. Azərbaycanın Birinci vitse-
prezidenti ölkəmizin Avropa İttifaqı 
ilə əlaqələrinin də yüksək səviyyədə 
olduğunu dedi və Tərəfdaşlıq 
Prioritetləri sənədinin imzalanmasının 
əhəmiyyətini vurğuladı. 

Söhbət zamanı Ermənistan-
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinin tezliklə, sülh və da-
nışıqlar yolu ilə beynəlxalq hüququn 
normaları və ölkəmizin ərazi bütöv-
lüyü çərçivəsində həllinin vacibliyini 
vurğulayan Mehriban Əliyeva bildirdi 
ki, münaqişənin mövcudluğu bütün 
regionun inkişafına və təhlükəsizliyinə 
ciddi təhdiddir. 

Görüşdən sonra Azərbaycanın 
Birinci vitse-prezidenti Mehriban 
Əliyeva Fransa Senatının xatirə 
kitabını imzaladı.

AZƏRTAC

Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın 
Fransanın birinci xanımı Brijit Makron ilə görüşü olub

 � Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban 
Əliyevanın martın 12-də Yelisey sarayında Fransanın 
birinci xanımı Brijit Makron ilə görüşü olub.

Görüşdə Azərbaycan-
Fransa əlaqələrinin inkişafın-

dan məmnunluq ifadə edildi. 
Azərbaycanın Birinci vitse- 

prezidenti Mehriban Əliyevanın 
Parisə səfərinin əlaqələrin 
inkişafına mühüm töhfə verəcəyi 
bildirildi. Söhbət zamanı ailə-
qadın, gender bərabərliyi, təhsil, 

ətraf mühitin qorunması və digər 
məsələlərlə bağlı müzakirələr 
aparıldı, Bakıda Fransız Lise-
yinin fəaliyyətinin məmnunluq 
doğurduğu qeyd olundu, 

Şərqdə hüquq elminin ilk dəfə 
Azərbaycanda tədris edildiyi 
bildirildi. Mehriban Əliyevanın 
rəhbərliyi ilə müxtəlif dövrlərdə 
Fransada keçirilən mədəniyyət 

tədbirlərinin əhəmiyyəti vurğu-
landı.  

Azərbaycanın Birinci vitse-
prezidenti Mehriban Əliyeva 
Fransanın birinci xanımı Brijit 

Makronu ölkəmizə səfərə dəvət 
etdi. Dəvət məmnunluqla qəbul 
olundu. 

AZƏRTAC
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Birinci vitse-prezident 

Mehriban Əliyeva Fransanın sabiq 
Prezidenti Nikola Sarkozi ilə görüşüb

 � Azərbaycan 
Respublikasının 
Birinci vitse-prezidenti 
Mehriban Əliyeva 
martın 12-də Parisdə 
Fransa Respublikasının 
sabiq Prezidenti Nikola 
Sarkozi ilə görüşüb. 

Görüşdə Azərbaycanın 
Birinci vitse-prezidenti 
Mehriban Əliyevanın Parisə 
səfərindən məmnunluq 
ifadə olundu. Bu səfərin 
Fransa-Azərbaycan 
əlaqələrinin inkişafına töhfə 
verdiyi bildirildi.

Söhbət zamanı 
ölkələrimiz arasında 
əlaqələrin bundan sonra da 
inkişaf edəcəyinə əminlik 
ifadə olundu.

AZƏRTAC

Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti  
Mehriban Əliyevanın Fransa Milli 

Assambleyasının sədri Rişar Ferran ilə görüşü olub

 � Martın 12-də Azərbaycan 
Respublikasının Birinci vitse-
prezidenti Mehriban Əliyevanın 
Fransa Respublikası Milli 
Assambleyasının sədri Rişar 
Ferran ilə görüşü olub. 

Fransa Milli Assambleyasının sədri 
Rişar Ferran Azərbaycanın Birinci vitse-
prezidenti Mehriban Əliyevanı qarşıladı.

Mehriban Əliyeva Milli Assambleya-
da Fransa-Azərbaycan dostluq qrupu-
nun sədri və müşavirlər ilə görüşdü.

Sonra Azərbaycanın Birinci vitse-
prezidenti Mehriban Əliyeva ilə Fransa 
Milli Assambleyasının sədri Rişar Ferra-
nın görüşü oldu. Görüşdə Azərbaycan-
Fransa əlaqələrinin inkişafından 
məmnunluq ifadə edildi. 

Rişar Ferran ölkələrimizin 
parlamentləri arasında əlaqələrin 
inkişafında maraqlı olduqlarını bildir-
di. O, zəngin tarixə və mədəniyyətə 
malik ölkəmizin Fransada daha yaxşı 
tanıdılması üçün fransız deputatların 
Azərbaycana səfərlərinin əhəmiyyətini 
vurğuladı. 

Birinci vitse-prezident Mehriban 
Əliyeva ikitərəfli münasibətlərin inki-
şafında parlamentlərarası əlaqələrin 
önəmindən danışdı, qarşılıqlı səfərlərin 
əhəmiyyətini qeyd etdi. Mehriban 
Əliyeva bu cür səfərlərin ölkəmizi daha 
yaxından tanımaq və Azərbaycan 
həqiqətlərini fransız ictimaiyyətinə 
çatdırmaq üçün yaxşı fürsət yaratdığını 
bildirdi. Mehriban Əliyeva milli dəyərlərə 

sadiq olan ölkəmizdə tarixlə müasirliyin 
gözəl sintezinin yaradıldığını diqqətə 
çatdırdı. 

Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti 
Mehriban Əliyeva Fransa Milli Assamb-

leyasının sədri Rişar Ferranı Bakıya 
səfərə dəvət etdi. Dəvət məmnunluqla 
qəbul olundu. 

AZƏRTAC

Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti 
Mehriban Əliyeva Fransanın iqtisadiyyat və 

maliyyə naziri Brüno Lömer ilə görüşüb

 � Martın 12-də Azərbaycan Respublikasının Birinci  
vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın Fransanın iqtisadiyyat və 
maliyyə naziri Brüno Lömer ilə görüşü olub.

Nazir Brüno Lömer Birinci 
 vitse-prezident Mehriban Əliyevanın 
Azərbaycan iqtisadiyyatının 
şaxələndirilməsində mühüm rolu oldu-
ğunu bildirdi. Birlikdə işləməyə hazır 
olduqlarını qeyd edən nazir Brüno Lö-
mer dedi ki, Fransa yeni texnologiyalar 
sahəsində ölkəmizə töhfələr verə bilər. 
“Total”ın Azərbaycanda fəal rol oyna-
dığını bildirən fransalı nazir nəqliyyat, 
kənd təsərrüfatı sahələrində də 
təcrübələrini bölüşə biləcəklərini qeyd 
etdi. O, iki ölkə arasında əməkdaşlığı 
möhkəmləndirməyi təklif etdi. 

Azərbaycanın Birinci  vitse-prezidenti 

Mehriban Əliyeva ölkələrimiz arasın-
da iqtisadi sahədə əməkdaşlığa bö-
yük önəm verildiyini bildirdi və bunun 
üçün yaxşı zəmin olduğunu vurğuladı. 
 Mehriban Əliyeva ölkələrimiz arasın-
da siyasi dialoqun yüksək səviyyədə 
olduğunu, ancaq mövcud iqtisadi 
əməkdaşlığın real potensiala cavab 
vermədiyini vurğuladı. Bildirdi ki, tezliklə 
konkret layihələrin həyata keçirilməsinə 
başlanılmalıdır. 

Birinci vitse-prezident Mehri-
ban Əliyeva Azərbaycan-Fransa 
Hökumətlərarası İqtisadi Komissiyasının 
rolunun əhəmiyyətinə toxunaraq, cari 

ildə bu komissiyanın növbəti iclasının 
keçirilməsinin vacibliyini qeyd etdi. 
 Mehriban Əliyeva Fransanın iqtisadiy-
yat və maliyyə naziri Brüno Lömerin 
ölkəmizə səfərinin ikitərəfli əməkdaşlığa 
böyük töhfə verəcəyinə ümidvar olduğu-
nu bildirdi. 

Fransalı nazir Hökumətlərarası 
İqtisadi Komissiyanın cari ildə ic-
lasının keçirilməsi təklifini yüksək 
qiymətləndirərək, may ayında Avropa-
da seçkilərdən sonra ölkəmizə səfərə 
gəlməyə imkanı olacağını dedi. Bildirdi 
ki, Fransa ilə əlaqələr həm də ölkəmizin 
Avropa İttifaqı ilə yaxınlaşmasına böyük 
töhfə verə və Azərbaycanın Avropa 
İttifaqına inteqrasiyası üçün pəncərə 
rolunu oynaya bilər.

AZƏRTAC

Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti 
Mehriban Əliyeva Fransanın mədəniyyət naziri 
Frank Riyester ilə Orsey muzeyini ziyarət edib

 � Martın  
12-də Azərbaycan 
Respublikasının 
Birinci vitse-prezidenti 
Mehriban Əliyeva 
Fransanın mədəniyyət 
naziri Frank Riyesterin 
müşayiəti ilə Parisin 
Orsey muzeyini ziyarət 
edib.

Fransanın mədəniyyət 
naziri Frank Riyester 
Azərbaycanın Birinci vit-
se-prezidenti Mehriban 
Əliyevanı qarşıladı. 

Parisin Orsey muzeyi ilə 
tanışlıq zamanı Azərbaycanın 

Birinci vitse-prezidentinə 
məlumat verildi ki, Fransa 
paytaxtının ən yaraşıqlı 
binalarından olan və əvvəllər 
Paris-Orlean marşrutu üzrə 
işləyən qatarların stansiyası 
kimi fəaliyyət göstərən bu 
bina artıq Orsey muzeyi adla-
nır. Bu gün Parisin, həmçinin 
Avropanın ən çox ziyarət 
edilən mədəniyyət ocaqları 
sırasında olan Orsey muzeyi 
Sena çayının sahilindədir və 
1898-1900-cü illərdə inşa 
edilib. Paris arxitekturasının 
ən gözəl nümunələrindən 
olan Orsey muzeyi 1978-ci 
ildən tarix-memarlıq abidəsi 

kimi qorunur. Ümumiyyətlə, 
bu muzey şöhrətinə görə 
Parisdə ilk üçlükdə, dünya 
üzrə isə 10-luqda qərarlaşıb.  
Əsasən impressionist və 
postimpressionist kolleksiya-
lardan tərtib olunan muzeydə 
il ərzində müxtəlif tədbirlər - 
konsertlər, tamaşalar, dəyirmi 
masalar təşkil olunur. Muzeyi 
il ərzində 4 milyona yaxın in-
san ziyarət edir. Əsasən fran-
sız və Avropa sənətkarlığına 
dair nadir incəsənət 
nümunələrinin toplandığı 
muzey 1848-1915-ci illərdə 
ərsəyə gələn heykəltəraşlıq, 
rəsm, mebel və fotolardan 

ibarət məşhur kolleksiyalara 
sahibdir. 1986-cı ildə açı-
lışı olan Orsey muzeyində 
dünya şöhrətli rəssamlardan 
Monenin, Deqanın, Renuarın 
əsərlərinin kolleksiyası daha 
çox ziyarətçilərin diqqətini 
çəkir. Onların əsərlərində 
XIX əsr Avropa həyatının 
müxtəlif çalarları əks olunub. 
Bu əsərləri maraqlı edən ən 
mühüm məqam da elə budur. 
Avropa cəmiyyətlərinin inikası 
olan bu sənət nümunələrində 
o dövr üçün nadir sayılacaq 
rəssamlıq texnikalarına da 
rast gəlinir.

Qeyd edək ki, Azərbaycan 
ilə Fransa arasında 
mədəniyyət sahəsində 
əlaqələrin inkişafı daim 
diqqət mərkəzindədir və 
bu sahədə əməkdaşlıq 
ikitərəfli münasibətlərdə 
mühüm istiqamət təşkil edib. 
Azərbaycanın Birinci vitse-
prezidenti Mehriban Əliyeva 
ölkələrimiz arasında mədəni 

əməkdaşlığın inkişafında hər 
zaman müstəsna rol oyna-
yıb. Onun rəhbərlik etdiyi 
Heydər Əliyev Fondunun bu 
istiqamətdə həyata keçirdiyi 
çoxşaxəli fəaliyyət proqramı 
nəticəsində dünya mədəni 
irsinin Fransadakı ən gözəl 
nümunələri bərpa olunub. 
Buna misal olaraq Parisdə 
Versal sarayının parkında-
kı ümumbəşəri abidələrin, 
Strasburqda XV əsrə aid 
katedralın beş vitrininin 
bərpasını, Luvr muzeyində İs-
lam İncəsənəti Departamen-
tinin yaradılmasını göstərmək 
olar. Bununla da bu abidələr 
məhz Azərbaycanın səyləri 
nəticəsində yenidən dünya 
mədəni xəzinəsinə daxil 
olub. Ona görə də ölkəmizin, 
xüsusilə də Heydər Əliyev 
Fondunun fəaliyyəti xaricdə, 
həmçinin Fransada hər za-
man rəğbətlə qarşılanıb. 

AZƏRTAC
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Prezidentimiz mədəniyyətə qayğısı ilə də 
DÜNYAYA  NÜMUNƏ  GÖSTƏRIR 

– Mən möhtərəm Prezidentimiz 
İlham Əliyevin teatr və konsert 
müəssisələrində çalışan işçilərin 
aylıq vəzifə maaşlarının artırılması 
ilə bağlı sərəncam imzalaması 
xəbərini televiziyadan eşidəndə çox 
sevindim. 

Hesab edirəm ki, bu mühüm qərar 
ölkəmizdə teatrın, incəsənətin inki-
şafına, bu sahədə çalışan yaradıcı 
insanların gərgin əməyinə, istedad və 
bacarıqlarına göstərilən böyük diqqət və 
qayğının bariz nümunəsidir. 

Azərbaycan xalqı qədim 
mədəniyyətə, o cümlədən zəngin teatr 
ənənələrinə sahib olan yüksək mədəni 
xalqlardan biridir. Təsadüfi deyil ki, 
müsəlman Şərqində ilk teatr, ilk opera 

məhz bizim ölkədə yaranaraq özünün 
yüksək inkişaf mərhələsinə çatmışdır. 
Bu, çox qürurverici haldır. Axı, hər bir 
xalq, millət, ilk növbədə öz mədəniyyəti, 
incəsənəti ilə tanınır və sevilir. 

Təqdirəlayiq haldır ki, bu gün 
müstəqil Azərbaycanda dövlət və özəl 
teatr və konsert müəssisələrinin geniş 
şəbəkəsi mövcuddur. Bu yaradıcılıq 
təşkilatlarında öz peşəsinin vurğunu 
olan yüzlərlə, minlərlə fədakar sənət 
adamı çalışır. Bu insanları, onların 
ailələrini sevindirməkdən yaxşı, xeyirxah 
iş nə ola bilər?! 

Qəlbimdən dilimə axan bu sözləri 
tam səmimi deyirəm: Yalnız böyük ürək 
sahibləri, ədalətli dövlət xadimləri milli 
mədəniyyətin, onun aparıcı sahəsi olan 
teatrın inkişafı üçün çalışan fədakar 
insanların istedadına, əməyinə lazımi 
dəyər verməyi, qiymətləndirməyi baca-
rırlar. Azərbaycan xalqının və dövlətinin 
lideri cənab İlham Əliyev məhz belə 

tarixi şəxsiyyətlərdəndir! Prezident 
mədəniyyətə qayğısı ilə də dünyaya 
nümunə göstərir.

Xoşbəxtlikdən, Azərbaycan teatrı 
ilə məni qırılmaz yaradıcılıq əlaqələri 
bağlayır. “Xəcalət”, “Vicdanın hök-
mü”, “Gəncə qapıları”, “Vəsiyyət” kimi 
pyeslərim Azərbaycanın aparıcı teatrla-
rının səhnəsində uğurla tamaşaya qo-
yulub. Mənə xüsusilə yaxın, doğma olan 
bu insanların sevincinə ürəkdən şərik 
olur, onların hər birini bağrıma basıram. 

İnanıram ki, Azərbaycan teatr və 
incəsənət müəssisələrində çalışan 
yaradıcı insanlar çox hörmətli dövlət 
başçımızın bu diqqət və qayğısından 
ruhlanaraq, bundan sonra daha böyük 
həvəslə çalışacaqlar. 

