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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev forumun açılışında iştirak edib

 � Martın 14-də Azərbaycanın paytaxtında Prezident İlham 
Əliyevin himayəsi və Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin 
təşkilatçılığı ilə VII Qlobal Bakı Forumu işə başlayıb.  

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyev forumun açılış 
mərasimində iştirak edib.

Dövlətimizin başçısı Qlobal 
Forumun iştirakçıları ilə görüşdü. 

Sonra birgə foto çəkdirildi.
Martın 16-dək davam edəcək VII 

Qlobal Bakı Forumunun işində 55 
ölkədən 500-dən çox nümayəndə işti-

rak edir. “Dünyanın yeni xarici siyasəti” 
mövzusunda keçirilən foruma hazırda 
fəaliyyətdə olan 5 prezident, 1 baş 
nazir, 2 baş nazirin müavini, 42 sabiq 
dövlət başçısı və baş nazirlər, çoxsaylı 
analitiklər, jurnalistlər, gənc liderlər top-
laşıblar. Forumda 10 müxtəlif sessiya 
zamanı iştirakçılar tərəfindən qlobal və 
regional əhəmiyyət daşıyan məsələlər 

müzakirə ediləcək. Dünyada mü-
hüm beynəlxalq platformaya çevrilən 
Qlobal Bakı Forumu çərçivəsində 
beynəlxalq əhəmiyyət daşıyan 
məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi 
aparılacaq. Bu mövzular arasında 
“Qlobal siyasətin dəyişməsində böyük 
güclərin rolu”, “Davamlı inkişaf çağırış-
ları”, “Təhlükəsizlik naminə orta Şərq 
əməkdaşlığı”, “Müasir qərarların qəbul 
edilməsində elm və mədəniyyətin rolu” 
və digərləri var. Forumun əsas panel 
iclaslarından biri də gənc liderlərin qlo-

bal siyasətdə roluna həsr olunacaq. 
Yeddinci Qlobal Bakı Forumunu 

Nizami Gəncəvi Beynəlxalq 
Mərkəzinin həmsədri İsmail 
Serageldin açaraq dedi: 

– Zati-aliləri, xanımlar və cənablar!
Mənim adım İsmail Serageldin-

dir. Mən Nizami Gəncəvi Beynəlxalq 
Mərkəzinin həmsədriyəm. Artıq dün-
yanın aparıcı tədbirləri sırasında öz 
yerini tutan VII Qlobal Bakı Forumun-
da sizi salamlamaqdan məmnunam. 

Bu tədbirə bir çox mütəxəssislər və 

təcrübəli şəxslər toplanıb.
Builki forumun mövzusu sanki 

dünyanın tektonik hərəkətinə bənzər 
bir mövzudur.

Nəticə olaraq insanların taleyində 
bir axın var ki, onları ən aşağı 
səviyyədən ən yüksəyə qaldıra bilər.

Bu fürsəti qaçırsanız həyatda uğur-
suzluqlara düçar olacaqsınız.

Hazırda durğun dənizin 
üzərindəyik. 

Lazımi anda bu fürsətdən istifadə 
etməliyik, yoxsa uğur bizdən yan keçəcək.

Biz bu fürsəti qaçırmamalıyıq, çün-
ki buraya açıq zehin və sağlam iradə 
ilə gəlmişik.

Növbəti günlərdəki müzakirələrə 
başlamazdan əvvəl istəyirəm ki, qürur 
hissi ilə sözü bu günün ilk natiqi və Ni-
zami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin 
himayədarı, ev sahibi Zati-aliləri 
Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti İlham Əliyevə vermək istəyirəm.

Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyev forumda nitq söylədi.

(ardı 2-ci səhifədə)
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Prezident İlham Əliyevin nitqi
(əvvəli 1-ci səhifədə)

– Əziz xanımlar və cənablar!
Əziz qonaqlar!
Əziz dostlar!
Azərbaycana xoş gəlmisiniz. 

Sizin hamınızı görməyimə çox şa-
dam. Bu mühüm beynəlxalq tədbirdə 
bizimlə birlikdə olduğunuza görə sizə 
təşəkkür edirəm. Mən, ilk növbədə, 
Nizami Mərkəzinin qlobal beynəlxalq 
instituta çevrilməsinə verdikləri 
əhəmiyyətli töhfəyə görə dünən 
görüş keçirdiyim Nizami Gəncəvi 
Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədrləri 
- xanım Vike-Freyberqaya, cənab 
Serageldinə və İdarə Heyətinin 
üzvlərinə təşəkkürümü bildirmək 
istərdim. 

Qlobal Bakı Forumu qlobal 
gündəlikdə duran aktual məsələlərlə 
məşğul olan ən mühüm beynəlxalq 
platformalardan biridir. Əvvəlki 
forumların mövzuları qlobal 
məsələlərin bugünkü gündəliyini 
əks etdirir. Düşünürəm ki, bu, xarici 
siyasətlə bağlı məsələlərlə, - bu, yeni 
xarici siyasət adlandırılır, – məşğul 
olmaq üçün çox yaxşı seçimdir. 
Çünki son forumdan bəri, xüsusilə 
ölkələr arasında münasibətlərdə, 
dünyada təhlükəsizlik və 
proqnozlaşdırılabilmə ilə bağlı 
məsələlərdə çox şey dəyişib. Mən çox 
şadam ki, forumun çoxsaylı iştirakçısı 
var. Forumda 55 ölkədən 500-dən çox 
nümayəndə iştirak edir. Qonaqları-
mızın arasında 5 hazırkı prezident, 1 
hazırkı baş nazir, 2 baş nazirin müavi-
ni və 42 sabiq dövlət və hökumət baş-
çısı, görkəmli siyasətçilər, vətəndaş 
cəmiyyətinin təmsilçiləri, jurnalistlər, 
alimlər, gənc liderlər var. 

Bu gün bu zalda böyük intel-
lektual potensial var, bu da, əslində, 
forumun əhəmiyyətini əks etdi-
rir. Qlobal gündəlikdə çox sayda 
beynəlxalq tədbir, konfrans var. Lakin 
keyfiyyət iştirakçıların siyahısına, 
onların təcrübəsinə və intellektual po-
tensialına görə ölçülür. Bu səbəbdən, 
mən düşünürəm ki, Qlobal Bakı Fo-
rumunun dünya xəritəsində nadir yeri 
var. Əminəm ki, qarşıdakı günlərdə 
müzakirə olunacaq məsələlər 
beynəlxalq münasibətlərin gələcəyi, 
dünyanın gələcəyi ilə bağlı qərar 
verənlərin diqqətini cəlb edəcək. 

Azərbaycanın xarici siyasəti 
barədə danışarkən, mən deyərdim ki, 
o, çox dəyişməyib. Biz Azərbaycanın 
yeni xarici siyasəti barədə danışa 
bilmərik. Lakin sözsüz ki, regionda, 
dünyada vəziyyət dəyişir və biz xarici 
siyasət təşəbbüslərimizi dəyişən 
dünyaya uyğunlaşdırırıq. Lakin 
bizim xarici siyasətimiz əsas etibarilə 
sabit, proqnozlaşdırıla bilən və 
müstəqildir. O, bizim milli maraqları-
mıza əsaslanır. Tərəfdaşlıq, qarşılıqlı 
faydalı əməkdaşlıq vasitəsilə regio-
numuzda və daha geniş coğrafiyada 
təhlükəsizlik, sabitlik istiqamətində 
ölkələrlə yaxın əlaqələrin qurulma-
sı Azərbaycanın prioritetlərindən 
biridir. Ona görə də Azərbaycan 
sonuncu forumdan bəri xarici siyasət 
istiqamətləri ilə bağlı təşəbbüslərini 
davam etdirib. Düşünürəm ki, 
biz ənənəvi tərəfdaşlarımızla 
əlaqələrimizi gücləndirməyə, yeni 
dostlar qazanmağa, yeni körpülər 
tikməyə müvəffəq olmuşuq. Əlbəttə 
ki, istənilən ölkə, o cümlədən 
Azərbaycan üçün qonşularla 

münasibətlərin qurulması əsas priori-
tetdir. Bu mənada, sonuncu forumdan 
bəri bizim əlaqələrimiz güclənib. 
Biz qonşularımızla qarşılıqlı ma-
raqlara, qarşılıqlı hörmətə əsaslanan 
çox məhsuldar işçi münasibətlər 
qurmuşuq. Bu, nəqliyyat, enerji 
təhlükəsizliyi, ticarət və investisiya 
sahələrində daha çox körpü qurma-
ğa kömək edir. Bu səbəbdən, bizim 
qonşu ölkələrlə ənənəvi əlaqələrimiz 
regional təhlükəsizliyi təmin edir. 

Regional təhlükəsizlikdən 
söhbət açarkən, biz, əlbəttə ki, 
Ermənistanla Azərbaycan arasın-
dakı münaqişədən danışmalıyıq. 
Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə 
tanınmış ərazilərinin 20 faizinin 
Ermənistan tərəfindən işğalı da-
vam edir. Bu işğal nəticəsində 
Azərbaycanın tarixi hissəsi olan 
Dağlıq Qarabağ və ölkəmizin digər 
7 rayonu işğal altındadır, bir milyon-
dan çox qaçqın və məcburi köçkün 
işğaldan əziyyət çəkir. Xalqımız 
etnik təmizləməyə məruz qalıb. 
İşğal olunmuş ərazilərdəki bütün 
tarixi abidələrimiz Ermənistan silahlı 
qüvvələri tərəfindən dağıdılıb və 
bu, işğal olunmuş ərazilərə iki dəfə 
faktaraşdırıcı missiya göndərmiş 
ATƏT-in hesabatında öz əksini tapıb. 
Azərbaycan torpaqlarının işğalı 
beynəlxalq hüququn, əsas beynəlxalq 
təşkilatların müvafiq qətnamələrinin 
və qərarlarının kobud şəkildə 
pozulmasıdır. BMT Təhlükəsizlik 
Şurası Ermənistan qoşunlarının 
ərazilərimizdən dərhal və qeyd-şərtsiz 
çıxarılmasını tələb edən 4 qətnamə 
qəbul edib və onlar Ermənistan 
tərəfindən yerinə yetirilmir. BMT 
Baş Assambleyası, ATƏT, İslam 
Əməkdaşlıq Təşkilatı, Avropa Parla-
menti, Qoşulmama Hərəkatı və digər 
təşkilatlar oxşar qətnamə və qərarlar 
qəbul ediblər. Onlar beynəlxalq hüqu-
qa, ədalətə əsaslanır və münaqişənin 
sülh yolu ilə həlli üçün hüquqi baza 
yaradır. Status-kvo qəbuledilməzdir. 
Danışıqları təşkil etmək üçün 
mandata sahib olan ATƏT-in Minsk 
qrupu ölkələrinin prezidentləri 
dəfələrlə bəyan ediblər ki, status-kvo 
qəbuledilməzdir və biz bunu tam 
dəstəkləyirik. Status-kvo dəyişməlidir 
və bunu etmək üçün Ermənistan öz 
qoşunlarını Azərbaycanın işğal edil-
miş ərazilərindən çıxarmağa başlama-
lı, qaçqın və məcburi köçkünlərə öz 
evlərinə qayıtmağa imkan yaratma-
lıdır. 