Söhbəti qələmə aldı: 
M.HACIXANLI, 

“Xalq qəzeti” 

Sosialyönümlü proqramlar 
xüsusi diqqət mərkəzindədir

Güldəstə MƏMMƏDOVA,  
evdar xanım:

– Azərbaycan dövləti həmişə 
vətəndaşının yanında olub. Dövlət 
başçısı bunu atdığı addımlar, həyata 
keçirilən layihələr, icra edilən proq-
ramlar, aparılan sosial islahatlar və 
əhalinin sosial müdafiəsinin yaxşılaş-
dırılması yolunda reallaşdırılan sosial-
yönümlü tədbirlərlə dəfələrlə sübut 
edib. Ötən il keçirdiyi müşavirələrdə, 
vətəndaşlarla görüşlərində 2019-cu 
ilin daha çox sosialyönümlü olaca-
ğını bildirən Prezident cari ilin ilk 
günlərindən etibarən verdiyi vədi 
yerinə yetirmişdir. 

   Dövlət başçısının “Əhalinin 
sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi 
sahəsində əlavə tədbirlər haq-
qında” 2019-cu il 25 fevral tarixli 
sərəncamına uyğun olaraq, sosial 
müavinətin məbləğinin yaşa görə 
müavinət alanlar üçün 73 manat-
dan 130 manata qaldırılması mənə 
şamil olunacaq. Az qala iki dəfəyə 
yaxın artırılan bu vəsait, hər halda, 
səhhətində problem olan insanlar 
üçün əlavə köməkdir.  

Prezidentın son vaxtlar imzaladığı 
sərəncamlar bir sıra sahələri əhatə 
edir. Minimum əməkhaqqı alanlar,  

tələbələr,  18 yaşına qədər əlilliyi 
olanlar və onlara qulluq edənlər, 
şəhid ailələri və digərlərinə 
ödənilən vəsaitlər hissolunacaq 
qədər artırılıb.

  Torpaqlarımızın işğal altında 
olduğu bir vaxtda, bu qədər iş çox-
luğunun arasında sosial vəziyyəti 
qənaətbəxş olmayan insanları 
düşünərək, onların rifahının 
yaxşılaşması yolunda yorulmadan 
çalışan Prezidentimizə cansağlığı 
və uzun ömür arzulayram. Allah 

Azərbaycanımızı qorusun, dövlət 
 başçımızı pənahında saxlasın.

Elnur MƏMMƏDOV,  
ağdamlı məcburi köçkün,  
II qrup Qarabağ müharibəsi əlili:

– Biz Vətən torpağı uğrunda 
savaşa atılanda, gözümüzə torpağı 
əldən verməməkdən başqa bir şey 
görünmürdü. Qanlı- qadalı günləri, 
ayları bir-bir yola saldıq. Əfsuslar 
olsun ki, düşmən havadarlarının 
köməyi ilə torpağımızı işğal etdi. 
Biz elliklə doğma yurdu tərk etməyə 
məcbur olduq.

    O vaxtdan illər keçib. Evimiz 
də oldu, uşaqlar da böyüdü. Bu 
illər ərzində dövlətimiz bizi naü-
mid qoymadı. Məcburi köçkünlərin 
problemlərini həmişə diqqətdə 
saxladı. Azərbaycan Prezidentinin 
bu ilin başlanğıcından imzala-
dığı sərəncamlarla isə nə qədər 
ailənin xərc yükünü azaltdı, maddi 
vəziyyətini yaxşılaşdırdı. Ailəmizin 
hər bir üzvünə verilən müavinəti 
60 manata qaldırdı. İşləyən bir 
ailə başçısının aldığı maaş qədər 
evimizə vəsait daxil olur. Üstəlik,  
əlil kimi aldığım müavinət də artırı-
lıb. Bu qədər diqqətə, qayğıya görə 
ailəm adından, eləcə də qohum-
əqrəbam adından dövlət başçımı-
za təşəkkür edir, minnətdarlığımı 
bildirirəm.   

Hazırladı:  
Zərifə BƏŞİRQIZI, 

“Xalq qəzeti”

DÖVLƏTİMİZ  VƏTƏNDAŞININ 
mənafeyini hər şeydən üstün tutur

Əməkhaqqı, pensi-
ya və təqaüdlərin istehlak 
tələbinə uyğun artırılması və 
indeksləşdirilməsi, mütəmadi ola-
raq əhalinin real gəlirlərinin bazar 
səviyyəsinə uyğunlaşdırılması, 
aztəminatlı insanların, tələbələrin, 
əlillərin, şəhid ailələri və veteran-
ların sosial müdafiəsinin təşkili, 
məktəb və xəstəxanaların tikintisi, 
səhiyyə, təhsil sahələrinin, sosial 
sığorta qaydalarının, ünvanlı so-
sial yardım və pensiya sisteminin 
təkmilləşdirilməsi sahəsində atılan 
addımlar Azərbaycan dövlətinin 
çoxşaxəli sosial siyasətinin 
təzahür formalarının yalnız bir 
hissəsidir.

 Ölkədə sosial sahədə görülən 
işlərin miqyasını təsəvvür etmək 
üçün təkcə maaş və pensiya-
ların, o cümlədən minimum 
əməkhaqqının son 15 ildə bir neçə 
dəfə artırıldığına nəzər salmaq 
kifayətdir. Həmin müddətdə 

maaşlar 7, pensiyalar 9, 
minimum əməkhaqqı 
6,5 dəfə artıb. Ötən 
il də Prezidentin mü-
vafiq sərəncamları ilə 
bütün növ pensiyalar, 

təqaüdlər və sosial müavinətlər 
artırılmışdır.

 Prezidentin sərəncamı ilə 
martın 1-dən ölkə üzrə minimum 
aylıq əməkhaqqının 180 manat 
müəyyən edilməsi birbaşa əhalinin 
rifahının yüksəldilməsinə xidmət 
edir. Həmin sərəncamın imza-
lanması ölkədə çalışan 600 min 
nəfərin əməkhaqqının artırılması 
deməkdir. Yəni, qanunla dövlət 
sektorunda çalışan 450 min 
nəfərlə yanaşı, özəl sektorda çalı-
şan 150 min nəfərin də əməkhaqqı 
180 manatdan aşağı olmayacaq. 
Bir sözlə, martın 1-dən özəl 
sektor üzrə bütün işəgötürənlər 
əmək müqavilələrində müva-
fiq dəyişikliklər edərək mini-
mum əməkhaqqını 180 manata 
çatdırmalı və bu dəyişikliyi 
rəsmiləşdirməlidirlər.

 Dövlət başçısı ölkədə əhalini 
narahat edən bütün sosial-iqti-
sadi məsələləri bilir və onları 

daim diqqət mərkəzində saxla-
yır. Onların həlli istiqamətində 
ciddi tapşırıqlar verir, nəticəsi 
ilə şəxsən maraqlanır. Məsələn, 
şəhid ailələrinə, istisnasız olaraq, 
birdəfəlik müavinətlərin verilməsi, 
həmin kateqoriyaya aid olanlara 
müavinətin 242 manatdan 300 
manata, həmçinin Əfqanıstan 
veteranlarının müavinətinin 220 
manatdan 300 manata qaldırıl-
ması, məcburi köçkünlərlə bağlı 
geniş inşaat proqramlarının icrası 
bu istiqamətdə görülən işlərin 
təsdiqidir.

 Prezident İlham Əliyevin im-
zaladığı digər sərəncama əsasən, 
məcburi köçkünlər və onlara 
bərabər tutulan şəxslər üçün vahid 
aylıq müavinətin məbləği bu il 
aprelin 1-dən 50 faiz artırılır ki, 
bu da dövlət başçısının həmin 
kateqoriyadan olanların sosial 
problemlərinin həllinə göstərdiyi 
növbəti qayğıdır.

 Dövlət başçısının 
“Əhalinin sosial müdafiəsinin 
gücləndirilməsi sahəsində əlavə 
tədbirlər haqqında” 2019-cu il 
25 fevral tarixli sərəncamına 
uyğun olaraq, sosial müavinətin 

məbləğinin yaşa görə müavinət 
alanlar üçün 73 manatdan 130 
manata, I qrup əlilliyə görə 150 
manata, II qrup əlilliyə görə 130 
manata, III qrup əlilliyə görə isə 
110 manata, sağlamlıq imkanları 
məhdud 18 yaşınadək uşaqlar 
üçün 82 manatdan 150 manata, 
ailə başçısını itirməyə görə isə ailə 
üzvlərinin hər biri üçün 68 ma-
natdan 80 manata çatdırılması nə 
qədər ailənin büdcəsinə köməkdir.

 Həmin sərəncamla müharibə 
əlillərinə də Prezident təqaüdünün 
məbləğinin I qrup əlilliyə görə 
182 manatdan 250 manata, II qrup 
əlilliyə görə 158 manatdan 230 
manata, III qrup əlilliyə görə 121 
manatdan 210 manata çatdırılması 
təmin ediləcək. Həmçinin sənəd 
əlillik, ümumi xəstəlik hərbi 
xidmət dövründə xəstələnmə, 
əmək zədəsi və peşə xəstəliyi, 
hərbi əməliyyatlar keçirilən 
zonada olmaqla əlaqədar, Çernobıl 
AES-də qəzanın ləğvi ilə əlaqədar 
səbəblərdən baş verdikdə I qrup 
əlilliyə görə sosial müavinət 
alanlara, Prezident təqaüdünün 
əmək pensiyası almaq hüququ 
olan I qrup əlillərə (gözdən 

əlillər istisna olmaqla) də şamil 
olunmasını və həmin təqaüdün 
məbləğinin 73 manatdan 100 
manata çatdırılmasını nəzərdə 
tutur.

 Bununla yanaşı, son aylarda 
dövlət başçısının imzaladığı 
fərman və sərəncamlara əsasən, 
100 minə yaxın tələbənin 
təqaüdünün artırılması, minimum 
pensiyaların 38 faiz artaraq  
116 manatdan 160 manata qədər 
qalxması və bunun müqabilində 
223 min insanın pensiya 
təminatının yaxşılaşdırılması 
dövlətin bu təbəqəyə göstərdiyi 
diqqətin əyani sübutudur.

 Uzun illər ərzində 
vətəndaşları narahat edən 
problemlərdən biri kimi vaxtilə 
tikilmiş və hansısa səbəblərə 
görə rəsmi olaraq qəbul 
edilməmiş çoxmənzilli binaların 
sənədləşməsi məsələsinin həlli 
haqqında imzalanan fərman da 
minlərlə vətəndaşımızı sevin-
dirdi. Çünki imzalanmış fərman 
əsasında bu məsələ həll olunmuş 
hesab edilməlidir. Yaxın gələcəkdə 
inanırıq ki, müvafiq dövlət or-
qanları bütün sənədləşmə işlərini 
apararaq məsələnin həllini təmin 
edəcəklər.

 Problemli kreditlərin həlli 
isə minlərlə ailənin kredit yükünü 
yüngülləşdirdi. Prezidentin həmin 
fərmanı ilə 800 min nəfərin 
kredit problemi birdəfəlik həll 
edildi. İlham Əliyev vətəndaşla 
bank arasında etimad mühitini 
bərpa etdi, məhkəmə çəkişmələri 
vətəndaşın xeyrinə həll olundu. 
Bu fərmanla bir daha sübut olundu 
ki, Azərbaycan dövləti qarşısında 
onun vətəndaşının mənafeyindən 
üstün heç nə yoxdur.

Arzu BAĞIROVA, 
“Regional Hüquqi və 

İqtisadi maarifləndirmə” 
İctimai Birliyinin sədri

Məqsədyönlü siyasətin 
MƏNTIQI  DAVAMI

 � Azərbaycan Prezidenti Ilham Əliyev fevralın 28-də imzaladığı 
“Azərbaycan Respublikasında fiziki şəxslərin problemli kreditlərinin 
həlli ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” Fərmanla vətəndaşların kredit 
problemini birdəfəlik həll etdi. Dövlətimizin başçısı bununla da xalqa 
xidmətin ən yüksək nümunəsini göstərdi.

Ölkə rəhbərinin imzaladığı sözügedən 
sənəd barədə aşağıda söylənilən fikirlər də 
bunun bariz ifadəsidir.

Cavad Hüseynov,  
Xırdalan şəhəri, 27-ci məhəllə,  
2 “B” saylı binanın sakini, təqaüdçü:

– Kreditlərin ödənişində problemlər 
yaranandan sonra insanlar maddi sıxıntılar-
la üzləşdilər, psixoloji bir duruma düşdülər. 
Adamlarda banklara qarşı mənfi münasibət 
formalaşdı. Əslində bu vəziyyət dövlət 
başçısını da narahat edirdi və çıxış yolları 
aranırdı. Ölkə rəhbəri fiziki şəxslərin prob-
lemli kreditlərinin həlli ilə bağlı əlavə tədbirlər 
haqqında fərman imzalayandan sonra isə 
ümidsizliyə son qoyuldu.

Burada bir məqamı da xatırlatmaq 
istərdim. Bankdan götürdüyüm krediti ödəyə 
bilmədiyim üçün məhkəməyə verilmişdim. 
Problemin həlli ilə bağlı çox düşünüb-da-
şınsam da çıxış yolu tapa bilmirdim. Cənab 
Prezidentə minnətdaram ki, ailəmizin bu 
narahatlığına son qoydu, məhkəmədə olan iş 
dayandırıldı. 

Köçəri Ramazanov,  
Sumqayıt şəhəri, 12-ci mikrorayon, 16 
saylı binanın sakini: 

– Prezident İlham Əliyev ölkəyə 
rəhbərliyinin bütün dövrlərində həyata keçirdi-
yi tədbirlərlə, gerçəkləşdirdiyi sosial isla-
hatlarla sübut edib ki, Azərbaycanda dövlət 
siyasətinin mərkəzində ölkə vətəndaşları, on-

ların mənafeyi dayanır. Problemli kreditlərlə 
bağlı imzaladığı müvafiq fərman da bu fikri 
bir daha təsdiqlədi. İnsanların cənab Prezi-
dentin onları heç vaxt darda qoymayacağı, 
bundan sonra da üzləşilən bütün narahatlıq-
ların aradan qaldırılacağı inamını daha da 
gücləndirdi. 

Bax, elə buna görə də hazırda ölkəmizdə 
çox möhkəm əsaslara malik xalq – iqtidar 
birliyi, həmrəyliyi yaşanır. Xalqımız Prezident 
İlham Əliyevin həyata keçirdiyi siyasəti öz 
əməli fəaliyyəti ilə dəstəkləyir, dövlətimizin 
başçısına çox böyük etimad bəsləyir, dəstək 
göstərir. Bəli, indi hər hansı bir çətinliyi olan 
vətəndaş əmindir ki, o tək deyil, cənab İlham 
Əliyevin köməyilə onun qarşılaşdığı problem 
tez bir zamanda həll edilir, lazımi addımlar 
atılır.

Əsəd Əbdürrəhmanov,  
Göygöl rayonunun Balçılı kənd sakini:

– Son iki il ərzində manatın məzənnəsinin 
ABŞ dolları qarşısında zəifləməsi fonunda 
banklardan xarici valyutada kredit götürən 
vətəndaşlarımız kreditlərin ödənilməsi 
ilə bağlı kifayət qədər ciddi problemlərlə 
üzləşmişdi. Bütün bunlar əhalinin yaşayış 
səviyyəsinə, eləcə də, bank sektorunun, işgü-
zar münasibətlərin inkişafına öz mənfi təsirini 
göstərmişdi. 

Dövlət başçısının fevralın 28-də imza-
ladığı “Azərbaycan Respublikasında fiziki 
şəxslərin problemli kreditlərinin həlli ilə bağlı 
əlavə tədbirlər haqqında” fərmanı ilə bu nara-
hatlığıa son qoyuldu. Bununla da insanların 
2015-ci ildən bəri gözlədikləri qərar verildi. 

Beləliklə, respublikada sistemli şəkildə 
aparılan islahatların davamı olan bu mü-
hüm əhəmiyyətli fərmanın icrası həm 
vətəndaşlarımızın sosial rifah halının 
yaxşılaşmasına, dövlətə inamının artması-
na mühüm təsir göstərəcək, eyni zaman-
da, dövlət-özəl sektor münasibətlərinin və 
biznes mühitinin inkişafında əhəmiyyətli rol 
oynayacaq.

Hazırladı: 
V.BAYRAMOV, “Xalq qəzeti”

Prezident 
Azərbaycanın sənət 
adamlarına yüksək 
qayğı göstərir. Onların 
sosial vəziyyəti ildən-ilə 
yaxşılaşır. Görün, son 
illər nə qədər mədəniyyət və 
incəsənət xadiminə fəxri adlar, 
Prezident təqaüdü verilib, onlar 
mənzillərlə təmin olunublar. 

Rafiq müəllim onu da əlavə 
etdi ki, bu qayğıdan mənə də pay 
düşüb. Prezidentin sərəncamı ilə 
“Şöhrət” ordeni ilə təltif olunmu-
şam, Prezident təqaüdçüsüyəm.

Milli Teatr Günü ərəfəsində 
dövlət başçısı Azərbaycan te-

atrlarının inkişafı ilə bağlı əlavə 
tədbirlər haqqında sərəncam 
imzaladı. Sərəncama əsasən, 
teatrlara vəsait ayrıldı. Bunlar 
hamısı onu deməyə əsas verir ki, 
ölkəmizdə mədəniyyət siyasəti 
yüksələn xətlə inkişaf edir.

Dövlət başçımız martın 
11-də “Azərbaycan Respub-
likasında teatr və konsert 
müəssisələri işçilərinin sosial 
müdafiəsinin gücləndirilməsi 

haqqinda” daha bir 
sərəncam imzalamışdır. 
Həmin sərəncamda bu 
sahədə çalışan işçilərin 
əməkhaqlarının 50 
faiz artırılması nəzərdə 
tutulur. 

Xalq artisti bildirdi 
ki, bu, sənət adamla-
rının məsuliyyətini 
artırır. Biz gərək cənab 
Prezidentin bu qayğı-
sına yüksək yaradıcılıq 

uğurlarımızla cavab verək.
Azərbaycanın müstəqilliyi 

yolunda inamla fəaliyyət 
göstərən hörmətli Prezidentimizə 
uğurlar arzulayır və 
mədəniyyətə, incəsənətə belə 
yüksək qayğısına görə “Çox sağ 
olun!”, – deyirəm.

 M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin ölkəmizdə 
teatr sənətinin daha da inkişaf etdirilməsi, teatr və konsert 
müəssisələri işçilərinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi 

məqsədi ilə dövlət büdcəsindən maliyyə yardımı alan teatr və konsert 
müəssisələrində çalışan işçilərin aylıq vəzifə maaşlarının 2019-cu 
il martın 1-dən orta hesabla 50 faiz artırılması ilə bağlı qərarı ölkə 
ictimaiyyəti, ziyalılar arasında dərin razılıq hissi ilə qarşılanıb. Bu barədə 
Milli Məclisin deputatı, görkəmli yazıçı-dramaturq Hüseynbala Mirələmov 
qəzetimizin əməkdaşına demişdir: 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 2019-cu ilə struktur 
islahatlarının davam etdirilməsi ilə yanaşı, əhalinin sosial 
təminatının gücləndirilməsi istiqamətində mühüm tədbirlərin 

həyata keçirilməsi ilə başladı. Hər bir vətəndaşın layiqli yaşayış 
səviyyəsini təmin etmək, cəmiyyətdə sosial fərqliliyi aradan qal-
dırmaq zərurətindən irəli gələn fərman və sərəncamlar imzalandı. 
Minimum əməkhaqlarının, büdcə təşkilatlarında çalışan ayrı-ayrı 
kateqoriyaların məvaciblərinin, pensiya və müavinətlərin, tələbə 
təqaüdlərinin artırılması, vaxtilə tikilmiş, lakin rəsmi olaraq qəbul 
edilməmiş çoxmənzilli binaların sənədləşdirilməsi, problemli 
kreditlərin həll olunması, bir sözlə, sosial müdafiə sisteminin 
davamlı şəkildə təkmilləşdirilməsi dövlətin vətəndaşlarına olan 
diqqət və qayğısının bariz təcəssümüdür.  Sərəncamların şamil 
edildiyi insanlar dövlət başçısına minnətdarlıqlarını belə bildirirlər.

Mədəniyyətimizə  yeni  nəfəs  verildi
“Mən hələ də möhtərəm Prezidentin bir 
qrup mədəniyyət işçiləri ilə görüşünün 
təsiri altındayam. Dövlət başçımız bu gö-
rüşü ilə mədəniyyətimizə yeni nəfəs ver-
di.” Bu sözləri bizimlə söhbətində Xalq 
artisti Rafiq Əzimov dedi. Bildirdi ki, 
Prezident İlham Əliyev mədəniyyətimizin 
əsl himayədarıdır. Mən uzun illərdir ki, 
teatrda, kinoda çalışıram. 

 �  Azərbaycanda sosial siyasətin fasiləsiz və davamlı şəkildə 
həyata keçirilməsi Prezidentlə cəmiyyətimizdə dövlət başçısına olan 
inam və etimadı formalaşdıran ən təsirli faktordur. Hakimiyyətlə xalq 
arasında anlaşma və etimad məsələsində Azərbaycanın hətta inkişaf 
etmiş ölkələrin reytinqlərində ən yüksək pillələri tutması məhz sosial 
siyasətin dəqiqliyi və əhatəliliyi hesabına əldə olunmuş nəticədir. 
Dünyada çox az ölkə tapılar ki, sosial siyasətin təzahür formalarının 
müxtəlifliyinə görə Azərbaycanla müqayisə oluna bilsin.

Azərbaycan ilə Dağıstan arasındakı 
əlaqələr uğurla inkişaf edir

 � Martın 12-də Milli Məclisin sədri 
Oqtay Əsədov Rusiya Federasiyası Dağıstan 
Respublikası Xalq Məclisinin sədri Xızrı 
Şıxsəidovun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə 
görüşüb.

Milli Məclisin sədri Oqtay 
Əsədov ölkələrimiz arasın-
da çox qədim dostluq və 
qonşuluq münasibətlərinin 
olduğunu deyib. Bildirib ki, 
ölkələrimiz arasındakı ikitərəfli 
münasibətlərin inkişafında 
dövlət başçılarımızın rəsmi 
səfərləri və görüşləri böyük rol 
oynayır. 

Azərbaycan-Rusiya 
münasibətlərinin strate-
ji tərəfdaşlıq səviyyəsinə 
yüksəldiyini vurğulayan 
Oqtay Əsədov bildirib ki, 
bu əlaqələrin qurulmasında 
Dağıstanın da xüsusi rolu var. 
“Bu gün Azərbaycan ilə Dağıs-
tan arasındakı münasibətlər 
bir çox sahələrdə inkişaf 
edir. Qarşılıqlı səfərlər 

əlaqələrimizin daha da inkişaf 
etdirilməsi üçün yeni imkan-
lar açır. Yüksək səviyyəli 
siyasi münasibətlər iqtisa-
di əlaqələrə də öz təsirini 
göstərməkdədir. Bu gün 
Azərbaycanda Rusiya kapi-
tallı 700 müəssisə fəaliyyət 
göstərir. Ötən il ölkələrimiz 
arasında ticarət dövriyyəsinin 
həcmi  2,5 milyard ABŞ 
dollarından çox olub. Sevin-
dirici haldır ki, Azərbaycan 
ilə Dağıstan birgə investisiya 
layihələrini həyata keçirmək 
üçün kənd təsərrüfatı, turizm, 
humanitar və digər sahələrdə 
əməkdaşlıq edirlər”, - deyə 

parlament sədri qeyd edib.
Ötən ilin iyununda görkəmli 

siyasi xadim Məhəmməd-
Salam Umaxanovun 100 illik 
yubileyi ilə bağlı tədbirlərdə 
iştirakını xatırladan Oqtay 
Əsədov bu səfəri zamanı da-
ğıstanlıların azərbaycanlılara 
dərin hörmətlə yanaşdıqlarının 
şahidi olduğunu söyləyib. 

Azərbaycan və Dağıstan 
xalqlarının uzun əsrlərdən 
bəri sülh və dostluq şəraitində 
yaşadıqlarını söyləyən 
Xalq Məclisinin sədri Xızrı 
Şıxsəidov deyib ki, ölkəsində 
Azərbaycan ilə münasibətlərə 
xüsusi önəm verilir.

Söhbət zama-
nı münasibətlərimizin 
genişlənməsində 
parlamentlərin rolu xüsu-
si qeyd olunub, həmçinin 
qarşılıqlı maraq doğuran 
digər məsələlərə dair fikir 
mübadiləsi aparılıb.

Görüşdə Milli Məclis 
sədrinin müavini Valeh 
Ələsgərov, Milli Məclis 
Aparatının rəhbəri Səfa 
Mirzəyev, Azərbaycan-Rusiya 
parlamentlərarası əlaqələr 
üzrə işçi qrupunun rəhbəri 
Əli Hüseynli və digər rəsmi 
şəxslər iştirak ediblər.

AZƏRTAC



13 mart 2019-cu il, çərşənbə 5
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
Administrasiyasının məsul işçilərinin 

respublikanın bir sıra şəhər və rayonlarında 
vətəndaşların qəbulu cədvəli

14 mart 2019-cu il

1. Bakı şəhəri, Yasamal rayonu
2. Mingəçevir şəhəri 
3. Ağdam rayonu 
4. Ağdaş rayonu 
5. Biləsuvar rayonu 
6. Cəbrayıl (Biləsuvar) rayonu
7. Hacıqabul rayonu 
8. Kürdəmir rayonu 
9. Qazax rayonu 
10. Qəbələ rayonu 
11. Quba rayonu 

15 mart 2019-cu il

1. Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu
2. Yevlax rayonu 
3. Ağstafa rayonu 
4. Bərdə rayonu 
5. Cəlilabad rayonu 
6. Göyçay rayonu 
7. Xaçmaz rayonu 
8. Xocavənd (Beyləqan) rayonu
9. Neftçala rayonu 
10. Oğuz rayonu 
11. Ucar rayonu 

Qeyd: Qəbullar şəhər və rayonlarda 
saat 10:00-da başlayır.

Bakıda keçiriləcək Narkotiklərlə Mübarizə üzrə 36-cı 
Beynəlxalq Konfransla bağlı növbəti hazırlıq iclası olub

 � Martın 12-də Nazirlər Kabinetində 
Narkotiklərlə Mübarizə üzrə 36-cı Beynəlxalq 
Konfransın 2019-cu ildə Bakıda keçirilməsi ilə 
bağlı görülən işlərin əlaqələndirilməsi və təşkilati 
məsələləri üzrə Təşkilat Komitəsinin iclası keçirilib.

İclasda Baş nazirin mü-
avini, Narkomanlığa və Nar-
kotik Vasitələrin Qanunsuz 
Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə 
üzrə Dövlət Komissiyasının 
və Təşkilat Komitəsinin sədri 
Əli Həsənov  Prezident İlham 
Əliyevin yürütdüyü uğurlu daxili 
və xarici siyasət nəticəsində 
ölkəmizin sürətlə inkişaf edən 
dövlətə çevrildiyini deyib. 
Bildirilib ki, ölkə inkişaf etdikcə, 
beynəlxalq tranzit marşrutları 
artdıqca narkotiklərin qeyri-qa-
nuni dövriyyəsi sahəsində də 
təhlükələr çoxalır. Narkotiklərlə 

Mübarizə üzrə 36-cı 
Beynəlxalq Konfransın 
ölkəmizdə keçirilməsi 
narkotiklərin qeyri-qanuni 
dövriyyəsinin qarşısının alın-
ması baxımından əhəmiyyətli 
olacaq. Bu sahədə çalışan 
mütəxəssislərimiz beynəlxalq 
ekspertlərin təcrübələrindən 
yararlanacaqlar.

Baş nazirin müavini son 
üç ayda konfransa hazırlıq 
işləri ilə bağlı aidiyyəti qurum-
ların sıx əməkdaşlıq etdiyini 
diqqətə çatdırıb. 

Sonra Narkotiklərlə Mübarizə 

üzrə 36-ci Beynəlxalq Konf-
ransın keçirilməsi ilə əlaqədar 
yaradılan işçi qrupunun rəhbəri 

Natiq Məmmədov görülən işlərlə 
bağlı məlumat verib.  

Sonda aidiyyəti qurumlara 

müvafiq tapşırıqlar verilib.

AZƏRTAC

Daxili Qoşunlar istənilən döyüş tapşırığını 
yüksək səviyyədə yerinə yetirməyə qadirdir

Sonra Şəhidlər xiyabanında 
Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi 
bütövlüyü uğrunda canlarından keçmiş 
Vətən övladlarının unudulmaz xatirəsinə 
ucaldılmış “Əbədi məşəl” abidəsinin 
önünə əklil qoyulub. Daxili Qoşunların 
şəhid olmuş hərbi qulluqçularının abidəsi 
ziyarət edilib. 

Daha sonra Daxili Qoşunların Baş 
İdarəsində əlamətdar hadisə - növbəti 
ildönümünə həsr olunmuş təntənəli 
mərasim keçirilib. 

Tədbirdə daxili işlər naziri, general-
polkovnik Ramil Usubov iştirak edib.

Əvvəlcə Daxili Qoşunların döyüş 
bayrağı salona gətirilib. Ulu öndər 
Heydər Əliyevin, Azərbaycanın 
müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda, 
xidməti borclarını yerinə yetirərkən 
qəhrəmancasına həlak olmuş hərbi 
qulluqçuların və bütün şəhidlərin əziz 
xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib, 
dövlət himni səsləndirilib. 

Daxili işlər nazirinin müavini-Daxili 
Qoşunların komandanı, general-
leytenant Şahin Məmmədov qurumun 

yaranması, inkişafı və bu günü barədə 
geniş məruzə ilə çıxış edib. Bildirilib ki, 
Qoşunların torpaqlarımızın müdafiəsi 
məqsədilə döyüşə başladığı ilk gün – 
1992-ci ilin 12 mart tarixi ümummilli lider 
Heydər Əliyevin 1995-ci il 9 mart tarixli 
fərmanı ilə Azərbaycan Respublikasının 
Daxili Qoşunları Günü elan olunub.  

Daxili Qoşunların tarixinin parlaq 
hadisələrlə zəngin və Vətənimizin yeni 
tarixi ilə sıx bağlı olduğunu diqqətə 
çatdıran nazir müavini xalqa və dövlətə 
sədaqətlə xidmət edən Qoşunların 
hərbi qulluqçularının polis orqanlarının 
əməkdaşları ilə birgə qarşıya qoyulmuş 
tapşırıqları hər zaman layiqincə 
yerinə yetirdiklərini vurğulayıb. O, 
respublikamızın ərazi bütövlüyü uğrunda 
döyüşlərdə Daxili Qoşunların 672 
hərbi qulluqçusunun şəhid olduğunu, 
1173 nəfərin yaralandığını, 9-nun itkin 
düşdüyünü, hərbi qulluqçulardan 9 
nəfərinin Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı 
adına layiq görüldüyünü qeyd edib. 

Məruzəçi bildirib ki,  
1994-cü ildən başlayaraq Daxili 

Qoşunlarda idarəetmənin 
təkmilləşdirilməsi, döyüş və peşə 
hazırlığının yüksəldilməsi, hərbi 
intizamın möhkəmləndirilməsi, normativ 
hüquqi və maddi-texniki bazanın 
yaradılması istiqamətində əməli 
tədbirlər həyata keçirilib. Planlı şəkildə 
aparılan müvafiq işin nəticəsi olaraq, 
komandirlərin və idarəetmə orqanlarının 
fəaliyyətinin səmərəliliyi, hərbi hissələrin 
döyüş qabiliyyəti, əsgər və zabitlərin 
vətənpərvərlik ruhu daha da yüksəlib, 
mənəvi-psixoloji durumu əhəmiyyətli 
dərəcədə möhkəmlənib.

Daxili işlər naziri, general-
polkovnik Ramil Usubov Daxili 
Qoşunların yaranmasının 27-ci 
ildönümü münasibətilə Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti, Silahlı 
Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham 
Əliyevin səmimi təbriklərini, ən xoş 
arzularını tədbir iştirakçılarına çatdırıb. 
O, ulu öndər Heydər Əliyevin ordu 
quruculuğu prosesində Daxili İşlər 
Nazirliyi sisteminin əsas struktur 
qurumlarından olan Daxili Qoşunların 
təkmilləşməsinə böyük önəm verdiyini, 
məhz əbədiyaşar liderin xüsusi diqqət 
və qayğısı ilə formalaşıb inkişaf etdiyini 
məmnunluqla xatırladıb. 

Ramil Usubov dövlətimizin 
başçısının ali diqqət və qayğısı 
sayəsində Daxili Qoşunların qarşıya 
qoyulan istənilən döyüş tapşırığını 
keyfiyyətlə yerinə yetirməyə qadir 
peşəkar birləşməyə, sabitliyin 
təminatçılarından və dövlətçiliyin 
dayaqlarından birinə çevrildiyini, 

maddi-texniki bazasının, kazarma-
yaşayış fondunun yaxşılaşdırılması, 
müasir silah, texnika, xüsusi vasitələrlə 
təchizatı üçün məqsədyönlü tədbirlər 
həyata keçirildiyini, hərbi hissələrin ən 
yüksək beynəlxalq standartlara uyğun 
olan texnika, xüsusi vasitələr və rabitə 
sistemləri ilə təchiz edildiyini bildirib. 
Qeyd edib ki, ölkədə cinayətkarlığa 
qarşı mübarizədə, ictimai asayişin 
və hüquq qaydasının qorunmasında, 
silahlı cinayətkar dəstələrin 
zərərsizləşdirilməsində, təbii fəlakətlərin 
və texnogen qəzaların nəticələrinin 
aradan qaldırılmasında şəxsi heyətin 
özünəməxsus rolu var.