Ermənistan hökuməti danışıqların 
formatını dəyişmək üçün cəhdlər edib 
və biz hələ də bu cəhdləri görürük. 
Bu, tamamilə qəbuledilməz və qeyri-
effektivdir. Biz bunu danışıqlar pro-
sesini əngəlləmək cəhdi hesab edirik. 
Bu cür düşünən tək biz deyilik. Şadıq 
ki, beynəlxalq təşkilatlar bu fikri pay-
laşır. Bir qədər əvvəl ATƏT-in Minsk 
qrupunun həmsədrləri bəyanat yaydı-
lar və faktiki olaraq Ermənistana açıq 
mesaj göndərdilər ki, onların danı-
şıqlar formatını dəyişdirmək cəhdləri 
qəbuledilməzdir. Ondan bir neçə 
gün əvvəl Avropa İttifaqının yüksək 
rütbəli rəsmiləri eyni bəyanatla çıxış 
etdilər. Danışıqlar formatı uzun illər 
ərzində işlənib hazırlanıb və onu 
dəyişmək üçün birtərəfli qaydada 
edilən istənilən cəhd danışıqlar 
prosesini əngəlləmək cəhdi kimi 
qiymətləndirilir və bütün məsuliyyət 
bunu etməyə çalışan tərəfin üzərinə 

düşür.  Bu səbəbdən, birincisi, danı-
şıqlar formatı dəyişdirilə bilməz və 
ikincisi, danışıqlar nəticəyönümlü 
olmalıdır, sadəcə, danışıqlar xatirinə 
olmamalıdır. Azərbaycan bu prosesi 
davam etdirməyə hazırdır və danı-
şıqların nəticəsi olaraq bizim ərazi 
bütövlüyümüz bərpa edilməlidir. 
Ərazi bütövlüyü beynəlxalq hüqu-
qun fundamental prinsipidir. Ərazi 
bütövlüyü ilə öz müqəddəratını 
təyinetmə arasındakı balans BMT-nin 
Nizamnaməsində, Helsinki Yekun 
Aktında çox aydın şəkildə izah 
olunub. Öz müqəddəratını təyinetmə 
ölkələrin ərazi bütövlüyünü poz-
mamalıdır. Ona görə də, münaqişə 
beynəlxalq hüququn normaları-
na, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 
müvafiq qətnamələrinə əsasən və 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü 
çərçivəsində həll edilməlidir.  

Bizim xarici siyasət 
prioritetlərimiz, həmçinin beynəlxalq 
təşkilatlarla əlaqələri əhatə edir. 
Biz müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar 
arasında körpülər yaradan müxtəlif 
təşəbbüslərdə fəal şəkildə iştirak 
edirik. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının 
və Avropa Şurasının üzvü olan az 
sayda ölkələrdən biri olaraq biz bu iki 
təşkilat arasında daha çox tərəfdaşlıq 
qurmaq üçün bu imkandan istifadə 
edirik. Azərbaycan İslam Əməkdaşlıq 
Təşkilatında İslam həmrəyliyinin 
gücləndirilməsi, bəzi üzv ölkələr 
arasında gərginliyin azaldılmasında 
mühüm rol oynayır. Biz səylərimizin 
nümayişi olaraq iki il bundan əvvəl 
IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarını 

uğurla keçirdik. Ondan iki il əvvəl 
Azərbaycan birinci Avropa Oyunları-
nı keçirən ölkə oldu. Təsəvvür edirsi-
nizmi, biz iki il ərzində eyni şəhərdə 
həm Avropa Oyunlarını, həm də İs-
lam Həmrəyliyi Oyunlarını keçirdik. 
Bu, əslində, bizim beynəlxalq arena-
dakı rolumuzu, ölkələri və sivilizasi-
yaları yaxınlaşdırmaq istiqamətində 
səylərimizi əks etdirir. Biz Avropa 
İttifaqının 9 üzv ölkəsi ilə strateji 
tərəfdaşlıqla bağlı bəyannamələr 
və razılaşmalar imzalamışıq və 
qəbul etmişik. Bu, üzv ölkələrin 
üçdəbiridir və həmçinin bizim Avropa 
ölkələri ilə fəal əməkdaşlığımızı 
nümayiş etdirir. Biz ötən il Avro-
pa İttifaqı ilə əməkdaşlığımızın 
bütün əsas sahələrini əhatə edən, 
tərəfdaşlıq prioritetləri adlanan çox 
mühüm bir sənədi parafladıq. Bu 
sənəddə, xüsusilə, Ermənistanla 
Azərbaycan arasındakı münaqişənin 
həlli ilə bağlı məqam aydın əksini 
tapıb. Bu sənəddə Azərbaycanın 
ərazi bütövlüyü, suverenliyi və 
sərhədlərinin toxunulmazlığına tam 
dəstək ifadə olunur. Ona görə də, 
Ermənistanla münaqişəyə gəlincə, 
bir daha deməliyəm ki, bütün aparıcı 
beynəlxalq təşkilatlar münaqişənin 
həllini bu prinsiplər əsasında görür. 
Münaqişənin həllinin yeganə yolu 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün 
bərpasıdır.

 Azərbaycan müxtəlif ölkələrlə 
yaxın əməkdaşlıq imkanından 
istifadə edərək Bakı prosesinə start 
verdi. Ötən il biz Bakı prosesinin 
10-cu ildönümünü qeyd etdik. Bu, 

bizim İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına 
və Avropa Şurasına üzv ölkələrin 
mədəniyyət nazirlərini birgə toplantı-
ya dəvət etməyimizlə başladı. Bu, çox 
uğurlu oldu və beləliklə, növbəti il 
biz daha bir görüş keçirdik və sonra, 
BMT tərəfindən dəstəklənən bu 
format Bakı prosesi adlandırıldı. Bu, 
100-dən çox ölkəni əhatə edən həmin 
iki böyük beynəlxalq təşkilat arasında 
qarşılıqlı əlaqə və müzakirələrin 
yeganə formatıdır. 

Multikulturalizm Azərbaycanın 
dövlət siyasətidir. Azərbaycan dünya-
da multikulturalizm mərkəzlərindən 
biri kimi tanınır. Bunun tarixi kökləri 
var. Əsrlər boyunca Azərbaycan 
müxtəlif dinlərin və etnik qrupların 
nümayəndələrinin sülh və əmin-
amanlıq şəraitində yaşadığı yer olub. 
Biz fəxr edirik ki, müstəqilliyimiz 
bərpa olunandan sonra bu meyil 
gücləndi. Biz bu ideyaları qlobal are-
nada təbliğ etməyə çalışırıq. Ona görə 
də biz çoxsaylı tədbirlər, beynəlxalq 
konfranslar, mədəniyyətlərarası 
dialoq forumu, dünya dini liderlərinin 
forumu, BMT Sivilizasiyalar Al-
yansının forumu, Bakı Humanitar 
Forumu və bir çox başqa beynəlxalq 
tədbirlər təşkil edərək, xüsusilə 
fərqli fikirlər gördüyümüz zaman 
əsas diqqəti multikulturalizmlə bağlı 
məsələlərə yönəldirik. Düşünürəm 
ki, Azərbaycanın nümunəsi açıq 
şəkildə nümayiş etdirir ki, mul-
tikulturalizm dünyanı inkişaf 
etdirməyin, gərginlikləri azaltmağın, 
əməkdaşlığı və qarşılıqlı anlaşmanı 
gücləndirməyin yeganə yoludur. 

Azərbaycan nisbətən gənc müstəqil 
ölkədir. Lakin, biz beynəlxalq 
ictimaiyyətdən çox güclü dəstək 
alırıq. Bunun sübutu olaraq, mən 
bir neçə il əvvəl Azərbaycanın 
155 ölkənin dəstəyi ilə BMT 
Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-dai-
mi üzvü seçilməsini qeyd edərdim. 
Bu, onu göstərir ki, beynəlxalq 
ictimaiyyətin mütləq əksəriyyətinin 
Azərbaycana böyük dəstəyi və 
etimadı var. BMT Təhlükəsizlik 
Şurasının qeyri-daimi üzvü kimi biz 
təhlükəsizlik və mədəniyyətlərarası 
dialoqla əlaqədar əhəmiyyətli 
məsələlərin həllində çox mühüm 
rol oynadıq. Biz, həmçinin qlobal 
təhlükəsizlik sahəsində rol oynayı-
rıq. Biz sülhməramlı əməliyyatlarda 
iştirak edirik. Bu yaxınlarda biz 
Əfqanıstanda təhlükəsizliyi təmin 
edən hərbçilərimizin sayını artırdıq. 
Biz, həmçinin koalisiya qüvvələrini 
çox mühüm nəqliyyat və logistika 
dəstəyi ilə təmin edirik. Azərbaycanın 
üzvü olduğu Şimal paylaşdır-
ma şəbəkəsi çox etibarlı təchizat 
marşrutudur. Bu, həm də müasir 
infrastruktura, xüsusilə nəqliyyata 
investisiyaların yatırılması sayəsində 
mümkün olub. Sonuncu Qlobal 
Forumdan sonra keçən dövrdə biz 
Xəzər dənizinin Azərbaycan sahilində 
böyük dəniz ticarət limanının açılışını 
etdik. Bu dəniz limanı böyük həcmdə 
- ilkin mərhələdə 15 milyon tondan 
25 milyon tonadək yükləri nəql etmək 
qabiliyyətinə malikdir və ölkələri ya-
xınlaşdırmaq baxımından çox mühüm 
rol oynayır.