Daxili Qoşunların inkişafı üçün qəbul 
edilən qərarların, Prezidentin 2019-cu 
il 7 mart tarixli müvafiq sərəncamları 
ilə daha 16 hərbi qulluqçunun dövlət 
mükafatları ilə təltif olunmasının, 
iki nəfərə isə ali zabit rütbəsinin 
verilməsinin, bayram ərəfəsində hərbi 
qulluqçuların maaşlarının artırılmasının 
şəxsi heyət tərəfindən minnətdarlıqla 
və ruh yüksəkliyi ilə qarşılandığını 
vurğulayan nazir deyib ki, ölkə rəhbərinin 
Daxili Qoşunların müxtəlif tədbirlərində 
iştirakı, eləcə də Qoşunların xidmətinə 
verdiyi yüksək qiymət, haqqında 
söylədiyi dəyərli fikirlər, tövsiyələr hər 
zaman fəaliyyət proqramı kimi qəbul 
olunmaqla şəxsi heyəti daha böyük 
uğurlara ruhlandırır. 

Nəzərə çatdırılıb ki, Daxili Qoşunlar 
1997-ci ildən Türkiyənin Jandarma 
Qüvvələri Baş Komandanlığı ilə sıx 
əməkdaşlıq edir. Nazir R.Usubov əldə 
edilmiş uğurlarda danılmaz roluna, 
təmənnasız yardımlarına görə dost və 
qardaş dövlətin Jandarma Qüvvələri 
Baş Komandanlığının rəhbərliyinə, hərbi 
mütəxəssislərinə təşəkkürünü bildirib. 

General-polkovnik  
Ramil Usubov əminliklə bildirib ki, 
Daxili Qoşunların bütün şəxsi heyəti 
respublikamızda asayişin, daxili 
təhlükəsizliyin, vətəndaşların və dövlətin 
qanuni mənafelərinin hüquqazidd 
əməllərdən qorunmasında bundan sonra 
da səy və bacarığını əsirgəməyəcək. 

Daxili Qoşunların yaranmasının 27-ci 
ildönümü ilə əlaqədar bir qrup hərbi 
qulluqçunun təltif edilməsi haqqında 
dövlətimizin başçısının sərəncamları, 
daxili işlər nazirinin və nazir müavini 
– Daxili Qoşunların komandanının 
imzaladıqları əmrlər elan olunduqdan 
sonra xidmətdə fərqlənənlərə dövlət 
təltifləri təqdim edilib.

Tədbirin sonunda mərasim 
iştirakçıları adından Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti, Silahlı 
Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham 
Əliyevə müraciət qəbul olunub.     

      AZƏRTAC

Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili 
Qoşunlarının yaradılmasından 27 il ötür. Daxili İşlər 
Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər 

ki, bu münasibətlə Daxili Qoşunların komandanlığı və bir qrup 
hərbi qulluqçusu Fəxri xiyabanda ümummilli lider Heydər Əliyevin 
xatirəsini ehtiramla yad edib. Görkəmli oftalmoloq-alim, akademik 
Zərifə xanım Əliyevanın da xatirəsi anılıb, məzarı üzərinə tər çiçək 
dəstələri düzülüb. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə 
Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat 
verilib. Bildirilib ki, Azərbaycan-Bolqarıstan 
dostluq münasibətlərinin inkişafından 

məmnunluq ifadə olunub, müxtəlif strukturlar, 
o cümlədən Müdafiə nazirlikləri arasında 
görüşlərin keçirilməsi yüksək qiymətləndirilib. 
Bunun ölkələrimiz arasında mövcud siyasi, 
iqtisadi, mədəni əlaqələrin, hərbi sahədə 
əməkdaşlığın tərəqqisi üçün yeni imkanlar 
açdığı qeyd edilib.

Tərəflər beynəlxalq terrorizm, 
ekstremizmin bütün növləri, təcavüzkar 
separatizm və beynəlxalq təhlükəsizliyə, 
sabitliyə təhdid təşkil edən amilləri pisləyib, 
onlara qarşı mübarizədə beynəlxalq səylərin 
səmərəliliyinin artırılmasının zəruriliyini 
xüsusi vurğulayıblar.

Görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran digər 
məsələlər ətrafında geniş fikir mübadiləsi 
aparılıb.

Bolqarıstanda səfərdə 
olan Azərbaycanın 
müdafiə nazirinin birinci 

müavini - Silahlı Qüvvələrin 
Baş Qərargah rəisi, general-
polkovnik Nəcməddin Sadıkov 
martın 12-də bu ölkənin Baş 
naziri Boyko Borisov ilə 
görüşüb. 

Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah  
rəisi Bolqarıstanın Baş naziri ilə görüşüb

Cahangir ƏSGƏROV: AZAL Boeing 
korporasiyası ilə sıx əlaqə saxlayır

“AZAL”ın prezidenti Cahangir Əsgərov 
jurnalistlərin çoxsaylı suallarına cavab olaraq 
bildirmişdir ki, Boeing 737 MAX-8 hava 
gəmiləri ilə baş verən iki aviasiya qəzasının 
təhlili nəticəsində bir çox oxşar məqamlar 
müəyyən edilmişdir –  hər iki təyyarə uçuş-
dan bir neçə dəqiqə sonra qəzaya uğrayıb. 
Hadisələrin səbəblərinin ilkin versiyası – 
laynerlərin proqram təminatında ehtimal 
olunan nasazlıqdır. 

Onun sözlərinə görə, AZAL aviaşirkəti ilə 
Boeing korporasiyası arasında imzalanmış 
sazişə əsasən, bu ilin sonundan etibarən 
Azərbaycana üç il ərzində ümumilikdə 
10 ədəd Boeing 737 MAX-8 tipli təyyərə 
gətiriləcəkdir. 

"Biz Boeing korporasiyasında çalışan 

amerikalı mütəxəssislərlə bu məsələ ilə 
bağlı sıx əməkdaşlıq edirik. Yeni təyyarənin 
proqram təminatında hər hansı qüsur 
aşkar edildikdə, həmin qüsurlar  ölkəmizə 
çatdırılanadək tamamilə aradan qaldırıla-
caqdır. Bu məsələ bizim daimi nəzarətimiz 
altında olacaq", – deyə  Cahangir Əsgərov 
bildirmişdir.

“Azərbaycan Hava Yolları” QSC-nin 
mətbuat xidməti bildirir ki, 29 oktyabr 2018-
ci il tarixdə və cari ilin 10 mart tarixində bu 
tip iki təyyarə qəzaya uğramışdır. Bir sıra 
aviaşirkətlər hadisənin təhqiqatının nəticələri 
müəyyən edilənədək Boeing 737 MAX-8 tipli 
təyyərələrin istismarını müvəqqəti dayandır-
dıqlarını bildirmişlər. 

“Xalq qəzeti”

Boeing-737 MAX-8 təyyarəsinin Efiopiyada qəzaya uğramasının 
təhqiqatı  ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının milli aviadaşıyıcısı 
Boeing korporasiyası ilə sıx əlaqə saxlayır.

 � Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, IDEA İctimai 
Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata 
keçirilən, təmirsiz həyətlərin abadlaşdırılmasına yönəlmiş “Bizim 
həyət” layihəsi çərçivəsində abadlaşdırılan daha iki həyət sakinlərin 
istifadəsinə verilib.

Yenilənmiş həyətlər Nəsimi rayonu, 
Rəşid Məmmədov küçəsi və Səbail rayo-
nu, Cəmil Hasilov küçəsində, ümumilikdə 
2 min nəfərdən çox sakinin yaşadığı bina-
ları əhatə edir.

“Bizim həyət” layihəsinin əsas məqsədi 

Bakı həyətlərinin ekoloji cəhətdən təmiz 
və abad edilməsi, şəhər ekologiyasının 
sütununu təşkil edən yaşıllıqların bərpası, 
sağlam həyat tərzinin formalaşdırılma-
sı, sakinlər üçün təhlükəsiz və rahat 
yaşam şəraitinin yaradılmasıdır. Layihə 

çərçivəsində abadlaşdırılan həyətlərdə 
əlil və sağlamlıq imkanları məhdud 
insanların rahat hərəkəti nəzərə alınıb, 
bütün yaş qrupları üzrə uşaqların inki-
şafı üçün əlverişli şəraitin yaradılması 
və gənclərin asudə vaxtlarını səmərəli 
keçirmələri məqsədilə idman qurğuları, 
şahmat və uşaqlar üçün oyun meydança-
ları, söhbətgah və oturacaqlar, sakinlərin 
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə 
müşahidə kameraları quraşdırılıb.

Meydançaların salınmasında 
əsas məqsəd gənclərin sağlam həyat 
tərzi sürməsinə, sağlamlıqlarının 
möhkəmləndirilməsinə, asudə vaxtları-
nın səmərəli keçirilməsinə, o cümlədən 
onlarda sistematik idmanla məşğulolma 
vərdişinin yaranmasına nail olmaqdır.

Sakinlərin istəkləri nəzərə alınaraq 
yeni işıqlandırma dirəkləri quraşdırılıb, 
binaların fasadları və giriş hissələri də tam 
təmir olunaraq onların istifadəsinə verilib. 
Həyətlərin ərazisindəki mövcud yaşıllıq-
ların bərpası ilə yanaşı, əlavə olaraq 200 
ağac əkilib və 1000 kvadratmetr ərazidə 
yaşıllıq zolağı salınıb.

Layihənin Bakının bütün rayonların-
da həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. 
Bununla əlaqədar, paytaxtımızın abadlaş-
dırılmaya ehtiyacı olan həyətləri haqqında 
məlumat və tövsiyələrin IDEA İctimai 
Birliyinə təqdim edilməsi xahiş olunur.

R.TAHİR, “Xalq qəzeti”

“Bizim həyət” layihəsi çərçivəsində 
daha iki həyətin açılışı reallaşıb

Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda hava hərəkətinin 
təşkili üzrə yeni texnologiyalar tətbiq ediləcək

 � Madrid şəhərində World ATM Congress 2019 tədbiri 
çərçivəsində “Azəraeronaviqasiya” HHİ (AZANS) direktoru 
Fərxan Quliyev və aviasiyada kommunikasiya və informasiya 
texnologiyaları sahəsində aparıcı təşkilat olan SİTA-nın vitse-
prezidenti Stefan Eqli arasında görüş keçirilmişdir. 

Görüşün yekunlarına görə 
"Azərbaycan Respublikasının aerona-
viqasiya sistemində rəqəmsal texnolo-
giyalarin tətbiqi üzrə texniki qərar” adlı 
sənəd imzalanmışdır. 

ATC Data Link “Hava-Yer” məlumat 
ötürmə sistemi sayəsində AZANS 
bölgədə pilot və dispetçer arasında 
rabitə yaradılması və Azərbaycan Res-
publikasının hava məkanından isifadə 
edən aviaşirkətlər üçün meteoroloji 
məlumatların ötürülməsinin, aeronavi-
qasiya məlumatının generasiyasının 
asanlaşdırılması sahəsində ATIS, 
D-VOLMET, DCL və CPDLC kimi müasir 
rəqəmsal texnologiyaları istifadə etməyə 
başlayan ilk Hava Hərəkəti İdarəsi olmağı 
planlaşdırır. 

Bundan başqa, Madrid şəhərində 
World ATM Congress 2019 çərçivəsində 

“Azəraeronaviqasiya” HHİ (AZANS) 
“EHANG” və “Abraham Technologies” 
LTD şirkətləri ilə birgə Yeni nəsil pilotsuz 
aparatların uçuşlarının idarə olunması və 
nəzarət sisteminin unikal layihəsini təqdim 
etmişdir.

Pilotsuz Uçan Aparatların Uçuşları-
nın İdarə Olunması və Nəzarət Mərkəzi 
Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda 
yaradılacaqdır. Sistem mövcud avtomat-
laşdırılmış hava hərəkətinin idarə olunma-

sı sisteminə tam inteqrasiya olunacaq. 
“Azərbaycan Hava Yolları”nın 

tərkibinə daxil olan AZANS HHİ 
Azərbaycan Respublikasının hava 
məkanında uçuşların təhlükəsizliyinin 
təmin edilməsini həyata keçirir. AZANS 
hər gün 500-dən çox hava gəmisinə 
xidmət göstərir, onlardan 300 hava 
gəmisi Azərbaycan ərazisindən keçən 
tranzit reyslər yerinə yetirir.

“Azərbaycan Hava Yolları” QSC-nin 
mətbuat xidməti bildirir ki,  SITA aviasiya 
rabitəsi sahəsində geniş xidmətlər 
spektrini, habelə hava hərəkətinin idarə 
olunması üzrə həlli yollarını təqdim edir. 

Aviaşirkətlər və hava gəmiləri istehsalçıları 
ilə əməkdaşlıq edərək SITA aviadaşıma-
lar sənayesində innovasiyaların tətbiqi 
məqsədilə əlavələr və xidmətlər tərtib edir. 

“Xalq qəzeti”



Trend-in məlumatına görə, bunu Bolqarıstanın Baş naziri 
Boyko Borisov bu ölkədə səfərdə olan Azərbaycan müdafiə 
nazirinin müavini, Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargah rəisi, ge-
neral-polkovnik Nəcməddin Sadıkovla görüşündə deyib.

Görüş zamanı tərəflər hərbi əməkdaşlığın 
dərinləşdirilməsi, birgə təlimlərin keçirilməsi, eləcə də hərbi 
təhsil sahəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsini müzakirə 
ediblər.

Baş nazir qeyd edib ki, Bolqarıstan NATO-nun üzv 
ölkəsidir və özünün müdafiə qabiliyyətinin inkişafı üçün ciddi 
səylər göstərir.

Görüşdə, həmçinin Bolqarıstan Silahlı Qüvvələrinin Baş 
Qərargah rəisi Andrey Botsev və müdafiə nazirinin müavini 
Atanas Zapryanov iştirak ediblər.

“LUKoyl”un prezidenti 
sanksiyaların şirkətə 
təsirini qiymətləndirib

“LUKoyl” neft şirkətinin pre-
zidenti Vahid Ələkbərov Hyus-
tonda keçirilən “CERAWeek” 
neft-qaz konfransında bildirib ki, 
biz sanksiya rejimini hiss edirik. 
Bu, yalnız Rusiya şirkətlərinin 
fəaliyyətinə mənfi təsir 
göstərmir. Mürəkkəb yataqların 
işlənməsinə istiqamətləndirilmiş 
və “Total” ilə birgə yaratdığı-
mız iri müəssisə dağıldı. Dəniz 
əməliyyatları üçün avadanlıqla-
rın alınması sanksiya nizamlayı-
cısı ilə razılaşdırılır”.

Şirkət prezidenti qeyd edib ki, sanksiya-
lar şirkət üçün həll edilməyəcək problemlər 
yaratmır. Onun sözlərinə görə, hələ beş il 
əvvəl yerli şirkətdə avadanlıqların payı 42 
faiz təşkil edirdi, bu gün isə bu göstərici 

70 faizə bərabərdir: “Bu gün sanksiyalar 
bizim üçün ziyandır, mənfi təsir edir. Lakin 
biz ümid edirik ki, vəziyyət bundan sonra 
yüngülləşməyə başlayacaq”.

“Xalq qəzeti”

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 
Nazirliyindən aldığımız məlumatda bil-
dirilir ki, nazirlikdə fəaliyyət göstərən 
Komissiyanın növbəti iclasında həmin 
şəhid vərəsələrinə birdəfəlik ödəmə (11 
min manat) verilməsi barədə qərar qəbul 
edib. Onların siyahısı müvafiq ödənişin 
həyata keçirilməsi üçün aidiyyəti quruma 
göndərilib.

Dövlət başçısının 28 yanvar 2019-
cu il tarixli fərmanı ilə birdəfəlik ödəmə 
verilən şəhid vərəsələrinin əhatə dairəsinə 
vərəsələri 11000 manatdan az sığorta 
ödənişi almış şəhid hərbi qulluqçuların və 
şəhid polislərin vərəsələri də daxil edilib. 

Beləliklə, vərəsələrinə birdəfəlik ödəmə 
verilməsi nəzərdə tutulan şəhidlərin sayı 
12268-ə çatıb.

İndiyədək artıq 5491 şəhidin 7894 
vərəsəsinə birdəfəlik ödəmənin verilməsinə 
dair qərar qəbul olunub.

 Samirə ƏLIYEVA, “Xalq qəzeti”

Energetika Nazirliyindən aldığımız 
məlumatda bildirilir ki, indiyə kimi 
14 ölkənin yüksək səviyyədə iştirakı 
təsdiqlənib. Nazirlərin Birgə Monitorinq 
Komitəsinin (JMMC) iclasında OPEC-
in Baş katibi Məhəmməd Barkindo ilə 
yanaşı, OPEC Konfransının prezidenti, 
Venesuelanın neft naziri və Dövlət Neft 
Şirkətinin prezidenti Manuel Kevedo 

Fernandes, JMMC-nin sədri, 
Səudiyyə Ərəbistanının energe-
tika, sənaye və təbii sərvətlər 
naziri Xalid Əbdüləziz Əl Falih 
iştirak edəcəklər. Tədbirdə OPEC 

üzvlərindən Əlcəzairi energetika naziri 
Mustafa Qituni, BƏƏ-ni energetika və 
sənaye naziri Suheyl əl-Mazrui, Küveyti 
neft, elektrik və su naziri Xalid Əl-Fadhel, 
İraqı baş nazirin müavini, neft naziri Ta-
mer əl-Qadban, Nigeriyanı neft ehtiyatları 
naziri Emmanuel Kaçikvu, Konqonu neft 
nazirinin müşaviri Jean Baptiste Pouti, 

Liviyanı isə Milli Neft Korporasiyasının 
idarə heyətinin sədri Mustafa Sanalla 
təmsil edəcək. Qeyri-OPEC ölkələrindən isə 
Rusiya Federasiyasının energetika naziri 
Aleksandr Novak, Qazaxıstanın energe-
tika naziri Kanat Bozumbayev, Sudanın 
neft və minerallar naziri Azhari Abdalla, 
Bəhreynin neft nazirinin müşaviri Naser 
əl-Sovaidi və Bruneyin energetika və 
sənaye nazirinin müavini Matsateji Sokia-
vın iştirakı nəzərdə tutulub.

Ölkə Prezidentinin məqsədyönlü enerji 
siyasətinə uyğun olaraq neft bazarında 

balansın qorunması və qiymət sabitliyinə 
nail olmaq məqsədilə Azərbaycanın 
OPEC təşəbbüsünə ilk vaxtlardan qoşul-
ması və tənzimlənmə prosesində fəal 
rolu OPEC Katibliyi tərəfindən yüksək 
qiymətləndirilib, OPEC-Azərbaycan 
əlaqələrinin inkişafını təmin edib. OPEC 
tədbirlərindən birinin Bakıda keçirilməsi 
təklifi də bu əməkdaşlıq çərçivəsində 
məhz Azərbaycan Prezidenti tərəfindən 
ötən il martın 18-də OPEC Baş katibi 
Məhəmməd Barkibdonun ölkəmizə səfəri 
zamanı irəli sürülüb. Bu təklif OPEC+ 
ölkələri tərəfindən müsbət qarşılanaraq, 
neft bazarının vəziyyətinə dair toplantıla-
rın cari ilin martında Bakıda keçirilməsinə 
razılıq verilib.

Samirə ƏLIYEVA, “Xalq qəzeti”

İran Qarabağ münaqişəsinin 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü 

çərçivəsində həllində maraqlıdır

Diplomat əlavə 
edib ki, Azərbaycan 
İranın mühüm 
qonşularından 
biridir. Tehran və Bakı arasında stra-
teji əlaqələr mövcuddur: “Qarşılıqlı 
səfərlər, o cümlədən Azərbaycan xarici 
işlər naziri Elmar Məmmədyarovun 
Tehrana səfəri iki ölkənin qarşılıqlı 
yüksək etimadının göstəricisidir”.

İki ölkənin iqtisadiyyat sahəsində 
əlaqələrə önəm verdiyini deyən sa-
biq səfir Rəşt-Qəzvin dəmir yolunun 
istismara verilməsi və Rəşt-Astara 

dəmir yolunun inşasına başlanıldığını 
bildirib.

Azərbaycan və İran arasında 
yükdaşıma tariflərinin azaldılması 
məsələsinə toxunan M.Pakayin qeyd 
edib ki, məsələ birgə komissiyanın ic-
lasında növbəti dəfə müzakirə ediləcək 
və yekun qərar veriləcək.

 “Xalq qəzeti”

1200 şəhid üzrə 1928 vərəsəyə 
birdəfəlik ödəmə veriləcək

Rusiyanın neft-qaz sektoruna qarşı 
texniki sanksiyalar “LUKoyl”un 
və ümumilkdə sahənin işinə mənfi 

təsir göstərib, lakin məhdudiyyətlərə 
uyğunlaşmaq mümkündür.

Uğurlu 
hərbi 

əməkdaşlığa 
əsas var

Bolqarıstanla 
Azərbaycan arasında 
yaxşı münasibətlər 
uğurlu hərbi 
əməkdaşlığın əsasıdır.

Azərbaycan Respublikası-
nın Prezidenti cənab Ilham 
Əliyevin müvafiq fərmanının 

icrası istiqamətində mühüm addım 
olaraq Novruz bayramına qədər 
1200 şəhid üzrə 1928 vərəsəyə 
birdəfəlik ödəmənin verilməsi 
təmin ediləcək.

Ermənistanın müdafiə naziri 
David Tonoyanın verdiyi isterik 
bəyanat bu baxımdan diqqəti cəlb 
edir. Hərbi sahədə ixtisaslı kadr 
olmayan, mülki əsaslarla müdafiə 
naziri vəzifəsinə təyin olunan 
D.Tonoyanın Ermənistan ordusunun 
hücum mövqeyinə keçid etməsi 
ilə bağlı növbəti sərsəmləməsi, 
həqiqətən də, Azərbaycan Müdafiə 
Nazirliyinin cavab bəyanatında qeyd 
etdiyi kimi, sırf qeyri - peşəkarlıqla 
bağlı olan məsələdir. Ermənistan 
ictimaiyyətində Aprel döyüşlərindən 
sonra yaranmış böyük ruh düş-
künlüyünü bununla unutdurmaq, 
orduya inamı qaytarmaq, guya, yeni 
səhifə açmaq istəyən D.Tonoyana 
Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin 
Günnüt əməliyyatı xatırlatması heç 
də təsadüfi sayıla bilməz. Çünki Serj 
Sarkisyan hakimiyyəti dövründə baş 
verən və rejim dəyişikliyinə gətirib 
çıxaran Aprel döyüşlərindən fərqli 
olaraq Günnüt əməliyyatı yaxın 
tarixə məhz Paşinyan iqtidarının ilk 
hərbi məğlubiyyəti kimi daxil olub.

Qeyd olunub ki, 2016-cı ilin Aprel 
döyüşləri o, müdafiə nazirinin müa-
vini olduğu vaxtda, həmçinin, Gün-
nüt əməliyyatı zamanı artıq müdafiə 
naziri olarkən “hücuma keçmək” 
istəyən erməni ordusunun döyüş 
meydanından necə qaçdığının 
şahidi olmuşuq: “Onun hərbi sahədə 
diletant olduğunu nəzərə alaraq 
qeyd edə bilərik ki, bu populist 
fikirlər yalnız daxili auditoriya üçün 
nəzərdə tutulub və hərbi baxımdan 
heç bir əhəmiyyət kəsb etmir”.

Vurğulanıb ki, Azərbaycan 
Ordusunun bütün istiqamətlərdə 
erməni ordusundan üstün olduğunu 
və imkanlarının müqayisəedilməz 
olduğunu Tonoyan özü etiraf edib: 
“Yaxın gələcəkdə Ermənistan ordu-
sunun Azərbaycan Ordusunu nəinki 
ötüb-keçmək, hətta onunla heç bir 
sahədə müqayisə olunmaq perspek-
tivi belə yoxdur”.

Azərbaycan Xarici İşlər 
Nazirliyindən isə bildirilib ki, 
Ermənistan rəsmilərinin belə ucuz 
təbliğat xarakterli bəyanatları ilə 
Azərbaycanı qorxutmaq mümkün 
deyil: “Ermənistan nazirinin fikri 
1990-cı illərin əvvəllərində başı 
daxili çəkişmələrə qarışan və bu 
fürsətdən istifadə edərək torpaq-

larını zəbt etdikləri Azərbaycan 
müstəqilliyinin ilk illərinə getməsin. 
Bu gün Azərbaycan ölkə Prezidenti, 
Ali Baş Komandan İlham Əliyevin 
rəhbərliyi altında kifayət qədər 
güclü, peşəkar və işğal olunmuş 
torpaqları azad etmək əzmində və 
iqtidarında olan vətənpərvər Silahlı 
Qüvvələrə sahibdir. Azərbaycanın 
güclü iqtisadiyyatı, uğurlu daxili 
və xarici siyasəti onu bölgədə 
danılmaz liderə çevirib”.

Qeyd olunub ki, Ermənistan 
müdafiə nazirinin ölkəsinin 27 il 
öncə işğal etdiyi Azərbaycanın 
Xocalı şəhərinin dinc sakinlərinin 
soyqırımının ildönümü günü 
Ermənistanın hücum silahları 
alması ilə əlaqədar bəyanatla 
çıxış etməsi Ermənistanın açıq 
təcavüzkar siyasətinin ba-
riz göstəricisidir: “2016-cı ilin 
əvvəlində münaqişənin həlli ilə 
əlaqədar konkret planlar müzakirə 
edildiyi halda, məhz 
Ermənistan tərəfinin hü-
cum xarakterli yeni hərbi 
doktrina qəbul etməsi və aprelin 
2-də qoşunların təmas xətti bo-
yunca əhalinin sıx məskunlaşdığı 
əraziləri, o cümlədən məktəblər, 
xəstəxanalar və ibadət yerlərini ağır 
silahlardan atəşə tutması, məlum 
Aprel hadisələrinin baş verməsinə 
gətirib”.

Bildirilib ki, erməni müdafiə 
nazirinin bu bəyanatı kimin sülh 
istədiyini, kimin isə işğalçılıq siyasəti 
yürüdərək hücum xarakterli silahlar 
almasını beynəlxalq ictimaiyyətə 
aydın şəkildə nümayiş etdirir.

Ermənistanın işğal etdiyi Dağlıq 
Qarabağ bölgəsində yaradılan se-
paratçı rejimin nümayəndəsi, özünü 
“prezident müşaviri” adlandıran 
Tiqran Abramyan da soydaşından 
heç də geridə qalmadığını, həm də 
onun təxribat xarakterli bəyanatları 
İrəvandan ümumi tapşırıqların ve-
rildiyini nümayiş etdirir. T.Abramyan 
qoşunların təmas xəttində hazırkı 
durumu şərh edərək, vəziyyətin 
qiymətləndirilməsi üçün çoxsaylı 
amillərin nəzərə alınmalı olduğunu 
və Azərbaycanın təmas xəttində, 
guya, qeyri-stabillik yarada biləcək 
fəaliyyət göstərdiyini iddia edib.

“Azərbaycan Respublikası-
nın Dağlıq Qarabağ bölgəsinin 

Azərbaycanlı İcması” İctimai 
Birliyinin rəhbəri Tural Gəncəliyev 
T.Abramyana cavabında qeyd 
edib ki, işğal edilmiş Azərbaycan 
ərazilərində yaradılmış qondar-
ma rejimin nümayəndələrinin 
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu 
ilə tənzimlənməsi istiqamətində 
aparılan danışıqlara xələl gətirən 
yersiz və qeyri-konstruktiv açıq-
lamaları artıq təəccüb doğurmur: 
“Tiqran Abramyanın və qondarma 
rejimin diqqətinə çatdırmaq istərdim 
ki, münaqişənin sülh yolu ilə 
birdəfəlik tənzimlənməsinin yeganə 
yolu işğalçı Ermənistan qoşunlarının 
Azərbaycan ərazilərindən çıxarılma-
sı və oradan qovulmuş azərbaycanlı 
əhalinin öz torpaqlarına geri dönüşü 

ilə mümkündür. Bunun əvəzinə, 
qondarma rejimin təmsilçilərinin 
dili ilə qeyri-konstruktiv atmosfer 

yaradılması qəbuledilməz haldır”.
T.Gəncəliyev vurğulayıb ki, 

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı hazır-
da aparılan danışıqların ruhuna və 
formatına zidd olaraq, qondarma re-
jimin nümayəndələrinin danışıqlara 
cəlb edilməsi ilə bağlı T.Abramyanın 
səsləndirdiyi təxribat xarakterli 
fikirlər və Dağlıq Qarabağ bölgəsinin 
azərbaycanlı və erməni icmalarının 
bərabərhüquqlu icmalar olduğunun 
qeyd edilməməsi Ermənistanın 
münaqişənin birdəfəlik sülh yolu 
ilə həllində maraqlı olmadığını 
göstərir: “Avropa İnsan Hüquq-
ları Məhkəməsinin “Çıraqov və 
digərləri Ermənistana qarşı” işi 
üzrə verdikti bir daha təsdiq edir 
ki, qondarma rejim bilavasitə 
Ermənistanın təsiri altındadır 
və onun siyasi, maliyyə və 
hərbi dəstəyi sayəsində möv-
cuddur. Azərbaycanın Dağlıq 
Qarabağ bölgəsində yaşayan 
sadə ermənilər də bu işğalçı 
siyasətdən əziyyət çəkirlər”.

Məsələyə münasibət bildirən 
“Atlas” Araşdırmalar Mərkəzinin 

sədri, politoloq Elxan Şahinoğlu 
isə qeyd edib ki, Bakıda yüksək 
səviyyədə Tonoyana xatırladılma-
lıdır ki, əgər özünün dediyi kimi, o, 
Ermənistanın iqtisadi və demoqrafik 
imkanlarının Azərbaycandan geri 
qaldığını etiraf edirsə, müharibənin 
nəticəsini də buna uyğun hesabla-
malıdır: “Tonoyana deyilməlidir ki, 
siz 2 milyonsuzsa, biz 10 milyona 
yaxınıq və ağlınız Azərbaycanda 
1990-ların xaos illərinə getməsin, bu 
dəfə müharibə tək Qarabağı əhatə 
etməyəcək, Dağlıq Qarabağdakı 
döyüşlərin üstünə Naxçıvan, Qazax, 
Tovuz, Gədəbəydən, yəni haradan 
mümkündürsə, zərbələr endiriləcək. 
Siz hansısa istiqamətdən hücuma 
keçəcəksinizsə, biz həmin yerdə 
müdafiə olunub, başqa yerlərdən 

hücum edəcəyik. Əks-hücumlar 
total xarakter daşıyacaq. Budəfəki 
müharibəni işğala son qoyulmayana 
qədər dayandırmaq da mümkün 
olmayacaq”.

E.Şahinoğlunun sözlərinə görə, 
Tonoyan da anlayır ki, Azərbaycan 
milyardlarla dollara silahı və hərbi 
texnikanı anbarlarda saxlamaq üçün 
almır, onlardan istifadə olunacaq: 
“Bunun qarşılığında əlacsız qa-
lan Tonoyan yalnız bunu deyir: 
“Ermənistan silahların alınmasında 
miqdara yox, keyfiyyətə üstünlük 
verəcək”. Miqdara üstünlük vermək 
üçün pulun olmalıdır, o da yoxdur. 

Ermənistanı qurtaran Rusiyanın 
peşkəş verdiyi raketlər və qırıcı 
təyyarələrdir. Təsadüfi deyil ki, Tono-
yan Ermənistanın bu yaxınlarda Ru-
siyadan güzəştli kredit hesabına 4 
yeni qırıcı təyyarə alacağını bildirib. 
Bu, ikibaşlı ifadədir. Tonoyan bizə 
Rusiyanın kimin yanında olduğunu 
xatırladır”.

Bütün bunların ardınca 
Ermənistan baş nazirinin İrana səfər 
etməsi, orada ermənilərlə görüşdə 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 
həll prosesinə uyğun olmayan 
bəyanatlar səsləndirməsi, qeyri-
konstruktiv mövqeyini nümayiş 
etdirməsi Azərbaycana qarşı 
təxribatın mərkəzində kimin da-
yandığını ortaya qoyub. Paşinyan 

Tehranda deyib ki, “mən Dağlıq 
Qarabağın əvəzinə danışa 
bilmərəm, Bakı birbaşa Qarabağ 
erməniləri ilə danışıqlar aparma-
lıdır”.

Paşinyan Azərbaycan  
Prezidenti İlham Əliyevlə keçirdi-
yi iki görüşdən nəticə çıxmadığı-
nı belə izah edib: “Danışıqlarda 
nəticə yoxdur. Vasitəçilər mənə 
“hansı güzəştlərə hazırsınız” 
sualını ünvanlayanda onlar-
dan soruşuram ki, Azərbaycan 
hansı güzəştlərə hazırdır? Biz o 

zaman bu suala cavab verəcəyik ki, 
birinci bu suala Azərbaycan cavab 
versin”. 