Xarici siyasətdən danışarkən, 
əlbəttə ki, bizim bu siyasətin 
mahiyyətinə ehtiyacımız var. Xarici 
siyasətimiz, siyasi səylərimiz olma-
dan Azərbaycanın artıq sahib olduğu 
güclü nəqliyyat əlaqələrini qurmaq 
mümkün olmazdı. Bizim ölkəmizi 
regional nəqliyyat mərkəzinə 
çevirməklə bağlı bir neçə il bun-
dan əvvəlki hədəflərimiz artıq öz 
nəticələrini verir. Azərbaycan Şərq-
Qərb nəqliyyat dəhlizinin fəal iştirak-
çısıdır. 2017-ci ildə biz Gürcüstandan 
keçməklə Azərbaycan və Türkiyə 
arasında dəmir yolu xəttinin açılışını 
etməklə, Avropa dəmir yolu ilə Asiya 
dəmir yolunu birləşdirdik. Ötən il 
dəniz limanının açılışı bu nəqliyyat 
şəbəkəsinin daha bir elementidir. Biz 
artıq Asiya ölkələrindən, Mərkəzi 
Asiyadan yüklər qəbul edirik. Biz bu 
yaxınlarda artıq Əfqanıstanın təbliğ 
etdiyi Lapis-Lazuli dəmir yolu və 
Şərq-Qərb dəhlizi ilə fiziki əlaqə əldə 
etdik. Biz artıq yeni mənbələrdən 
yüklər qəbul edirik. Bu, təkcə iqtisadi 
mənfəət deyil, həm də ölkələr arasın-
da əlaqə, qarşılıqlı bağlılıq və yaxın 
əməkdaşlıq deməkdir. Beləliklə, 
nəqliyyat sahəsi beynəlxalq əlaqələrin 
mühüm sektorudur və o, çox yaxşı 
tərəfdaşlıq ruhu yaradır. 

Qlobal təhlükəsizlik üçün mü-
hüm əhəmiyyət kəsb edən daha bir 
sahə enerji sektorudur. Azərbaycan 
enerji təhlükəsizliyinə çox investi-
siya yatırır. Aparıcı enerji şirkətləri 
ilə bizim birgə layihələrimiz həm 
xalqımıza, ölkəmizə fayda verir, həm 
də Azərbaycanda, qonşu ölkələrdə 
on minlərlə iş yeri yaradır və onlar 
beynəlxalq tərəfdaşlığa gətirib çıxarır. 
Azərbaycan neft kəməri ilə Qara 
dənizi və Xəzər dənizini, dünyada 
ilk dəfə olaraq neft kəməri ilə Aralıq 

dənizi ilə Xəzər dənizini birləşdirdi. 
Hazırda, biz Cənub Qaz Dəhlizi adla-
nan böyük layihə üzərində işləyirik. 
O, Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə, 
Bolqarıstan, Yunanıstan, Albaniya, 
İtaliyanı birləşmiş kəmər sistemi 
vasitəsilə əlaqələndirir. Kəmərin 
uzunluğu 3500 kilometrdir və yekun 
mərhələdədir. Ötən ilin mayında 
biz Cənub Qaz Dəhlizinin rəsmi 
açılışını etdik. Ötən ilin iyununda 
isə onun mühüm hissələrindən biri 
olan TANAP-ın-Trans-Anadolu Boru 
Kəmərinin açılışı oldu. Azərbaycan 
qazı artıq bu kəmər vasitəsilə nəql 
olunur və ümidvaram ki, gələn 
il layihə tam yekunlaşacaq. Bu, 
regionda ən böyük infrastruktur 
layihələrindən biridir. Qaz istehsalı 
və nəqlinə yatırılmış investisiyaların 
ümumi həcmi 40 milyard dollara ya-
xındır. Beynəlxalq maliyyə institutları 
bizə güclü dəstək verir və əlbəttə 
ki, korporativ vəsaitdən də istifadə 
olunur. Bu, enerji təhlükəsizliyi, 
enerji əməkdaşlığı və ölkələr arasında 
əməkdaşlıq layihəsidir. Bizim planla-
rımız bugünkü formatın hüdudların-
dan kənara çıxır. Biz artıq Bosniya və 
Herseqovina, Xorvatiya, Monteneqro 
kimi Balkan ölkələri ilə Anlaşma Me-
morandumu imzalamışıq. Ümidvaram 
ki, növbəti mərhələdə biz bu ölkələrlə 
həm də fəal əməkdaşlığa başlayaca-
ğıq. Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinə 
bu və ya digər yolla qoşulmağı 
planlaşdıran ölkələrin coğrafiyası 
genişlənir. Bu, enerji və nəqliyyat 
təşəbbüslərinin geniş beynəlxalq 
əməkdaşlığa yol açdığını əyani 
şəkildə göstərir.  Düşünürəm ki, biz 
enerji və nəqliyyat sektorlarında Asi-
ya, Qafqaz, Avropa ölkələrini və Av-
ropa İttifaqına üzv ölkələri əhatə edən 
beynəlxalq əməkdaşlığın yeni geniş 
formatını yaratmışıq. Bu, həqiqətən 
də qiymətli töhfədir və biz hələ bu 
prosesin başlanğıcındayıq. Çünki biz 
hələ icra mərhələsindəyik. Bütün bu 
layihələr həyata keçiriləndən sonra 
iqtisadi stimul, iqtisadi fayda olacaq, 
bu ölkələrdə on minlərlə iş yeri açıla-
caq və bu, ölkələri yaxınlaşdıracaq. 

Çıxışımın əvvəlində qeyd etdim 
ki, Azərbaycanın xarici siyasəti 
müstəqildir və milli maraqlara 
əsaslanır. Bunun əsasında təkcə 
bizim siyasi iradəmiz deyil, həm də 
iqtisadi inkişafımız dayanır. Son 15 
ildə iqtisadiyyatımız 3,2 dəfə artıb. 
Biz Azərbaycanın əsas infrastruktur 
layihələrini tamamlamağa, maliyyə 
vəziyyətimizi əhəmiyyətli dərəcədə 
yaxşılaşdırmağa müvəffəq olduq. 
Xarici borcumuzun səviyyəsi çox 
aşağıdır, ümumi daxili məhsulun 
təxminən 19 faizinə bərabərdir və 
ehtiyatlarımız borcumuzdan 4-5 dəfə 
çoxdur. Beləliklə, Azərbaycanın 
maliyyə sabitliyi, iqtisadi inkişafı 
ölkəmiz üçün imkanlar yaratmaqla 
yanaşı, qonşu ölkələrə investisiya ya-
tırmağa və daha çox körpü qurmağa 
imkan verir. 

Düşünürəm ki, forumun 
gündəliyi çox məharətlə seçilib. Siz 
bu gün narahatlığa səbəb olan ən mü-
hüm və aktual məsələlərə toxunacaq-
sınız. Mən tam əminəm ki, məhsuldar 
müzakirələriniz və tövsiyələriniz 
tərəfdaşlığın güclənməsinə və 
gərginliklərin azalmasına yol aça-
caq. Foruma uğurlar arzulayıram. 
Təşəkkür edirəm.  

Əfqanıstan İslam Respublikasının 
Prezidenti Məhəmməd Əşrəf Qani bu 
mötəbər foruma dəvət olunduğuna görə 
Azərbaycan dövlətinin başçısı İlham 
Əliyevə minnətdarlığını bildirdi. Qeyd etdi 
ki, bu gün dünyada mühüm dəyişikliklər 
baş verməkdədir, təhlükəsizlik, ətraf 
mühit və digər problemlər öz həllini 
tapmalıdır, dünyada yeni xarici siyasət 
müəyyənləşdirilməlidir, dövlətlər və xalqlar 
arasında əməkdaşlıq genişləndirilməlidir.

Prezident Məhəmməd Əşrəf Qani dedi: 

– Müəyyən tədbirlər görməliyik, yeni 
dünya quruluşu yaratmalıyıq. Eyni zaman-
da, bizim  əsas ölkələrin baxışları yeni 
dünyanın əsasını təşkil etməlidir. Bilavasitə 

mənim qarşımda duran vəzifələrdən biri 
məhz budur. Biz Əl-Qaidənin və sovetlərin 
Əfqanıstana hücumundan sonra bu cür 
dekonstruktiv güclərin qarşısının alınması 
istiqamətində yeni bir şəbəkə yaratmışıq. 
Biz bu şəbəkə vasitəsilə transmilli terrorçu 
qruplara qarşı müəyyən mühafizə tədbirləri 
görürük. Beləliklə, biz Əfqanıstanı məhz 
bu yolla dünyanın ən əmin-aman  ölkəsinə  
çevirmək istəyirik. Biz bu sahədə bütün 
dünya  ölkələri ilə əməkdaşlıq etməyə 
hazırıq. Beləliklə, biz dünya iqtisadiyyatına 
müstəqil şəkildə töhfə vermək istərdik. 
Düşünürük ki, biz xüsusilə yeni yanaşma 
yolu ilə qarşımızda duran əsas vəzifələrin 
azı 70 faizini yerinə yetirəcəyik. Beləliklə 
də bu müharibə və yoxsulluğun qarşı-
sının alınması istiqamətində səylərimizi  
əsirgəməyəcəyik. Düşünürəm ki, bu forum 
dünya siyasətinə yeni elementlər gətirəcək 
və beynəlxalq əməkdaşlığı gücləndirəcək. 
Əlamətdar haldır ki, bu Qlobal Forumun 
mövzusu mücərrəd deyil, bu, dünyanın 
gələcəyinin konturlarını cızacaq. 