Paşinyan Tehrandakı çıxışında 
müharibə ehtimalına da toxunub: 
“Kimsə düşünürsə ki, Qarabağ 
problemini güc yolu ilə həll etmək 
olar, kökündən yanılır. Bunu deyən 
anlamalıdır ki, qarşısında təkcə 
Ermənistanı yox, bütün dünya 
ermənilərini görəcək”.

Politoloq E.Şahinoğlu hesab 
edir ki, bu adam danışıqlara hazır 
deyil: “Paşinyan az qala qışqırır ki, 
“məndən əl çəkin”. Belə isə boş 
danışıqlarda vaxt itirməyin mənası 
varmı? Danışıqların imitasiyasın-
dan imtina edib doğru bildiyimiz 
yolla getməliyik. O, bizi dünyada 

yaşayan ermənilərin bir yumruq kimi 
işğal altındakı torpaqları “müdafiə” 
edəcəyi ilə qorxutmağa çalışır. Hal-
buki, mövcud durumu ondan yaxşı 
bilən eks-prezident Robert Koçaryan 
bu yaxınlarda deyib ki, Qarabağda 
müharibə gedəndə xaricdə yaşayan 
ermənilərdən barmaqla sayılacaq 

qədər könüllü gəlmişdi”.
Politoloq qeyd edib ki, İranda 

“Qarabağ Ermənistanındır. Son” 
şüarının səslənməsinə şərait 
yaradılırsa, Tehranda, Təbrizdə, 
Ərdəbildə və digər şəhərlərdə “Qa-
rabağ Azərbaycanındır. Vəssalam” 
şüarının da səslənməsinə böyük 
ehtiyac var.

Proseslərin gedişatı isə onu 
deməyə əsas verir ki, cənub 
azərbaycanlıları İran rejiminin 
bu hərəkətlərinə göz yummaq 
fikrində deyillər. Paşinyanın Teh-
ran səfərindən, burada verdiyi 
bəyanatlardan hiddətlənən soydaş-

larımız öz etirazlarını səsləndirir, 
Qarabağın Azərbaycanın ay-
rılmaz tərkib hissəsi olduğunu 

bəyan edir, bu istiqamətdə 
ciddi kampaniya aparma-
ğa başlayırlar.

Təsadüfi deyil ki, 
Paşinyanın Tehranda ermənilərlə 
görüşdüyü “Ararat” idman-sağ-
lamlıq kompleksinin ön divarında 
azərbaycanlıların bu iyrəncliklərə 
etirazı öz əksini tapıb. Soydaş-
larımız həmin binaya “Qarabağ 
Azərbaycanın ayrılmaz parçası-
dır” yazaraq, Təbrizin “Traktor” 
klubu ilə İsfahanın “Sepahan” 
klubu arasında keçirilən futbol 
qarşılaşmasında “Qarabağ 
bizimdir, bizim qalacaq” şüarı 
səsləndirməklə Ermənistana və 
onun havadarlarına öz hiddətlərini 

ifadə ediblər.
Bütün bunlar onu deməyə əsas 

verir ki, işğalçı ölkə ilə yaxınlıq 
heç bir dövlətə yaxşı heç nə vəd 
etmir. Əksinə, münaqişə ilə bağ-
lı beynəlxalq hüquq və ədalətə 
zidd addımların atılmasının həmin 
dövlətlərə qarşı Qərb dövlətləri 
və ABŞ-ın sanksiya siyasətinə 
qoşulmayan, hərtərəfli dəstəyini 
əsirgəməyən Azərbaycanla 
münasibətlərə xələl gətirir. Əvəzində 
yaxın və uzaq gələcəkdə heç 
bir ciddi perspektiv vəd etməyən 
Ermənistanla əlaqələrdə maraqlı 
tərəf kimi özünü göstərir, daxili nara-
zılıqları daha da artırır.

Əlbəttə ki, bütün bunlar 
Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin həlli ilə bağlı ədalətli 
mövqeyinə təsir edə bilməz. Lakin 
işğal siyasətinə görə regional 
layihələrdən təcrid olunan, ağır iqti-
sadi vəziyyətdə olan, orduya diqqət 
ayıra bilməyən Ermənistanın əvvəlki 
hakimiyyəti kimi Paşinyan iqtidarı da 
destruktiv mövqeyindən əl çəkməsə, 
oxşar aqibətlə üzləşəcəyi heç kimdə 
şübhə doğurmur.

Nəriman HƏSƏNOV

Sarkisyanın xələfinin 
ilk hərbi məğlubiyyəti

Paşinyana Günnüt xatırlatması: 

Hakimiyyət çevrilişi məzmun və mahiyyət etibarilə 
Ermənistana heç bir yenilik gətirmədi. Səfil durum-
da olan, dərin sosial-iqtisadi böhran keçirən işğalçı 

ölkə əvvəlki mövqeyindən əl çəkmədi. Baş nazir postunu 
ələ keçirən Nikol Paşinyan sələflərindən miras qalan forpost 
öhdəliklərini yerinə yetirməyə, Rusiya ilə Qərb arasında 
var-gəl etməyə və əvvəlkitək Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 
həlli istiqamətindəki danışıqları ölü nöqtədə saxlamaq üçün 
Azərbaycana qarşı sərsəm bəyanatlar verməyə davam dedi. 

Yazı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 
Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi 
Fondunun keçirdiyi müsabiqəyə təqdim olunur.

Martın 17-18-də Bakıda OPEC və qeyri-OPEC ölkələrinin 
Müştərək Texniki Komissiyasının (JTC) 27-ci və Nazirlərin 
Birgə Monitorinq Komitəsinin (JMMC) 13-cü iclasları 
keçiriləcək. Bunu İranın Azərbaycandakı sabiq səfiri 

 Möhsün Pakayin deyib. M.Pakayinin sözlərinə 
görə, Azərbaycan və Ermənistan razılaşdı-

ğı halda İran iki ölkənin mənafeyi çərçivəsində 
münaqişənin həllinə çalışmağa hazırdır.

OPEC+in Bakı iclasında 14 ölkə iştirakını təsdiqləyib

13 mart 2019-cu il, çərşənbə6



Asəf Nadirov 1929-cu il martın  
13-də Naxçıvan Muxtar 
Respublikasının Şərur rayonunun 
Cəlilkənd kəndində ziyalı ailəsində 
anadan olmuşdur. Atası Abbasqulu 
Nadirov dövrünün pak əməllərilə 
tanınmış və yüksək insani 
keyfiyyətlərilə onu tanıyanların dərin 
hörmətini qazanmış ziyalılarından biri 
idi. O, bu keyfiyyətləri öz övladlarına da 
aşılamışdı.

A.Nadirov 1946-cı ildə orta 
məktəbi, 1951-ci ildə Azərbaycan 
Dövlət Universitetini (indiki Bakı 
Dövlət Universiteti) müvəffəqiyyətlə 
bitirmişdir. Təhsil əlaçısı olduğunu, 
nümunəvi tərbiyəsini, əxlaqi keyfiyyətini 
nəzərə alaraq universitet rəhbərliyi 
onu assisent vəzifəsində saxlamışdır. 
Lakin respublikanın rəhbər orqanlarının 
təklifi ilə o, Azərbaycan Ali Soveti 
Rəyasət Heyətinin aparatına, 
inzibati-ərazi bölgüsü məsələləri üzrə 
məsləhətçi kimi məsul vəzifəyə irəli 
çəkilir. Bu müddətdə Asəf müəllim 
Azərbaycan regionlarının iqtisadiyyatı 
ilə daha yaxından tanış olur və onun 
regional iqtisadi tədqiqatlara marağı 
artır. 1952-ci ildə Azərbaycan Elmlər 
Akademiyasının aspiranturasına 
daxil olur və təhsilini davam etdirmək 
üçün SSRİ EA-nın aspiranturasına 
ezam olunur. Dünya şöhrətli alimlərin 
çalışdığı bu elm mərkəzi, sözün 
əsil mənasında, A. Nadirov üçün bir 
məktəb olmuş, onun dünyagörüşünün 
formalaşmasında və gələcək elmi 
fəaliyyətinin istiqamətlərinin müəyyən 
edilməsində müstəsna rol oynamışdır. 

1956-cı ildə A. Nadirov SSRİ 
EA-da namizədlik dissertasiyasını 
müvəffəqiyyətlə müdafiə edərək 
coğrafiya elmləri namizədi alimlik 
dərəcəsi alır. 1957-ci ildə isə taleyini 
həmişəlik Azərbaycan EA-na və 
xüsusən onun İqtisadiyyat İnstitutuna 
bağlayır. Asəf müəllim hansı vəzifə 
tutmasından asılı olmayaraq daim bu 
instituta, xüsusən özünün təşkil etdiyi 

İctimai istehsalın yerləşməsi şöbəsinə 
sadiq qalmışdır. Fasiləsiz olaraq 
özünün elmi fəaliyyətini bu şöbənin 
fəaliyyətilə sıx əlaqələndirmişdir.

A. Nadirovun elmi fəaliyyəti və 
yaradıcılığı haqqında danışarkən 
belə bir mühüm cəhəti nəzərə almaq 
lazımdır ki, onun həyat və yaradıcılıq 
tarixi akademiyanın iqtisadiyyat 
bölməsi yarandığı vaxtdan 2014-cü 
ilə qədər bu elm məbədinin iqtisad 
elminin yaranma və inkişafının maraqlı, 
əhəmiyyətli tarixi ilə üst-üstə düşür və 
onu əks etdirir.

1940-cı illərin sonu və 50-ci 
illərin birinci yarısında Azərbaycan 
Elmlər Akademiyasından bir qrup 
gənc Moskva şəhərinə məqsədli 
aspiranturaya göndərilmişdir. 
Akademik Əhməd Mahmudov, 
professorlar Mədət Allahverdiyev, 
Balaca Əbdürrəhmanov və digərləri 
müvəffəqiyyətlə dissertasiya müdafiə 
etdikdən sonra İqtisadiyyat İnstitutuna 
qayıtmış, özlərinin fədakar əməyini, 
Tanrının onlara bəxş etdiyi istedadları 
ilə birləşdirərək Azərbaycan milli iqtisad 
elminin formalaşması və inkişafına, 
elmi dərəcəsi olan kadr hazırlığına 
böyük töhfələr vermişlər. Bu alimlər 
içərisində akademik Asəf Nadirov 
özünəməxsus xüsusi və şərəfli bir yer 
tutur. 

O, Azərbaycan regionşünaslıq 
məktəbinin yaradıcısı, Azərbaycan 
sənayesinin inkişafı və yerləşməsinin 
ən böyük tədqiqatçısıdır. Akademik 
600-ə yaxın müxtəlif həcmli 
əsərlərində, o cümlədən çoxsaylı 
monoqrafiya, kitab və dərsliklərində 
ifadə olunan yaradıcılığı olduqca 
çoxcəhətli və orijinaldır.

Asəf Nadirov tədqiq etdiyi 

problemlərə qeyri-standart yanaşması 
ilə fərqlənirdi. Mübaliğəsiz demək 
olar ki, Asəf müəllim keçmiş SSRİ 
məkanında müttəfiq respublikaların 
əraziləri daxilində məhsuldar qüvvələrin 
səmərəli yerləşməsi kimi çox mühüm 
sosial-iqtisadi problemin ilk əsaslı 
tədqiqatçılarından biridir. 

Asəf müəllimin tədqiqatının 
problemləri və istiqamətləri mərhələ-
mərhələ dəyiş-mişdir. Bu baxımdan 
onun yaradıcılığını bir-birini qarşılıqlı 
surətdə tamamlayan dörd mərhələyə 
bölmək olar. Birinci mərhələ 
1952-1957-ci illəri əhatə edir. Bu 
mərhələdə onun yaradıcılığı əsasən 

dissertasiyasının mövzusu ilə əlaqədar 
olmuşdur. İkinci mərhələ 1957-1969-cu 
illəri əhatə edir. Bu mərhələdə onun 
tədqiqat mövzusu əsasən sənayenin 
inkişafı və yerləşməsilə əlaqədar olsa 
da, məhsuldar qüvvələrin yerləşməsi, 
şəhərlərin inkişafı, ərazi-istehsal 
kompleksinin formalaşması, iqtisadi–
coğrafi rayonlaşdırma kimi problemlərin 
tədqiqinə də mühüm yer verilmişdir.

Üçüncü mərhələdə onun 
“Azərbaycanda sənayenin səmərəli 
yerləşməsinin iqtisadi problemləri” 
(Bakı, Elm-1976) fundamental 
əsəri nəşr olunur. Bu kitab o 
zaman elmi ictimaiyyət tərəfindən 
yüksək qiymətləndirilmiş və ilin 
mühüm nailiyyəti kimi SSRİ Elmlər 
Akademiyasının illik hesabatına daxil 
edilmişdir. 

Asəf müəllimin bir çox əsərləri, 
xüsusilə “Azərbaycanda sənayenin 
səmərəli yerləşməsinin iqtisadi 
problemləri” (1976), “Müstəqil 

Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişaf 
məsələləri” (2002), “Həyat insanlara 
xidmət edəndə və onlara səmimi 
olanda daha mənalı və cəlbedicidir” 
(2011) kimi çoxsaylı monoqrafik əsərləri 
bu gün də oxucular, mütəxəssislər 
tərəfindən rəğbətlə qarşılanır.

Asəf Nadirovun yüksək ixtisaslı elmi 
kadrların hazırlanmasında da böyük 
xidmətləri vardır. O, 20 ilə yaxın AMEA-
nın İqtisadiyyat İnstitutunda doktorluq 
dissertasiyaları müdafiə şurasının sədr 
müavini və sədri olmuşdur. Bilavasitə 
onun rəhbərliyi ilə 50-ə qədər elmlər 
namizədi və elmlər doktoru müdafiə 
etmişdir. Asəf Nadirovun 10 ildən çox 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti 
yanında AAK-ın Rəyasət Heyətinin 
üzvü kimi elmi kadrların hazırlanması 
işində fəal iştirak etmişdir.

Asəf müəllim respublikada 
elmi-tədqiqat işlərinin təşkilində və 
idarə olunmasında böyük xidmətlər 
göstərmişdir. O, AMEA-nın İqtisadiyyat 
İnstitutunda şöbə müdiri (1958-1964), 
elmi işlər üzrə direktor müavini (1964-
1981), AMEA-nın Rəyasət Heyətinin 
Baş Elmi katibi və akademik-katibi 
(1981-1997) vəzifələrində çalışmış, 
akademiyanın Rəyasət Heyətinin üzvü 
olmuşdur. Alim həmişə Azərbaycan 
elmini çoxsaylı beynəlxalq forumlarda 
yüksək səviyyədə təmsil etmişdir. 
O, Almaniya, Fransa, ÇXR, Türkiyə, 
Hindistan, Yunanıstan, keçmiş 
Yuqoslaviya, İran İslam Respublikası, 
Bolqarıstan və s. ölkələrdə, habelə 
keçmiş SSRİ məkanında keçirilən 
ümumittifaq əhəmiyyətli konfrans və 
simpoziumlarda məruzələr etmiş, bir 
çox hallarda isə iclaslarda həmsədr 
kimi fəaliyyət göstərmişdir.

Əli NURİYEV,  
AMEA-nın müxbir üzvü, Əməkdar 

elm xadimi, iqtisad elmləri 
doktoru, professor, Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti 
yanında Dövlət İdarəçilik 

Akademiyasında Regional 
İqtisadi və Sosial Araşdırmalar 

İnstitutunun direktoru

Tapdıq HƏSƏNOV,  
Bakı Dövlət Universitetinin 
İqtisadi və sosial coğrafiya 

kafedrasının müdiri, Əməkdar 
müəllim, coğrafiya elmləri 

doktoru, professor

Görkəmli alim və elm təşkilatçısı

 � Son günlər iqtisad elminin və təhsilinin tanınmış 
nümayəndələri, vaxtı ilə onunla birlikdə işləmiş alimlər 
akademik, Əməkdar elm xadimi, iqtisad elmləri doktoru, 
professor, Şöhrət və Şərəf ordenli Asəf Abbasqulu oğlu 
Nadirovun anadan olmasının 90-cı ildönümünü böyük hörmət 
və ehtiramla yad edirlər. Bu da təsadüfi deyil. Asəf Nadirov 
bizim namizədlik dissertasiyasında elmi rəhbərimiz, doktorluq 
dissertasiyasında məsləhətçimiz olmuşdur. 50 ildən çox 
müddətdə biz onunla sıx əməkdaşlıq şəraitində işləmişik. 
O, bizim çox dəyərli məsləhətçimiz və elmdə düzgün yol 
göstərənimiz olmuşdur. Bütün bu 50 illik birgə fəaliyyət 
dövründə Asəf Nadirov bizim yaddaşımızda Azərbaycan 
milli iqtisad elminin formalaşması və inkişafında müstəsna 
xidmətləri olan görkəmli tədqiqatçı alim, elm təşkilatçısı, 
öz vətənini dərin məhəbbətlə sevən, onun nailliyyətlərinə 
sevinən, problemləri üçün narahatlıq keçirən görkəmli alim, 
gözəl ailə başçısı və həmkarlarının, həmmüəlliflərin əməyinə 
hörmətlə yanaşan tərəf müqabili kimi qalmışdır.