Mən bu kürsüdən möhtərəm cənab 
Prezident İlham Əliyevə öz dərin 
minnətdarlığımı bildirmək istərdim. 
Həmçinin Nizami Gəncəvi Beynəlxalq 
Mərkəzinin həmsədrlərinə, yüksək 
qonaqpərvərliyə görə Azərbaycan xalqı-
na və hökumətinə dərin minnətdarlığımı 
bildirirəm. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm.

* * *

Albaniya Prezidenti İlir Meta  
forumun yüksək səviyyədə təşkilinə və 
qonaqpərvərliyə görə Azərbaycan Prezi-
denti İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirdi. 
Diqqətə çatdırdı ki, dünya çox mühüm 
dəyişikliklərlə üzləşib. Xüsusilə Avropa-
da təhlükəsizlik baxımından yaşanan 
çətinliklərə toxunan Albaniya Prezidenti 
həmin çətinliklərin ölkələrin birgə səyləri 
nəticəsində aradan qaldırılmasının müm-
künlüyünü vurğuladı. İlir Meta Azərbaycan 
ilə əməkdaşlığın ölkəsi üçün faydalarından 
da danışaraq dedi: 

– Biz bilirik ki, dünyada, eyni zamanda, 
enerji sahəsində də bir çox dəyişikliklər 
vardır. Albaniya strateji və tranzit bir ölkə 
rolunu oynamaqdadır. Misal üçün Albani-

ya Azərbaycanın “Şahdəniz” yatağından 
Trans-Adriatik boru kəməri ilə gələn qazı 
digər Avropa ölkələrinə ötürməkdə çox 
böyük rola malikdir. Ümumiyyətlə, Alba-
niyanın Avropadakı rolu stratejidir. Digər 
qaz xətləri də ölkəmizdən keçməkdədir. 
Bu xətlər Monteneqro, Bosniya və Her-
seqovina və digər ölkələri birləşdirir. Bir 
sıra ölkələrin siyasi kursu İkinci Dün-
ya müharibəsindən sonra 180 dərəcə 
dəyişmişdir. Albaniyanın məqsədi milli 
maraqlarını, regionumuzda stabilliyi təmin 
etməkdir.

Demokratiyaya gəldikdə deməliyəm 
ki, ölkəmiz sosial cəmiyyətin çiçəklənməsi 
istiqamətində səylər göstərməkdədir. 
Azərbaycan ilə qurulan tərəfdaşlığımız bu 
istiqamətdə göstərdiyimiz səylərə mühüm 
töhfə verməkdədir.

* * *
Sonra Bosniya və Herseqovina 

Rəyasət Heyətinin üzvü Şefik Cafe-
roviç çıxış etdi. Qonaq dünyada baş 
verən qlobal dəyişikliklərlə bağlı yaranmış 
çətinliklərin aradan qaldırılması yollarının 
müzakirəsi baxımından Qlobal Bakı Foru-
munun əhəmiyyətini vurğulayaraq dedi: 

-Mən Nizami Gəncəvi Beynəlxalq 
Mərkəzini təbrik edirəm ki, belə bir forum 
keçirir. Bu forum bir çox ölkədən iştirak-
çıları bir araya gətirmişdir. Sizinlə birlikdə 
burada olmaq, hamımızı narahat edən 
məsələləri müzakirə etmək mənim üçün 

çox xoşdur.
Həqiqətən də çox böyük dəyişikliklərin 

baş verdiyi bir dövrdə yaşayırıq. Qarşı-
mızda bir çox mürəkkəb məsələ vardır. Bu 
məsələlərdən biri də qeyri-müəyyənlikləri 
aradan qaldırmaqdır. Dünyada qlobal və 
regional təhlükələr mövcuddur, bunların 
öhdəsindən gəlmək tələb olunur. İndiki 
çətinliklər, sadəcə, yarandıqları yerlərlə 
bağlı deyil, fundamental dəyişikliklər tələb 
edir.  Ümumiyyətlə, dünya nizamındakı 
dəyişikliklər vacib məsələlərdən biridir.

Heç bir ölkə bu çətinliklərin və 
problemlərin öhdəsindən təkbaşına gələ 
bilməz. Ona görə inteqrasiyanın vacibliyi 
göz qabağındadır və siyasətlər məhz buna 
görə hazırlanmalıdır. Hər bir ölkə üçün 

əsas məsələlərdən biri öz təhlükəsizliyinin 
təmin edilməsidir. Bunu ancaq qonşu 
ölkələrlə birlikdə və qlobal platformada 
təmin etmək mümkündür. Məhz buna görə 
də bizim ortaq qərarlara ehtiyacımız vardır.

Bu problemlərin öhdəsindən ancaq 
öz qüvvələrimizi və potensiallarımızı 
birləşərək gələ bilərik. Bunu nəzərə alaraq 
demək lazımdır ki, müasir təhdidlərə və 
təhlükələrə qarşı ortaq həll yollarının tapıl-
ması tələb olunur. Bunun əsası əlbəttə ki, 
ölkələrin suverenliyinin təmin edilməsi şərti 
ilə qarşılıqlı birgə fəaliyyətlərin hazırlanma-
sı və həyata keçirilməsidir. 

* * *
Moldova Prezidenti İqor Dodon 

çıxışında bildirdi ki, dünyada yeni çağırışlar, 
yeni risklər artmaqdadır. İstər qlobal, istərsə 
də regional səviyyələrdə təhlükəsizliyi təmin 
etmək üçün ölkələrin birgə səylərinə və 
əməkdaşlığına ehtiyacın olduğunu vurğula-
yan Prezident İqor Dodon dedi: 

– Mən, ilk növbədə, möhtərəm Prezi-
dent İlham Əliyevə VII Qlobal Bakı Foru-
muna dəvətə görə təşəkkürümü bildirmək 
istərdim. 

Xüsusilə vurğulamaq istəyirəm ötən 
illərdə istər qlobal, istərsə də regional 
səviyyələrdə təhlükəsizlik tam təmin olun-
mayıb.

(ardı 3-cü səhifədə)
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(əvvəli 2-ci səhifədə)
Ümumiyyətlə, biz bu gərginliyin 

azalmasını müşahidə edə bilmirik. Yeni 
çağırışlar, yeni risklər artmaqdadır. 
Moldova Respublikası istəyir ki, müxtəlif 
ölkələr arasındakı gərginlik aradan qalxsın.  
Biz  bu gün və sabah burada  yeni xarici 

siyasət məsələləri haqqında danışacağıq. 
Əminəm, bu zaldakı liderlərin əksəriyyəti 
də düşünür ki, hər şeyin başında milli 
maraqlar dayanmalıdır. Əlbəttə ki, heç də 
asan dövrdə yaşamırıq və Moldovanın 
olduğu regionda da problemlər çoxdur. 
Bunların öhdəsindən necə gəlmək, onları 
necə həll etmək olar?  Bilirsiniz ki, Moldova 
artıq sovetlər dağıldıqdan sonra MDB-nin 
üzvü olmuşdur, daha sonra Avropa İttifaqı 
ilə assosiativ müqavilə bağladıq və vizasız 
gediş-gəliş imkanı əldə etdik . Daha sonra 
biz Avropa İqtisadi Birliyinin üzvü olduq. 
Bunlar Moldovaya nə verir - Avropa İttifaqı 
ilə, eyni zamanda, MDB ölkələri ilə rahat 
ticarət aparmaq imkanı. Amma digər 
məsələ təhlükəsizliklə əlaqədardır. Biz 
özümüzü hər hansı bir hərbi təşkilatın üzvü 
kimi görürükmü? İstər Qərbdə olsun, istər 
Şərqdə. Milli təhlükəsizliyin təmin edilməsi 
baxımından biz öz statusumuzu, neytral 
mövqeyimizi qoruyub saxlayacağıq və 
biz bunun sayəsində öz məqsədlərimizə 
nail olmaq istəyirik. Bu məqsədlər isə, ilk 
növbədə, sərhədlərimizin toxunulmazlığını 
və sosial-iqtisadi inkişafı təmin etməkdir. 
Bu neytral mövqeyimizin dünyada da qəbul 
olunmasını istəyirik.

* * *
Sonra söz Monteneqro Prezidenti 

Milo Cukanoviçə verildi. Prezident Milo 
Cukanoviç dedi: 

– Zati-aliləri!
Xanımlar və cənablar!
Mən bu nüfuzlu forumda birinci dəfə 

iştirak edirəm. Monteneqronu forumda 
bizim əvvəlki prezident təmsil etmişdir ki, 
o da hazırda Nizami Gəncəvi Beynəlxalq 
Mərkəzinin İdarə Heyətinin üzvüdür. 

Azərbaycan xüsusilə son illər ərzində 
çox vacib beynəlxalq forumlar təşkil edir 
və bununla əlbəttə ki, qlobal və regional 
sabitliyə öz töhfəsini verir. Əlbəttə ki, bu, 
gözəl ölkənin və xalqın töhfəsi deməkdir. 
Monteneqro da Azərbaycanın dost 
ölkəsidir. Düşünürük ki, biz burada çox 
vacib məsələni müzakirə edirik.

Monteneqro Prezidenti ölkələrin 
siyasətinin multikultural olmasının 
əhəmiyyətinə nəzər saldı, hər bir ölkədə 
sabitliyin və əmin-amanlığın təmin 
edilməsinin vacibliyini vurğulayaraq dedi: 

– Dünya siyasətinin böyük 
məqsədlərinə ancaq o halda çata bilərik 
ki, biz öz vətəndaşlarımız üçün sabitliyi və 
sülhü təmin edək. Bu, əlbəttə ki, dünyanın 
yeni siyasətinin başlıca məqsədi olmalıdır. 
İstər Monteneqroda, istərsə də hər hansı 
bir digər ölkədə olsun. Biz belə qəbul edirik 
ki, xarici siyasətimiz həssas olmalıdır və 
bütün dəyişikliklərə reaksiya verməlidir, öz 
mexanizmlərini təkmilləşdirə bilməlidir.

* * *
Bolqarıstanın Baş naziri Boyko Bori-

sov dünyada hökm sürən münaqişələrdən 
danışdı və diqqətə çatdırdı ki, münaqişə 
edən ölkələrin əldə olunan razılaşmala-
ra, imzalanan sənədlərə riayət etmələri 

vacibdir. Ölkəsinin qonşularla dostluq 
münasibətlərindən danışan Boyko Borisov 
Azərbaycan ilə əməkdaşlığa xüsusi önəm 
verdiklərini bildirərək dedi: 

– Bolqarıstan qonşuları olan ölkələrlə 
və ya Avropa İttifaqı ilə münaqişə ya-
şamamışdır. Bu gün biz çox təhlükəsiz 
şəraitdə yaşayırıq. Bütün qonşularımızla 
gözəl münasibətlər yaradılıb. Biz çox gözəl 
bir qonşuluq şəraitində, qarşılıqlı hörmət 
zəminində bütün etnik qruplara sülh içində 
yaşamaq imkanı yaratmışıq. 

Mən də Azərbaycanla çox gözəl 
münasibətlərimizin olduğunu bildirmək 
istərdim. Bu gözəl münasibətlərin əsasını 
qoyan möhtərəm Prezident İlham Əliyevə 
dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Birinci xa-
nıma da xüsusi minnətdarlıq düşür. Çünki 
Bolqarıstanda tarixi kilsə və abidələrin 
bərpasına birinci xanımın bilavasitə 
töhfəsi olmuşdur. Biz bu töhfəni yüksək 
qiymətləndiririk. 

Biz də artıq qaz dəhlizinə qoşulmaq 
barədə düşünürük. Bu dəhlizlə nəql olunan 
qazın bir hissəsinin məhz Bolqarıstanda 
qalmasında çox maraqlıyıq. Düşünürük 
ki, Azərbaycan qazı Bolqarıstanın iqtisa-
diyyatının çiçəklənməsinə töhfə verəcək. 
Bolqarıstan-Türkiyə-Bosniya və Herseqo-
vina-Monteneqro arasında münasibətləri 
xüsusi qeyd etmək istərdim. Biz bunu 
“Balkan qovşağı” adlandırırıq. Beləliklə, 
bizim kifayət qədər müştərək planları-
mız mövcuddur. İstəməzdim uzun-uzadı 
danışım. 

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidentinə, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq 

Mərkəzinə minnətdarlığımı bildirmək 
istərdim ki, belə bir gözəl tədbiri ərsəyə 
gətiriblər. Düşünürəm ki, gələcəkdə də biz 
belə bir forumda bərabər şəkildə iştirak 
edəcəyik. Hörmətli həmkarlarım, dostlarım, 
dəvətinizə görə təşəkkür etmək istərdim.                                  

* * *
Daha sonra İtaliyanın 

Azərbaycandakı səfiri Auqusto 
Massari Prezident Sercio Mattarellanın 
müraciətini forum iştirakçılarına 
çatdıraraq dedi:

– Zati-aliləri Azərbaycan Respublikası-
nın Prezidenti!

Hörmətli forum iştirakçıları, hörmətli 
dostlar! 

İtaliya Respublikasının Prezidenti 
Sercio Mattarellanın müraciətini oxumaq 
mənim üçün çox böyük şərəfdir. Bu, VII 
Qlobal Bakı Forumu üçün xüsusi hazırlan-
mış müraciətdir. 

İtaliya Prezidenti cənab Sercio Mat-
tarellanın müraciətində deyilir: “Hörmətli 
həmsədrlər və forum iştirakçıları. Məni bu 
foruma dəvət etdiyinizə görə təşəkkürümü 
bildirmək istəyirəm. Təəssüflər olsun ki, 
mən forumda iştirak edə bilmədim. Amma 
buna baxmayaraq mən sizin hamınızı çox 
düzgün seçim etdiyinizə görə və düz-
gün deviz seçdiyinizə görə təşəkkürümü 
bildirmək istəyirəm. Biz görürük ki, hər 
il bu forumda mədəniyyətlərin dialoqu 
mövzusu və onun ətrafında müzakirələr 
aparılır. Hər dəfə bu forumda qarşılıq-
lı anlaşmanın vacibliyi vurğulanır. Biz 
bilirik ki, həm milli kimliyin, həm də digər 
ölkələr və ümumiyyətlə, xalqlar arasın-
da münasibətlərin güclənməsi ən vacib 
məsələlərdən biridir. 

Bu möhtəşəm forum məhz Bakıda, çox 
gözəl şəhərdə təşkil olunub. Cənab Pre-
zident İlham Əliyev öz nitqi ilə bu forumu 
daha da şərəfləndirir, forumda müxtəlif 
məsələlərdən - həm uğurlardan, həm də 
dünyanın qarşılaşdığı problemlərin həlli 
yollarından söhbət açılır. Eyni zamanda, 
müzakirələrdə dünyanın cavabdehliyi 
haqqında danışılır. Ən əsası da odur ki, 
bu məsələlərin həllində həm hökumətlərin, 
həm də ictimaiyyətin iştirakının vacibliyi 
vurğulanır. Bu fürsətdən istifadə edərək 
mən forumun işinə uğurlar arzu edirəm. 
Sizi ən xoş arzularımla salamlayıram. Sağ 
olun”.

* * *
Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya 

Birləşmiş Krallığının Azərbaycandakı 
səfiri xanım Karol Krofts Birləşmiş 
Krallığın Baş naziri Tereza Meyin 
müraciətini oxuyaraq dedi:

– Zati-aliləri cənab Prezident!
– Xanımlar və cənablar!
Burada olmaq, bu forumda iştirak 

etmək, həmçinin Böyük Britaniyanın Baş 
naziri xanım Tereza Meyin müraciətini sizin 

üçün oxumaq mənim üçün böyük şərəfdir. 
Baş nazir Tereza Meyin müraciətində 

deyilir: “Mən VII Qlobal Bakı Forumunun 
iştirakçılarını salamlayıram. Xüsusilə 
cənab Prezident İlham Əliyevə ev sahib-
liyi etdiyinə görə təşəkkürümü bildirmək 
istəyirəm. Bu forumda dünyanı maraqlan-
dıran müxtəlif məsələlər müzakirə olunur. 
Böyük Britaniya ilə Azərbaycan çox güclü 
əlaqələr qurmuşdur. Hələ 1992-ci ildə 
diplomatik əlaqələr yaradılmışdır. Mən 
cənab Prezidentlə müzakirələrdə iştirak 
etmişəm. Eyni zamanda, strateji enerji 
əməkdaşlığına dair məsələləri müzakirə 
etmişik. Bunların məqsədi qarşılıqlı 
təhlükəsizliyi təmin etməkdir. Sadəcə, 
indiki dövr üçün deyil, gələcək 10 illiklər 
boyunca bunun edilməsi məqsədimizdir. 
Bir çox sahələrdə əməkdaşlığımız da-
vam edir. Biz bu əməkdaşlığı daha 
da möhkəmləndirməyə davam edirik. 
Ən vacibi də odur ki, onun təməli çox 
möhkəmdir. Bu bünövrə məhz qarşılıqlı 
hörmətə əsaslanır. Bu forum dünya-
dakı müxtəlif ölkələr arasında sülhün 
və əməkdaşlığın təşviqinə yönəlmişdir. 
Mən bu istiqamətdəki bütün fəaliyyətləri 
dəstəkləyirəm. Forumun işinə uğurlar 
arzulayıram”.   

* * *
BMT İnkişaf Proqramının rəhbərinin 

müavini, Avropa və MDB üzrə Regional 
Bürosunun direktoru Miryana Eqqer 
BMT-nin Baş katibi Antonio Quterreşin 
foruma müraciətini oxuyaraq dedi:

– Cənab Prezident! 
Xanımlar və cənablar!
Hörmətli iştirakçılar!
Sizin qarşınızda çıxış etmək və Baş 

katib Antonio Quterreşin bu foruma 
müraciətini çatdırmaq mənim üçün çox 
böyük şərəfdir.       

İlk növbədə, VII Bakı Qlobal Forumu-
nun yüksək səviyyədə təşkilinə görə cənab 
Prezident İlham Əliyevə dərin təşəkkürümü 
bildirirəm. 

Cənab Antonio Quterreşin məktubunda 

deyilir: “Nizami Gəncəvi Beynəlxalq 
Mərkəzinə VII Qlobal Bakı Forumunun 
təşkili üçün təşəkkür edirəm.

Dünyamız bir paradoksla qarşılaşır: 
çətinliklər bir-biri ilə əlaqəli olduğu halda 
onların həllinə yönəlmiş səylər əlaqəsizdir. 
Ekoloji təhlükə və silahlı münaqişələrdən 
tutmuş artan bərabərsizlik və 
dözümsüzlüyə qarşı çoxtərəfli əməkdaşlığa 
hər zamankından daha çox ehtiyac var. 
Lakin, sadə dildə desək, bu, kifayət deyil. 
Biz insanların qorxu və narahatlıqlarına 
cavab verən həll yollarını səfərbər etdiyimi-
zi və hamıya yararlı olan ədalətli qloballaş-
manı yaratdığımızı göstərməliyik. Birləşmiş 
Millətlər Təşkilatı hər gün sülhməramlı 
fəaliyyət, humanitar yardım, insan hüquqla-
rının qorunması, dayanıqlı inkişafın təşviqi 
məsələləri ilə məşğul olur.

Gördüyümüz bütün yaxşı işləri 
məhv edə biləcək bir potensial təhlükə 
mövcuddur - iqlimin korlanması. İqlim 
sürətlə dəyişir. Onu yavaşıtmaq üçün 
göstərdiyimiz səylər yetərli deyil. Bu qlobal 
problemin həlli məqsədilə səyləri artırmaq 
üçün sentyabr ayında Nyu-Yorkda iqlim 
hərəkatı ilə bağlı sammit təşkil edəcəyəm. 
Həyəcan təbilini çalmaq və iqlim hərəkatı 
imkanlarını vurğulamaq işində sizin 
dəstəyinizə güvənirəm. 