Birbaşa dialoq Heydər Əliyev 
Fondunun vitse-prezidenti, IDEA 
İctimai Birliyinin təsisçisi və 
rəhbəri Leyla xanım Əliyevanın 
təşəbbüsü və Bakı şəhər üzrə rayon 
icra hakimiyyətlərinin dəstəyi ilə 
gerçəkləşən, təmirsiz həyətlərin 
abadlaşdırılmasına yönələn “Bizim 
həyət” layihəsi çərçivəsində yenidən 
qurulan 540 ailənin, o cümlədən, 
1942 nəfər sakinin məskunlaşdığı 
həyətdə təşkil olunub. 

Görüşdə rayonun hüquq-
mühafizə orqanlarının, idarə və 
müəssisələrin, habelə xidmət 
sahələrinin rəhbərləri, Hövsan 
qəsəbəsinin inzibati ərazi dairəsi 
üzrə nümayəndəsi, bələdiyyə sədri 
iştirak ediblər.  

Başçı İlqar Abbasov əvvəlcə 
sakinlərə Azərbaycan Preziden-
ti İlham Əliyev tərəfindən qəbul 

edilən, əhalinin sosial müdafiəsinə 
və rifah halının yüksəldilməsinə 
yönəldilən qərarlar, o cümlədən, 
minimum əməkhaqlarının və pen-
siyaların, tələbələrin təqaüdlərinin, 
müharibə veteranlarına, şəhid 
ailələrinə verilən müavinətlərin 
əhəmiyyətli dərəcədə artırılması, 
12 mindən çox şəhid vərəsəsinə 
11 min manat birdəfəlik vəsaitin 
ödənilməsi, məcburi köçkünlərin, 
eləcə də şəhid ailələrinin mənzil-
məişət şəraitinin yaxşılaşdırıl-
ması, bəzi çoxmərtəbəli binalarda 
mənzillərin sənədləşdirilməsi, eyni 
zamanda, problemli kreditlərlə bağlı 
vətəndaşların maliyyə yükünün 
azaldılması kimi istiqamətlərdə 
həyata keçirilən tədbirlər, verilmiş 
mühüm göstərişlər barədə ətraflı 
məlumat verib.  

Mindən artıq sakinin iştirakı ilə 

keçən görüşdə 50-dən artıq sakinin 
şikayət və təklifi dinlənilib, həllini 
gözləyən problemlər barədə söhbət 
açılıb. 

Müraciətlər əsasən küçə və 
yolların asfaltlanması, işıqlandırıl-
ması, su və kanalizasiya şəbəkəsinin 
qurulması, evlərin sənədləşdirilməsi 
və digər mövzularla bağlı olub.  

Görüşdə, eyni zamanda, sakinləri 
narahat edən müxtəlif məsələlərə 
rayon rəhbəri tərəfindən aydın-
lıq qətirilib, çətinliklərin aradan 
qaldırılması istiqamətində əlaqədar 

qurum və təşkilatların rəhbərlərinə 
yerindəcə tapşırıqlar verilib, onların 
həlli nəzarətə götürülüb.  

Sakinlərin böyük fəallığı ilə 
keçən görüşdə çıxış edən   hövsan-
lılar qəsəbədə görülən işlərə, onlara 
göstərilən diqqət və qayğıya görə 
Prezident İlham Əliyevə və Birinci 
vitse-prezident Mehriban Əliyevaya 
minnətdarlıqlarını bildirib, 
dövlətimizin başçısının həyata keçir-
diyi siyasi kursa dəstək ifadə ediblər.

V.BAYRAMOV, “Xalq qəzeti” 

Hövsan sakinləri  “Açıq mikrofon” qarşısında
Suraxanı Rayon İcra Hakimiyyəti başçısı 

sakinlərin şikayət və təkliflərini dinləmək 
məqsədilə “Açıq mikrofon” formatında növbəti 

görüş keçirib. Tədbir Hövsan qəsəbəsi, Elman Qasımov 
küçəsində 15, 15A, 15B, 15V binaların həyətində 
reallaşıb.  

 � Genişmiqyaslı 
təlimlərə cəlb edilən 
raket və artilleriya 
qoşunlarının bölmələri 
marş keçirərək atəş 
mövqelərini tutublar.

Müdafiə Nazirliyindən 
verilən məlumatda deyilir 
ki, təlimlərin məqsədinə 
uyğun olaraq ehtiyat atəş 

mövqelərinə çıxarılan 
reaktiv artilleriya divi-
zionları qoşunların hü-
cumuna praktiki atəşlə 
dəstək vermək və şərti 
düşmən hədəflərinə 
atəş zərbələrinin 
endirilməsi üzrə tap-
şırıqları icra etməyə 
hazırlaşır.

“Xalq qəzeti”

Reaktiv artilleriya 

mövqelərini tutublar 
divizionları atəş 

 � Genişmiqyaslı təlimlərin planına əsasən, təlimlərdə iştirak 
edən döyüş aviasiya vasitələrinin yerdəyişməsi həyata keçirilib.

Müdafiə Nazirliyindən verilən 
məlumatda deyilir ki, döyüşə ha-
zır vəziyyətə gətirilən təyyarə və 
helikopterlər ehtiyat aerodromları və 
meydançalarına çıxarılıb.

Hava hücumundan müdafiə 
vasitələrinin ərazidə yerləşdirilməsi 
sona çatdırılıb.

“Xalq qəzeti”

Təlimlər zamanı döyüş aviasiya 
vasitələrinin yerdəyişməsi həyata keçirilib 

B İ L D İ R İ Ş
“Xalq qəzeti”nin 27 yanvar və 8 fev-

ral 2019-cu il tarixli nömrələrində 
Ağstafa Rayon İcra Hakimiyyətinin  

2019-cu ildə rayonda yollarının təmiri 
işlərinin satınalınması məqsədilə dərc 

edilmiş açıq tender  prosedurunda id-
diaçıların müraciətləri nəzərə alınaraq  
zərflərin açılışı vaxtının   2019- cu il 
martın 12-dən aprelin 5-nə keçirilməsi 
qərara alınmışdır.

Tender komissiyası 

BSU-da “İlaxır çərşənbə səfirlərlə” 
 � Bakı Slavyan Universitetində (BSU) Yel çərşənbəsinə 

həsr olunmuş “İlaxır çərşənbə səfirlərlə” adlı təntənəli tədbir 
keçirilib. 

Bayram tədbirində Bolqarıstanın 
Azərbaycandakı səfiri Nikolay Yan-
kov, Yunanıstanın Azərbaycandakı  
səfiri Nikolaos Kanellos, Türkiyənin 
Azərbaycandakı səfirinin xanımı Məltəm 
Özoral, Rusiyanın Azərbaycandakı 
səfirinin mədəniyyət işləri üzrə 
məsləhətçisi İqor Yeronin, Ukraynanın 
Azərbaycandakı səfirinin birinci katibi 
Georgiy Selskiy, Milli Məclisin sədr 
müavini  Bahar Muradova, Milli Məclisin 
deputatı Sahibə Qafarova, Azərbaycan 
Rus İcmasının sədri, deputat  Mixail 
Zabelin, “Kaspi” mətbuat və təhsil 
mərkəzinin rəhbəri Sona Vəliyeva, 
təhsil eksperti, professor  Şahlar 
Əsgərov və media nümayəndələri 
iştirak ediblər.

Tədbiri giriş sözü ilə açan BSU-

nun rektoru rektoru, professor Nurlana 
Əliyeva,  hər il olduğu kimi bu il də ya-
zın gəlişinin BSU-da xüsusi ab-hava ilə 
qarşılandığını bildirib, Novruzun ölkəmiz 
və xalqımız üçün tarixi və mədəni 
əhəmiyyətindən söhbət açıb. Rektor 
vurğulayıb ki, Azərbaycan xalqı əsrlər 
boyu Novruz bayramını xüsusi təntənə 
ilə qeyd edib, milli adət-ənənələri öz 
qəlbində yaşadıb. Azərbaycanın mul-
tikulturalizm və tolerantlıq sahəsində 
bütün dünyaya nümunə olduğunu 
qeyd edən  N. Əliyeva xalqımızın milli 
adətlərini, süfrə mədəniyyətini dün-
ya xalqlarına sərgiləmək məqsədilə 
xarici ölkə səfirlərinin tədbirə dəvət 
olunduğunu diqqətə çatdırıb. Dünyada 
sülh və birgəyaşayışın təmin edilməsi 
məqsədilə hər kəsi Novruzun aşıladı-

ğı milli dəyərləri qorumağa və onları 
gələcək nəsillərə ötürməyə çağıran 
Nurlana Əliyeva deyib: “Uzun illər 
xalqımızın həyata, gələcəyə inam 
hissini, torpağa bağlılığını formalaşdı-
ran Novruz bayramı ulu öndər Heydər 
Əliyevin milli dəyərlərimizə və adət-
ənənələrimizə göstərdiyi diqqət və 

qayğı nəticəsində milli ideologiyamızın 
əsas elementlərindən birinə çevrilmiş 
və dövlət səviyyəli tədbirlər sırası-
na daxil edilmişdir. Prezident  İlham 
Əliyevin rəhbərliyi altında respublikada 
gedən davamlı inkişaf həyatın bütün 
sahələrini əhatə edən uğurlarımızın 
sayının artmasına və Novruz bayramı-
nın ildən-ilə daha firavan, xoş ovqat və 
əmin-amanlıqla qeyd edilməsinə şərait 
yaratmışdır”. 

Mixail Zabelin Novruz bayramı 
münasibətilə tədbir iştirakçılarını təbrik 
edərək vurğulayıb ki, Azərbaycan xalqı-
nın ruhunda multikulturalizm, tolerantlıq 
yaşayır. M. Zabelin deyib: “Ulu öndər 
Heydər Əliyevin böyük səyi nəticəsində 
Azərbaycanda Novruz bayramı uzun 
illərdir xüsusi təntənə ilə keçirilir. Yaxın 
gələcəkdə Azərbaycan xalqının Novruz 
bayramını Qarabağda qeyd etməsini 
arzu edirəm”.

Sonra BSU-nun yerli və əcnəbi 
tələbələri müxtəlif dünya dillərində bay-
ram təbriki səsləndiriblər.    

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, 
“Xalq qəzeti”

Elm xadimlərimiz Musa Salam oğlu Məmmədov
Azərbaycanın aqrar 

sektoruna ağır itki üz 
vermişdir. 

Azərbaycan SSR 
Nazirlər Soveti sədrinin 
müavini, birinci müavini, 
Dövlət Aqrar Sənaye 
Komitəsinin sədri  
(1984-1989), iqtisad elmləri 
doktoru, respublikanın 
Əməkdar aqronomu, Dövlət 
mükafatı laureatı Musa 
Salam oğlu Məmmədov 
1932-ci il iyulun 15-də 
Qəbələ rayonunda qulluqçu 
ailəsində anadan olmuşdur. 
O, 1948-ci ildə Qəbələ 
orta məktəbini, 1952-ci 
ildə Azərbaycan Kənd 
Təsərrüfatı İnstitutunun 
aqronomluq fakültəsini 
əla qiymətlərlə bitirib 
aspiranturaya daxil 
olmuşdur. 

1956-cı ildə 
dissertasiyanı müdafiə 
edərək elmlər namizədi 
alimlik dərəcəsi almış, 
Azərbaycan Kənd 
Təsərrüfatı İnstitutunda 
müəllim və dosent, 
institutun tədris-təcrübə 
təsərrüfatının direktoru, 
prorektor vəzifələrində 
işləmişdir. 

1964-cü ildən 
Azərbaycan 
Respublikasının Kənd 
Təsərrüfatı Nazirliyində 
idarə rəisi, Baş idarə 
rəisi, 1970-ci ildən nazir 
müavini, “Azərkəndkimya” 
Elm-İstehsalat Birliyinin 
sədri, 1984-cü ildən 
Azərbaycan SSR Nazirlər 
Soveti sədrinin müavini, 
1986-cı ildən sədrin birinci 
müavini və Dövlət Aqrar 
Sənaye Komitəsinin 
sədri olmuş, 1989-2001-
ci illər Respublika Meşə 
Təsərrüfatı İstehsalat 
Birliyinin sədri, 2004-

2017-ci illərdə isə 
Baş nazirin müşaviri 
vəzifələrində çalışmışdır.

Azərbaycan SSR Ali 
Sovetinin (X-XII çağırış) 
deputatı olmuşdur. Kənd 
təsərrüfatının və meşə 
təsərrüfatının müxtəlif 
sahələrinin inkişafı ilə 
əlaqədar 40 elmi əsərin 
və monoqrafiyanın müəllifi 
olmuşdur. 

Xidmətlərinə görə 
“Qırmızı Əmək Bayrağı”, 
“Oktyabr İnqilabı”, iki dəfə 
“Şərəf Nişanı” ordeni 
və müxtəlif medallarla 
təltif olunmuşdur. 2 dəfə 
Respublika Ali Sovetinin 
Fəxri fərmanı, Ümumittifaq 
Xalq Təsərrüfatı 
Nailiyyətləri Sərgisinin iki 
qızıl, iki gümüş və bürünc 
medalları ilə, iki dəfə 
sərginin Fəxri diplomları, 
Elm və Texnika üzrə Dövlət 
mükafatı laureatı ilə təltif 
olunmuşdur. Azərbaycan 
Respublikasının 
ictimai-siyasi 
həyatında xidmətlərinə 
görə Azərbaycan 
Respublikasının 
Prezidentinin 2009-cu 
il  24 iyun sərəncamı 

ilə Musa Salam oğlu 
Məmmədova Azərbaycan 
Respublikasının 
Prezidentinin fərdi təqaüdü 
verilmişdir. 

Ölkəmizdə aqrar 
islahatların həyata 
keçirilməsində, 
sahənin inkişafı 
məqsədilə strategiya 
və konsepsiyaların 
hazırlanmasında, yüksək 
ixtisaslı kadr hazırlığında 
bilavasitə iştirak etməklə 
mühüm töhfələr vermişdir. 

Respublikanın 
Əməkdar aqronomu, 
səmimi insan Musa 
Salam oğlu Məmmədovun  
xatirəsi onu tanıyanların 
qəlbində həmişə 
yaşayacaqdır. Azərbaycan 
Kənd Təsərrüfatı 
Nazirliyinin əməkdaşları 
mərhumun doğmalarına, 
əzizlərinə, həmkarlarına 
və dostlarına başsağlığı 
diləklərini çatdırır, səbr 
diləyirlər.

Allah rəhmət eləsin!
Azərbaycan 

Respublikasının  
Kənd Təsərrüfatı 

Nazirliyinin kollektivi 
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Norveç

Ən çox silah satan ölkələr 

Norveçdə 
yerləşən 
Stokholm 
Beynəlxalq Sülh 
Araşdırma-
ları İnstitutu 
dünya üzrə ən 
çox silah satan 
ölkələrin adla-
rını açıqlayıb. 
Qeyd olunur ki, 
2014-2018-ci illər ərzində silah satışının ümumi 
həcmi əvvəlki 4 illə müqayisədə 7,8 faiz çoxalıb. 
Siyahıda ilk yerləri ABŞ, Rusiya, Fransa, Almaniya 
və Çin tutur. 

Bütövlükdə, dünya üzrə ən böyük silah id-
xalçısı Səudiyyə Ərəbistanıdır. Belə ki, son 4 ildə 
dünyada silahların 12 faizini Ər-Riyad alıb. 

Xəbəri “Euronews” yayıb.

ABŞ 

Aeroportlarda üztanıma sistemi

2021-ci ildə 
ABŞ-ın 20 aero-
portunda ölkə 
vətəndaşları 
da daxil ol-
maqla, bütün 
sərnişinlərin üz-
tanıma aparatın-
da yoxlanılması 
nəzərdə tutulur. 
Gömrük və 
sərhəd nəzarəti 

xidmətləri bu sistemin tətbiqi üzərində fəal iş 
aparır.