Digər qurumlar, regional təşkilatlar, 
vətəndaş cəmiyyəti, özəl sektor və başqa 
tərəfdaşlarla çoxtərəfli əməkdaşlıq çox 
zəruridir. Bu tərəfdaşlıq ruhunda dialo-
qa sadiqliyinizi alqışlayır və məhsuldar 
müzakirələr keçirməyinizi arzu edirəm”. 

* * *
Sonra Nizami Gəncəvi Beynəlxalq 

Mərkəzinin həmsədri Vayra Vike–
Freyberqa çıxış edərək dedi:

– Zati-aliləri, cənab Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti! 

Hörmətli dövlət və hökumət başçıları, 
diplomatlar və qonaqlar! 

Mən bilirəm ki, sizin müxtəlif titulla-
rınız vardır. Hamınızı salamlayıram. İlk 
növbədə, cənab Prezidentə ev sahibliyi 
və himayədarlıq etdiyinə görə Beynəlxalq 
Şura adından təşəkkürlərimi bildirmək 
istəyirəm. İlbəil görürük ki, bu forumun 
çox böyük nəticələri vardır. Çox sağ olun, 
cənab Prezident, həqiqətən də Sizin 
dəstəyinizin rolu çox böyük olub. Buna 
görə Sizə minnətdarlığımızı bildiririk. Eyni 
zamanda, buraya gələnlərin hamısına 
təşəkkürlərimizi bildirmək istəyirəm. Onlar 
da Azərbaycanın nailiyyətlərini burada 
müşahidə edə bilərlər. 

Azərbaycan bir çox beynəlxalq 
tədbirlərə ev sahibliyi edir. Dünyanın bir 
çox ölkəsindən gələn qonaqları qəbul edir. 
Bu forum yeni xarici siyasət mövzusuna 
həsr olunmuşdur. Burada biz müxtəlif 
məsələləri müzakirə edirik, çox aktual 
məsələlərə toxunuruq, dünyanın indiki 
vəziyyətini nəzərdən keçiririk. Fransızca 

bir deyim var: “Bir çox şeyin dəyişməsinə 
baxmayaraq, yenə də bir çox şey eyni 
qalmaqdadır”. Təəssüflə qeyd etmək 
lazımdır ki, dünya siyasətində də belə bir 
hal baş verməkdədir. Bəzən biz görürük 
ki, köhnə həllər yenə də dəyişməz ola-
raq qalır. Biz forumun əvvəlində bir çox 
problemlər haqqında eşitdik. Azərbaycan 
Prezidenti bu problemlər haqqında danışdı. 
Azərbaycanın bir sıra əraziləri işğal olun-
muşdur. Biz bu səhər xarici siyasətin yeni 
balansa çatması və buna nail olunmağın 
vacibliyi haqqında eşitdik. Yeni siyasətin 
milli maraqlara uyğun olması tələbini də 
eşitdik. Vacib olan odur ki, biz dini və ya 
ideoloji fərqlərə əsaslanaraq Tövratda da 
qeyd edildiyi kimi, ayrılmayaq. Yəni, biz gö-
rürük ki, dünyada bir çox münaqişələr möv-
cuddur. Ölkələrin iqtisadi vəziyyətinə nəzər 
yetiririk, iqlimin necə dəyişdiyini müşahidə 
edirik. Biz görürük ki, bu, sadəcə, bir 
ölkəyə təsir göstərmir, bu, bir çox ölkəyə 
və regiona təsir edir. 

Xanımlar və cənablar, çıxış edən dövlət 
başçıları da bunu qeyd etdilər ki, bütün 
yeni aspektlər və yeni mühit bizdən çox bö-
yük iş, eyni zamanda, çox böyük intellekt 
tələb edir. Yeni və köhnə problemlər yenə 
də mövcuddur. Onları həll etmək üçün bir 
çox beynəlxalq qurumlar da işləyir. Bizim 
məqsədimiz bunları həll etməkdir. Düşü-
nürük ki, gələcəkdə biz bunları həll edə 
biləcəyik. Buna görə də Nizami Gəncəvi 
Beynəlxalq Mərkəzi həm qurumlara, həm 
də şəxslərə yeni mükafat təsis edib və onu 
təqdim edir. Bu il iki nəfər bu mükafata 
layiq görülüb.

* * *
Tədbirdə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq 

Mükafatının 2019-cu ilin təqdimat mərasimi 
keçirildi. 

Nizami Gəncəvi Beynəlxalq 
Mərkəzinin həmsədri Vayra Vike–
Freyberqa dedi: 

– Mən istərdim İsmail Serageldini dəvət 
edim ki, o da təqdimat mərasimində iştirak 
etsin. İlk mükafat Əfqanıstan İslam Res-
publikasının Prezidenti Məhəmməd Əşrəf 
Qaniyə verilir. O, beynəlxalq sülhə verdiyi 
töhfəyə görə mükafatlandırılır. 

Mükafat Prezident Əşrəf Qaniyə təqdim 
olundu. 

Prezident Məhəmməd Əşrəf Qani dedi: 
Mən uşaq ikən Nizami Gəncəvinin şeirlərini 
əzbər bilirdim. Demək istəyirəm ki, mən 
bundan böyük mükafat gözləmirdim. 

Vayra Vike-Freyberqa : İkinci 
namizədimiz Robert F.Kennedi İnsan 
Hüquqları Fondunun prezidenti Kerri Ken-
nedidir. Bu mükafat Kerri Kennediyə onun 
rəhbərlik etdiyi fondun insan hüquqlarına, 
gənc liderlərin təhsilinə, həssas uşaqlara 
hörmətlə yanaşmasına görə verilir. 

Mükafat Kerri Kennediyə təqdim olundu. 
Kerri Kennedi dedi: Təşəkkür edirəm. 

Sizin qarşınızda çıxış etmək mənim 
üçün böyük şərəfdir. Mən Bakıya dünən 
gecə gəlmişəm. Nizami Gəncəvinin 
adını daşıyan bu mükafatı almaqdan çox 
məmnunam. Nizami deyirdi ki, hər bir yeni 
ölkəyə gedəndə o ölkənin mədəniyyətini 
öyrənin. Bu, elə bir yanaşmadır ki, insanı 
nəticə etibarilə müdrikliyə gətirib çıxa-
rır. Digər mədəniyyətlərlə tanış olmaq 
insanın müdrikliyinin rəmzidir. Burada 
müxtəlif ölkələrin, müxtəlif mədəniyyətlərin 
nümayəndələri iştirak edirlər. Nizami 
Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi kimi bir 
təşkilat bizi bir araya gətirib. Bu təşkilat 
daha yaxşı gələcəyin qurulması üçün öz 
səylərini əsirgəmir. Bu fürsətdən faydala-
naraq özümü çox qürurlu hesab edirəm. 

* * *
Forum işini panel iclasları ilə davam 

etdirib.

AZƏRTAC

Yeddinci Qlobal Bakı Forumunun iştirakçılarının şərəfinə ziyafət verilib
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Qlobal Bakı Forumunun 
iştirakçılarının şərəfinə 
ziyafət verilib. 

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyev ziyafətdə 
iştirak edib.

Dövlətimizin başçısı ziyafətdə 
iştirak edən yüksək səviyyəli 
qonaqlarla görüşdü.

Ziyafətdə bir sıra ölkələrin dövlət 
və hökumət başçıları, eləcə də 
sabiq dövlət və hökumət başçıları, 
tanınmış siyasi və ictimai xadimlər 
iştirak ediblər. 

Əvvəlcə xatirə şəkli çəkdirildi.
Qeyd edək ki, Nizami 

Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin 
təşkilatçılığı ilə keçirilən Qlobal 
Bakı Forumu artıq yeddinci dəfədir 
baş tutur. “Dünyanın yeni xarici 
siyasəti” mövzusunda keçirilən 
budəfəki forumda qlobal siyasətin 
dəyişməsində böyük güclərin 
rolu, davamlı inkişaf çağırışları, 
təhlükəsizlik naminə orta Şərq 
əməkdaşlığı, müasir qərarların 
qəbul edilməsində elm və 
mədəniyyətin rolu və digər mühüm 
məsələlər müzakirə edilir.

Nizami Gəncəvi Beynəlxalq 
Mərkəzinin həmsədri, Latviyanın 
sabiq Prezidenti Vayra Vike-
FREYBERQA ziyafətdə çıxış 
edərək dedi: 

– Zati-aliləri, cənab Prezident! 
Prezidentin qonaqları, Zati-aliləri 

xanımlar və cənablar! 
Biz VII Bakı Qlobal Forumuna 

yüksək notda başladıq. Bu forum 
cənab Prezidentin himayədarlığı 
ilə keçirilir. Bugünkü forumda 
cənab Prezidentin nitq söyləməsi 
bizə böyük şərəf vermişdir. Hesab 
edirəm ki, hamımız Azərbaycanda 
bizə göstərilən qonaqpərvərliyi 
yüksək qiymətləndiririk. Əminəm 
ki, Azərbaycanda əvvəllər heç 
vaxt olmayan sizlərin bir çoxu 
bunu böyük məmnunluqla kəşf 
etmisiniz. Lakin bu gün Bakı 
Forumunda yenidən iştirak etmək 
üçün Azərbaycana gələn çoxlu 

dostlarımız var. Prezident İlham 
Əliyevə cansağlığı, xoşbəxtlik, 
xalqının lideri kimi davamlı uğurlar 
arzu edirik. Nizami Gəncəvi 
Beynəlxalq Mərkəzinin komandası 
adından xüsusi minnətdarlıq əlaməti 
olaraq biz Prezidentə çox xüsusi bir 
hədiyyəni təqdim etmək istəyirik. 
Ukraynalı rəssam sizin də sevdiyiniz 
dahi şair Nizami Gəncəvinin 
“Xəmsə”sindən bir əsər yaratmışdır. 
İstərdik ki, bu hədiyyəni bizim bütün 
komandamız adından Sizə təqdim 
edək. 

Hədiyyə dövlətimizin başçısına 
təqdim edildi.

Sonra Azərbaycan Prezidenti 
İlham ƏLİYEV çıxış edərək dedi: 

-Belə dəyərli hədiyyəyə görə 
çox sağ olun xanım Prezident, 
cənab Serageldin. Bir daha verdiyi 
töhfələrə görə həmsədrlərə, bizim 
inanılmaz həmsədrlərə, xanım 
Prezident Vike-Freyberqaya 
və cənab İsmayil Serageldinə 
təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. 
Bu səhər bunun haqqında danışdım 
və hər gün bunun haqqında danışa 

bilərəm, çünki bu, həqiqətdir. 
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq 
Mərkəzinin bir çox marağa səbəb 
olan, bir çox intellektualları cəlb 
edən aparıcı qlobal beynəlxalq 
təşkilata necə çevrilməsini görmək 
möhtəşəmdir. Bizim forumumuzun 
intellektual səviyyəsi ildən-ilə artır. 
Bu tədbirdə lap əvvəldən iştirak 
edən insanlar kimi, biz əlbəttə ki, 
bunu söyləyə bilərik. Bu gün bu 
forumun dünya xəritəsində çox 
mühüm yeri var və forum hələ də 
inkişaf prosesini yaşayır. Bir neçə 

gün bundan əvvəl İdarə Heyətinin 
üzvləri ilə müzakirə etdiyimiz kimi, 
bu forumun daha da genişlənmək 
potensialı var. Bu forumun 
dinamizmi var, bu forumun enerjisi 
var. Bu gün bizim aramızda olan 
gənc liderlər bu foruma əlavə enerji 
verirlər. Bu zala daxil olmadan öncə 
dostlarımızla bu forumun xüsusi 
özəlliyinin nədən ibarət olduğunu 
müzakirə edirdik. Mən dedim ki, 
forumu həqiqətən cəlbedici və 
məhsuldar edən panellərdə çox 
qızğın diskussiyaların aparılmasına, 

fikirlərin toqquşmasına, fikir 
ayrılıqlarına baxmayaraq, biz, 
eyni zamanda, birliyi də görürük. 
Biz kollektiv işi görürük. Forumda 
müntəzəm iştirak edən insanlar, 
dövlət başçıları, sabiq dövlət 
başçıları var. Eyni zamanda, 
Azərbaycana ilk dəfə səfər edən 
yeni dostlarımız var. Hesab edirəm 
ki, bu birlik ruhu forumumuzun 
ən əsas özəlliklərindən biridir. 
Əminəm ki, Azərbaycana ilk dəfə 
səfər edənlər ölkəmizə yenidən 
qayıtmağı qərarlaşdıracaqlar. Biz 
həmişə yeni dostları görməyə və 
köhnə dostlarımızı qarşılamağa 
şadıq. Beləliklə, hamınıza uğurlar 
arzulayıram. Bizimlə bir arada 
olduğunuz üçün çox sağ olun. 
Forum həmişə bizim hamımız üçün 
dinamik, intellektual bir platforma 
olacaq. Çox sağ olun.

Yeddinci Qlobal Bakı Forumunun 
iştirakçılarının şərəfinə verilən 
ziyafətdə Azərbaycanın incəsənət 
ustalarının ifasında konsert 
proqramı təqdim olundu.

Xatırladaq ki, Qlobal Bakı 
Forumu artıq ənənəvi mötəbər 
tədbirə çevrilib. Bir çox mühüm 
beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsində 
zəngin təcrübə toplayan Azərbaycan 
Qlobal Bakı Forumuna da uğurla 
ev sahibliyi edir. Bu cür tədbirlər 
ölkəmizin beynəlxalq birliyə təqdim 
olunması baxımından da vacib 
əhəmiyyət daşıyır. 

AZƏRTAC

Bakıda VII Qlobal Forum işə başlayıb 
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Əfqanıstan 
Prezidenti Məhəmməd Əşrəf Qani ilə görüşüb

 � Martın 14-
də Azərbaycan 
Respublikasının 
Prezidenti İlham 
Əliyev VII Qlobal Bakı 
Forumunda iştirak 
edən Əfqanıstan 
İslam Respublikasının 
Prezidenti Məhəmməd 
Əşrəf Qani ilə görüşüb.

Əvvəlcə Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyev 
ilə Əfqanıstan Prezidenti 
Məhəmməd Əşrəf Qani ara-
sında təkbətək görüş oldu.

Təkbətək görüşdə 
ölkələrimiz arasında ikitərəfli 
münasibətlərin müxtəlif 
sahələri, o cümlədən iqtisa-
di əlaqələrin perspektivləri 
ətrafında fikir mübadiləsi 
aparıldı. 

Sonra görüş nümayəndə 
heyətlərinin iştirakı ilə davam 

etdirildi.
Dövlətimizin başçısı 

Əfqanıstan Prezidentinə 
Azərbaycana səfərinə və VII 
Qlobal Bakı Forumunda işti-
rakına görə minnətdarlığını 
bildirdi. Bu səfərin ölkələrimiz 
arasında iqtisadi, ticarət, 
enerji və digər sahələrdə 
əməkdaşlıq üçün yeni 
fürsətlər yaradacağını qeyd 
etdi, həmçinin ölkələrimizin 
nəqliyyat sahəsində 
əməkdaşlığının ikitərəfli 
əlaqələrin inkişafı baxımın-
dan yeni imkanlar yaratdığını 
vurğuladı. Dövlət başçıları 
arasında mütəmadi qarşılıqlı 

görüşlərin keçirilməsinin 
əhəmiyyəti qeyd olundu. 

Görüşdə prezidentlər 
tərəfindən Azərbaycanın 
Əfqanıstanda sülhün, 
təhlükəsizliyin və sabit-
liyin təmin olunmasına 
verdiyi töhfələr yüksək 
qiymətləndirildi.  

Prezident Məhəmməd 
Əşrəf Qani, ilk növbədə, 
Lapis-Lazuli nəqliyyat 
layihəsinə verdiyi dəstəyə 
görə Azərbaycana 
təşəkkürünü ifadə etdi 
və nəqliyyat sahəsində 
ölkələrimizin əməkdaşlığını 
yüksək qiymətləndirdi. 

Əfqanıstan Prezidenti 
əlaqələrin inkişafı baxımın-
dan enerji, nəqliyyat, tikinti, 
iqtisadiyyat, ticarət, təhsil, 
kənd təsərrüfatı və digər 
sahələrdə əməkdaşlığın 
vacibliyinə toxundu, bu 
sahələrdə əlaqələrin inkişafı 
üçün böyük perspektivlərin 
olduğunu dedi. 

Sonra prezidentlər İlham 
Əliyevin və Məhəmməd 
Əşrəf Qaninin iştirakı ilə 
Azərbaycan-Əfqanıstan 
sənədləri imzalandı. 

“Azərbaycan Dəmir 
Yolları” Qapalı Səhmdar 

Cəmiyyəti ilə Əfqanıstanın 
Dəmir Yolları İdarəsi “ARA” 
arasında əməkdaşlıq haqqın-
da Niyyət Memorandumu”nu 
“Azərbaycan Dəmir Yol-
ları” Qapalı Səhmdar 
Cəmiyyətinin sədri Cavid 
Qurbanov və Əfqanıstanın 
maliyyə naziri vəzifəsini icra 
edən, Prezidentin infrastruk-
tur və texnologiyalar üzrə 
müşaviri Mohammad Hama-
yun Qayumi imzaladılar. 

“Azərbaycan Respublika-
sı Hökuməti ilə Əfqanıstan 
İslam Respublikası Hökuməti 
arasında informasiya və kom-
munikasiya texnologiyaları 
sahəsində əməkdaşlıq haq-
qında Saziş”i Azərbaycanın 
nəqliyyat, rabitə və yüksək 
texnologiyalar naziri Ramin 
Quluzadə və Əfqanıstanın 
maliyyə naziri vəzifəsini icra 
edən, Prezidentin infrastruk-
tur və texnologiyalar üzrə 

müşaviri Mohammad Hama-
yun Qayumi imzaladılar. 

“Azərbaycan Res-
publikası Hökuməti ilə 
Əfqanıstan İslam Respub-
likası Hökuməti arasında 
mədəniyyət sahəsində 
əməkdaşlıq haqqında 
Anlaşma Memorandumu”nu 
Azərbaycanın mədəniyyət 
naziri Əbülfəs Qarayev və 
Əfqanıstanın informasiya 
və mədəniyyət nazirinin 
vəzifəsini icra edən Hasina 
Safi imzaladılar.

AZƏRTAC

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 
Albaniya Prezidenti İlir Meta ilə görüşüb

 � Martın 14-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyev VII Qlobal Bakı Forumunda iştirak edən Albaniya Prezidenti 
İlir Meta ilə görüşüb. 

Görüşdə Prezident İlham Əliyev Alba-
niya Prezidenti İlir Metaya Azərbaycana 
səfərinə və VII Qlobal Bakı Forumunda 
iştirakına görə minnətdarlığını bildirdi. 
Forumun beynəlxalq miqyasda iştirak-
çılarının sayının artdığını bu tədbirin 
nüfuzunun yüksəlməsinin göstəricisi 
kimi dəyərləndirdi. Bu forumun 
beynəlxalq məsələlərlə yanaşı, ikitərəfli 
münasibətlərin müzakirəsi üçün geniş 
imkanlar yaratdığını dedi. 

Dövlətimizin başçısı TAP layihəsinə 
toxunaraq qeyd etdi ki, tikinti işləri uğurla 
gedir və son mərhələdədir. Prezident 

İlham Əliyev vurğuladı ki, bu layihə həm 
də ölkələrimizi və xalqlarımızı birləşdirir. 
Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın 
Albaniya ilə ikitərəfli münasibətlərə önəm 
verdiyini dedi. 