Yeri gəlmişkən, üztanıma sistemi artıq Atlan-
ta, Nyu-York, Boston, San-Xose, Çikaqo və Hyus-
ton aeroportlarında tətbiq olunub. Yeni texnolo-
giyanı Delta, JetBlue, British Airwaуs, Lufthansa 
и American Airlines kimi iri aviaşirkətlər də 
dəstəkləyir.

Məlumatı “The Associated Press” verib. 

Çin

“Təmiz avtomobil”lərin satışı artıb

Çində elekt-
rik enerjisi də 
daxil olmaqla, 
yeni enerji 
mənbələrindən 
istifadə edən 
avtomobillərin 
(new energy 
vehicles - NEV) 
istehsalı və satışı artıb.

Belə ki, bu ilin fevralında istehsal və satış ötən 
ilin eyni dövrü ilə müqayisədə müvafiq olaraq, 50 
və 53,6 faiz artıb. Ötən ay ölkədə 52 min 900 NEV 
satılıb.

Qeyd edək ki, keçən il ümumilikdə 1,26 mil-
yon ədəd bu növ avtomobil satılıb.

Xəbəri “Sinxua” yayıb.

Braziliya

12 nəfər həyatını itirib 

Braziliyanın 
San-Paulu ştatına 
və onun ətraf ra-
yonlarına yağan 
güclü yağışlar 
nəticəsində azı 
12 nəfər həyatını 
itirib. Bildirilir ki, 
torpaq sürüşməsi 

zamanı binaların uçulması nəticəsində azı 5 
nəfər ölüb. Daha 3 nəfər yağış suları axınlarında 
batıb. Ölənlər arasında bir yaşlı körpə də var.

Ştatın qubernatoru Joau Doria sakinləri 
zərurət olmadan evlərini tərk etməməyə çağırıb.

Məlumatı CNN verib.

Hazırladı: 
M.ABDULLAYEV, 

“Xalq qəzeti” 
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti 
Aparatının əməkdaşları 

MUSA SALAM OĞLU MƏMMƏDOVUN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və ailəsinə dərin 
hüznlə başsağlığı verirlər. 
                                                                                                                                  

Hüseyn Mövsümov ailəsi ilə birlikdə Akim Bədəlova 
anası

GÜLLƏR XANIMIN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verir.
                                                                                                                              

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 
icraçı direktoru Şahmar Mövsümov Akim Bədəlova 
anası 

GÜLLƏR XANIMIN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verir.
                                                                                                                        

Sadiq Gözəlov Xaçmaz Rayon İcra Hakimiyyətinin 
başçısı Şəmsəddin Xanbabayevə bacısı

ŞƏRQİYYƏ  XANIMIN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verir.
                                                                                                                        

Sadiq Gözəlov, Ehsan Zahidov və Cavid 
Xaspoladov Tahir Aydınoğluna atası 

AYDIN RÜSTƏMOVUN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verirlər.

Allah rəhmət eləsin

Küveytdə rəy sorğuları: 
“Ərdoğan ən populyar əcnəbi liderdir”

Qeyd edək ki, rəyi 
soruşulanların 64 faizi 
Türkiyə dövləti başçısının 
daxili və xarici siyasətini 
dəstəklədiklərini bildiriblər. 
Sorğunun ümumi nəticələrinə 
görə, R.T.Ərdoğandan sonra 
ikinci xarici populyar lider Çin 
Prezidenti Si Sinpin hesab 
olunub. 

Xatırladaq ki, Türkiyə ilə 
Küveyt arasında son illər bir 
sıra sahələrdə, o cümlədən 
iqtisadi, ticari, müdafiə 
sənayesi, eləcə də siyasi 
əməkdaşlıq istiqamətində 
mühüm sazişlər imzalanıb. 

Türkiyə  Prezidenti 
2017-ci ildə Küveytə rəsmi 
səfər edib. Prezident 
R.T.Ərdoğan və Küveyt 
Əmiri Şeyx Sabah al-Əhməd 
əl-Caber al-Sabah iki dövlət 
arasında iqtisadi və regio-
nal əlaqələri gücləndirmək 
üçün müzakirələr apa-
rıblar. Liderlər birbaşa 
sərmayələrin artırılması, 
elm və texnologiyalar 
sahəsində əməkdaşlığın 
genişləndirilməsi məqsədilə 
memorandum imzalayıblar.

Xatırladaq ki, Küveyt 
dövləti bir müddət əvvəl 

Qətərlə bağlı yaranan 
böhran zamanı Səudiyyə 
Ərəbistanının başçılıq etdiyi 
koalisiyaya daxil olsa da, 
rəsmi Dohanı birmənalı ola-
raq dəstəkləyən Türkiyə ilə 
əlaqələrini normal vəziyyətdə 
saxlamağa çalışıb. 

Yeri gəlmişkən, Qətər 
ətrafında problemin 
çözülməsində R.T.Ərdoğanın 
mühüm rol oynaması müasir 
ərəb dünyasında razılıq hissi 
ilə qarşılanıb. 

M.HACIXANLI, 
“Xalq qəzeti”

Yeni dünya nizamı: 
siyasət və idarəetmə 

Yenicə nəşr olunan bu 
kitabda bəşəriyyətin yaşa-
dığı dərin böhran, müasir 
dünyanın üzləşdiyi qlobal 
problemlər və çağırışlar 
nəzərdən keçirilir, aparıcı 
dünya güclərinin rəhbər 
tutduqları “geosiyasi 
realizm”in qeyri-qənaətbəxş 
yanaşma olduğu, onun 
xalqların maraqlarına cavab 
vermədiyi, əxlaq və zəkanı 
mühasirəyə aldığı göstərilir. 
Ədalətli dünya nizamının, 
qaneedici davranış kodek-
sinin, məqbul qlobal siyasi 
arxitekturanın formalaşma-
sı naminə yeni fəlsəfənin 
və müvafiq epistemoloji 
zəminlərin, bəşəri siner-

getik dünyagörüşünün 
zərurəti əsaslandırılır. Bu 
mövqedən çıxış edərək 
adekvat təsəvvürlər, ideya 
və prinsiplər sistemi təklif 
olunur.

Xüsusi diqqət 
cəmiyyətin inkişaf 
vektorunu və dinami-
kasını, təbiətini və sima-
sını müəyyənləşdirən 
meqatrend məsələsinə 
yetirilir. Dünya təcrübəsi, 
böyük reformatorların 
həyata keçirdikləri is-
lahatlar təhlil edilir və 
ümumiləşdirmələr aparılır, 
optimal milli meqatren-
din müəyyənləşdirilməsi 
və reallaşması üçün 

zəruri şərtlər, meyar və 
imperativlər aydınlaşdırılır.

Əsər dünya problemləri, 
idarəetmə və geosiyasətlə, 
sosial fəlsəfə və idrak 
nəzəriyyəsi ilə maraqlanan, 
bəşəri və ictimai tərəqqi uğ-
runda çalışan oxucular üçün 
nəzərdə tutulub.

AZƏRTAC

Koreya Xalq Demok-
ratik Respublikası 
nüvəsizləşmə üzrə 

öhdəliklərinə sadiqdir və 
ABŞ-la bu istiqamətdə da-
nışıqları davam etdirməyə 
hazırdır. Bu barədə 
ölkənin “Uriminçjokkiri 
(“Bizim millətlə birgə”) in-
formasiya portalında get-
miş “Tam nüvəsizləşməyə 
yol – bizim qəti mövqeyimizdir” sərlövhəli 
məqalədə məlumat verilir.

“Bizim qəti mövqeyimiz ondan ibarətdir ki, 
iki ölkə – ABŞ və KXDR arasında yeni əsrin 
tələblərinə uyğun olaraq yeni münasibətlər qu-
rulsun, Koreya yarımadasında sabit və möhkəm 
sülh yaradılsın və tam nüvəsizləşmə istiqamətində 
addımlar atılsın”, – deyə məqalə müəllifləri qeyd 
ediblər. 

TASS-ın yaydığı məlumata görə, məqalədə 
bildirilir ki, KXDR-in Dövlət Şurasının sədri Kim 
Çen In və ABŞ Prezidenti Donald Tramp arasında 
bu il fevralın axırlarında Hanoyda keçirilmiş 
görüşdə tərəflər müzakirə olunan məsələlərlə 
bağlı qərar qəbul etmək üçün “məhsuldar dialoqu 
davam etdirmək” barədə razılığa gəliblər. 

Siyasi müşahidəçilər qeyd edirlər ki, 
sözügedən məqalədə irəli sürülən fikir – ölkənin 
nüvəsizləşmə üzrə öhdəliklərə sadiq olması – 
iki liderin Vyetnam sammitindən sonra KXDR 
mətbuatında ilk dəfə səsləndirilir. Buna görə də 
hesab edilir ki, bu fikir ölkə rəhbərliyinin razılığı 
olmadan mətbuata sıza bilməzdi. 

ABŞ və KXDR liderlərinin Hanoy görüşü 
fevralın 28-də başa çatmış, ancaq nəticələrlə bağlı 
tərəflər razılığa gələ bilməmişdilər. Bir neçə görüş 
keçirilsə də, Prezident Donald Tramp və KXDR 
lideri Kim Çen In birgə bəyannaməni imzala-
mamış, yalnız dialoqu davam etdirəcəklərini 
bildirmişdilər. 

Paşa ƏMİRCANOV,  
“Xalq qəzeti”

İmperator  tacını 
oğluna  təhvil  verir

Məlumatda bildirilir ki, imperator Akihito  
öz taxt-tacını bu il aprelin 30-da Naruhitoya 
təhvil verəcək. 

Mərasim zamanı əvvəlcə saraydakı 
Kasikodokoro məbədinə gələn imperator 
girişdə Yaponiya hökmdarları sülaləsinin ulu 
anası kimi qəbul olunan ilahə Amaterasuya 
xitabən taxt-tacını təhvil verəcəyi barədə 
dua oxuyub. 

Daha sonra əlahəzrət imperator 
sələflərinə və müxtəlif tanrılara həsr olunan 
Koreyden və Sinden ibadətgahlarını da 
ziyarət edib.

İmperator taxt-tacını təhvil verəcəyi 

gün – aprelin 30-da sözügedən məbədi bir 
daha ziyarət edəcək.

Qeyd edək ki, 2017-ci ilin dekabr ayın-
da imperator ailəsi işlərinə dair komissiya 
85 yaşlı Akihitonun bu il aprelin 30-da taxt-
tacdan çəkiləcəyini, mayın 1-də isə 59 yaşlı 
şahzadə Naruhitonun da taxt-taca qalxaca-
ğı barədə qərar vermişdi. Yeni imperatorun 
taxta çıxmasına bir ay qalmış hökumət yeni 
dövrün adını bəyan edəcək. Akihitonun 
hakimiyyət dövrünün adı Heysey, yəni Barış 
dövrüdür.

Rövşən ATAKİŞİYEV, “Xalq qəzeti”

“Brexit” üzrə sazişə 
dəyişikliklər ediləcək

Böyük Britaniyanın Baş naziri Tereza Mey ilə 
Avropa Komissiyasının rəhbəri Jan-Klod Yunker ara-
sında baş tutan görüşdə Britaniyanın Avropa İttifaqı 
tərkibindən çıxmasına dair sövdələşməyə hüquqi 
cəhətdən dəyişiklik etmək öhdəliyi təmin edilib.

Devid Lidinqton həmçinin əlavə edib ki, Britaniya 
hökuməti ölkə parlamentinə iki yeni sənəd təqdim 
etmək niyyətindədir.

Mahmud QƏRİBOV, “Xalq qəzeti”

Ölkənin lider mobil opera-
toru “Azercell Telekom” MMC 
fəaliyyətində sosial layihələrə 
xüsusi yer ayırır. “Azercell”in 
dəstəyi ilə 2011-ci il iyun ayının 
1-də yaradılan “Mobil Göz Klini-

kası” bu layihələrdən biridir. 
Valideyn himayəsindən 

məhrum olan uşaqlarda göz 
xəstəliklərinin müayinəsinin 
təşkilini və profilaktikasının 
aparılmasını təmin etmək 

məqsədilə yaradılan “Mobil Göz 
Klinikası”nın xidmətlərindən 
eyni zamanda ahıllar, 
aztəminatlı ailələr və məcburi 
köçkünlər də yararlanır. Bu 
ilin fevral ayında klinikanın 
həkimləri Qaradağ rayonu, 
Sahil qəsəbəsində yerləşən 
“Müşfiq” Əlil Uşaqlara Yardım 
İctimai Birliyinin 5 saylı Bərpa 
və Sosioloji Mərkəzinə səfər 
ediblər. Layihə çərçivəsində 25 
uşaq oftalmoloji müayinədən 
keçib. Ehtiyacı olan şəxslərə la-
zımi müalicə yazılıb və müvafiq 
eynəklər təyin edilib. 

Qeyd edək ki, layihə 
çərçivəsində bütün müayinə və 

müalicə tədbirləri “Azercell”in 
dəstəyi ilə “Xəzər Qayğıkeş-
lik Layihəsi” İctimai Birliyi 
tərəfindən həyata keçirilir. 
Fəaliyyətə başladığı gündən 
“Mobil Göz Klinikası” pay-
taxt Bakı daxil olmaqla, 
Azərbaycanın əksər ra-
yonlarda yerləşən uşaq və 
ahıllar evlərini, məktəbləri 
gəzib və 7500-ə yaxın şəxsə 
xidmət göstərib. Məlumat 
üçün qeyd edək ki, 2018-ci 
il ərzində “Azercell” “Mobil 
Göz Klinikası”nda 1368 nəfər 
müayinədən keçib. 

“Xalq qəzeti”

 9  2016-cı il  noyabrın 11-də 1403580171 saylı qeydiyyat 
nömrəsi ilə qeydiyyata alınmış “HER  ENGİNEERİNG  AND  
SERVİCE” MMC təşkilati- hüquqi formasını dəyişdirərək  “HER  
ENGİNEERİNG  AND  SERVİCE” QSC-yə çevrildiyini elan 
edir.

Son bazar günü 
Küveytdə əhali 
arasında keçirilən 

rəy sorğularının nəticələrinə 
görə, Türkiyə Prezidenti Rəcəb 
Tayyib Ərdoğan əcnəbi liderlər 
arasında “ən populyar dövlət 
xadimi” adlandırılıb. Sorğu yerli 
nüfuzlu “Al-Qabas” qəzetinin 
redaksiyası tərəfindən təşkil 
olunub. 

Fəlsəfə üzrə elmlər doktoru, professor 
Əbülhəsən Abbasovun “Yeni dünya nizamı: 
siyasət və idarəetmə” kitabı çapdan çıxıb.

 � Yaponiya imperatoru Akihito taxt-
tacını oğlu, vəliəhd Naruhitoya ötürmək üçün 
ənənəvi mərasimlərin icrasına başlayıb. Bu barədə 
“Anadolu” agentliyi məlumat yayıb.

KXDR nüvəsizləşmə ilə bağlı 
öhdəliklərinə  sadiqdir

“Brexit”lə bağlı 
sazişin mətnində 
dəyişiklik 
edilməsi barədə 
razılıq əldə 
edilib. Bu barədə 
Britaniya Baş 
naziri aparatının 
rəhbəri Devid 
Lidinqton 
jurnalistlərə 
açıqlamasında 
bildirib.

BİLDİRİŞ
“Xalq qəzeti”nin 24 yanvar 2019-cu il tarixli 

nömrəsində  Dövlət Turizm Agentliyinin “Şah-
dağ Turizm Mərkəzi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 
tərəfindən atıcılıq stendi üçün malların və texniki 
baxışın satınalınması ilə əlaqədar dərc edilmiş 
kotirovka sorğusunda “Sporting AZ” MMC qalib 
şirkət elan olunmuş və həmin MMC ilə müvafiq 
satınalma müqaviləsi  bağlanılmışdır.

BİLDİRİŞ
“Xalq qəzeti”nin 7 və 21 fevral 2019-cu il tarixli nömrələrində 

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mədəniyyət 
üzrə Elmi- Metodiki və İxtisasartırma Mərkəzinin lot-3. İstehsalda 
istifadə olunmayan qeyri-maddi aktivlərin satınalınması üçün 
dərc edilmiş açıq tenderində malgöndərənlərin sorğusu əsasında 
kommersiya təklifinin və təkliflərin təminatı sənədlərinin qəbulu 
vaxtı 10 aprel 2019-cu il saat 16.00-dək uzadılır.

Təklif zərflərinin açılışı isə 11 aprel 2019-cu il saat 12.00-da 
keçiriləcəkdir.

Tender komissiyası

“Azercell” ödənişsiz göz müayinələri təşkil edir