VII Qlobal Bakı Forumunun 
əhəmiyyətinə toxunan Albaniya Prezi-
denti İlir Meta bu tədbirin beynəlxalq 
əməkdaşlığa töhfə verdiyini bildirdi. 
İkitərəfli münasibətlərin inkişafına verdiyi 
dəstəyə görə Prezident İlham Əliyevə 
minnətdarlığını ifadə etdi. O, ölkəmizdə 
böyük dəyişikliklərin şahidi olduğunu dedi. 

TAP layihəsinə toxunan Albaniya Prezi-

denti də işlərin uğurla getdiyini təsdiq etdi. 
Prezident İlir Meta Azərbaycanla müxtəlif 
sahələrdə, xüsusilə turizm sahəsində 
əlaqələrin genişləndirilməsində, həmçinin 
Azərbaycanın Albaniyada daxili qazlaşdır-
ma sisteminin yaradılmasında ölkəsinin 
maraqlı olduğunu bildirdi. 

Görüşdə ölkələrimizin beynəlxalq 
təşkilatlar çərçivəsində uğurla əməkdaşlıq 
etdikləri, bir-birini dəstəklədikləri vurğu-
landı. Qarşılıqlı ticarətin genişləndirilməsi, 
ixrac-idxal imkanlarının araşdırılması, 
biznes qurumları arasında əməkdaşlığın 
qurulması və digər məsələlər barədə fikir 
mübadiləsi aparıldı.

AZƏRTAC

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikası İnzibati 
Xətalar Məcəlləsinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

2015-ci il 29 dekabr tarixli 96-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” 
2016-cı il 15 fevral tarixli 795 nömrəli və “İnzibati xətalar haqqında işlərə baxmağa 
səlahiyyəti olan vəzifəli şəxslərin Siyahısı”nın təsdiq edilməsi barədə” 2017-ci il 

23 fevral tarixli 1256 nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi haqqında 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusi-

yasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini 
rəhbər tutaraq, “Azərbaycan Respub-
likasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində 
dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının 2018-ci il 2 noyabr tarixli 
1326-VQD nömrəli Qanununun icrası ilə 
əlaqədar qərara alıram:

1. “Azərbaycan Respublikası İnziba-
ti Xətalar Məcəlləsinin təsdiq edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
2015-ci il 29 dekabr tarixli 96-VQ nömrəli 
Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 
15 fevral tarixli 795 nömrəli Fərmanına 
(Azərbaycan Respublikasının Qanun-
vericilik Toplusu, 2016, № 2 (II kitab), 
maddə 259, № 3, maddə 460, № 4, 
maddə 670, № 6, maddələr 1025, 1063, 
№ 7, maddə 1272, № 9, maddə 1468, 
№ 10, maddələr 1614, 1638; 2017, № 2, 
maddələr 176, 202, № 3, maddə 351, № 
4, maddələr 530, 537, № 6, maddə 1101, 
№ 7, maddələr 1314, 1346, № 8, maddə 
1521, № 9, maddə 1637, № 10, maddələr 
1788, 1798, № 11, maddələr 2003, 2027, 
№ 12 (I kitab), maddələr 2290, 2320; 

2018, № 1, maddə 36, № 2, maddələr 
198, 201, № 3, maddələr 418, 428, 443, 
445, № 5, maddələr 914, 918, 926, 955, 
№ 6, maddələr 1225, 1234, № 7 (I kitab), 
maddələr 1465, 1477, 1494, 1504, № 8, 
maddələr 1678, 1697, № 9, maddə 1840,    
№ 11, maddələr 2244, 2256, 2273, 2289, 
№ 12, maddələr 2541, 2566, 2573, 2610; 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2019-cu il 10 yanvar tarixli 462 nömrəli və 
16 yanvar tarixli 478 nömrəli fərmanları) 
aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1.1.  4.1-ci bənddə “538.1.6” rəqəmləri 
“538-1.6” rəqəmləri ilə, 4.41-1-ci bənddə  
“538.1.6-cı” sözləri “538-1.6-cı” sözləri ilə 
əvəz edilsin;

1.2.  5.1-ci bəndə “212.1” 
rəqəmlərindən sonra  “, 212.4” rəqəmləri 
əlavə edilsin;

1.3.  aşağıdakı məzmunda 5.7-1-ci 
bənd əlavə edilsin:

“5.7-1. həmin Məcəllənin 212.5-ci 
maddəsində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar 
haqqında işlərə həmin işlər üzrə inzibati 
icraata başlamış Azərbaycan Respublika-
sının Daxili İşlər Nazirliyi və ya Azərbaycan 
Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi baxır;”.

2.  Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 2017-ci il 23 fevral tarixli 1256 
nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respub-
likasının Qanunvericilik Toplusu, 2017, 
№ 2, maddə 200, № 6, maddə 1105, 
№ 9, maddə 1638, № 11, maddə 1984; 
2018, № 2, maddə 199, № 3, maddələr 
415, 419, 429, № 5, maddələr 915, 927, 
№ 7 (I kitab), maddə 1481, № 8, maddə 
1698, № 11, maddələr 2242, 2289, № 
12, maddələr 2556, 2597; Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 
28 yanvar tarixli 492 nömrəli və 4 fevral 
tarixli 514 nömrəli fərmanları) ilə təsdiq 
edilmiş “İnzibati xətalar haqqında işlərə 
baxmağa səlahiyyəti olan vəzifəli şəxslərin 
Siyahısı”nın 2.1-ci, 2.5-ci və 2.9-cu 
bəndlərinə “212.1” rəqəmlərindən son-
ra “, 212.4” rəqəmləri və “başlanıldıqda 
Məcəllənin” sözlərindən sonra “212.5,” 
rəqəmləri əlavə edilsin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti
Bakı şəhəri, 12 mart 2019-cu il

Prezident İlham Əliyev 
Moldova Prezidenti İqor Dodon ilə görüşüb

 � Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev martın 
14-də Moldova Prezidenti İqor Dodon ilə görüşüb.

Prezident İlham Əliyev VII Bakı Qlobal 
Forumunda iştirak etdiyinə görə Moldo-
va Prezidenti İqor Dodona təşəkkürünü 
bildirdi. Dövlətimizin başçısı dedi ki, VII 
Qlobal Bakı Forumu beynəlxalq və regi-
onal məsələlərin müzakirəsi baxımından 
çox mühüm və önəmli bir platformadır. 
Eyni zamanda, bu forum bizə ikitərəfli 
əlaqələrimizin inkişaf perspektivlərini 

müzakirə etmək üçün imkan yaradır. Pre-
zident İlham Əliyev Moldova Prezidentini 
seçkilərdə əldə etdiyi qələbə münasibətilə 
təbrik etdi. 

Moldova Prezidenti İqor Dodon 
VII Qlobal Bakı Forumunun yüksək 
səviyyədə təşkilinə görə Azərbaycan 
Prezidentinə təşəkkür etdi. Bildirdi ki, bu 
forum beynəlxalq və regional məsələlərin 

müzakirəsi baxımından vacib platformadır. 
Görüşdə müxtəlif sahələr üzrə 

ikitərəfli əlaqələrin inkişafına dair ətraflı 
fikir mübadiləsi aparıldı. Həmçinin 
hökumətlərarası müştərək komissiya-
nın ölkələrimiz arasında iqtisadi, ticarət 
əlaqələrinin inkişafı baxımından vacib 
əhəmiyyəti vurğulandı. Ölkələrimizin 
beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində uğurla 
əməkdaşlıq etdiyi və bir-birinə dəstək 
göstərdiyi qeyd olundu. 

AZƏRTAC
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Prezident İlham Əliyevin Bosniya və 

Herseqovinanın Rəyasət Heyətinin üzvü 
Şefik Caferoviç ilə görüşü olub

 � Martın 14-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyevin Bosniya və Herseqovinanın Rəyasət Heyətinin üzvü Şefik 
Caferoviç ilə görüşü olub. 

Görüşdə VII Qlobal Bakı Forumunda 
iştirak etdiyinə görə Bosniya və Herse-
qovinanın Rəyasət Heyətinin üzvü Şefik 
Caferoviçə təşəkkürünü bildirən Pre-
zident İlham Əliyev bu səfərin ikitərəfli 
əlaqələrin müzakirə edilməsi baxımın-
dan çox yaxşı bir fürsət olduğunu dedi. 
Dövlətimizin başçısı ölkələrimiz ara-
sında siyasi əlaqələrin dinamik inkişaf 
etdiyini vurğuladı. 

Foruma dəvətə görə minnətdarlığını 
ifadə edən Bosniya və Herseqovinanın 
Rəyasət Heyətinin üzvü Şefik Cafe-

roviç dost  ölkələrimiz arasında siyasi 
əlaqələrin yüksək səviyyədə olduğunu 
və qarşılıqlı maraq əsasında inki-
şaf etdirildiyini bildirdi. Azərbaycanın 
Bosniya və Herseqovinaya verdiyi 
dəstəyi və ikitərəfli əməkdaşlığı, eləcə 
də Azərbaycanın bu ölkədə həyata 
keçirdiyi humanitar layihələri yüksək 
qiymətləndirdi. Bosniya parlamentinin 
üzvü olan zaman Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyünün dəstəklənməsi, Xocalı 
soyqırımının qınanması ilə əlaqədar 
sənədin qəbul olunmasında şəxsən 

iştirak etdiyini deyən Rəyasət Heyətinin 
üzvü Prezident İlham Əliyevi Bosniya və 
Herseqovinaya rəsmi səfərə dəvət etdi.  

Dövlətimizin başçısı dost ölkə 
olan Bosniya və Herseqovinanın 
parlamentində Xocalı soyqırımı ilə 
əlaqədar qətnamənin qəbul edilməsinə 
görə təşəkkürünü bildirdi. Hələ keçən 
əsrin 70-ci illərində Bakı və Sarayevo-
nun qardaşlaşmış şəhərlər olduğunu 
deyən Prezident İlham Əliyev şəhərlər 
arasında əməkdaşlığın, insanlarara-
sı təmasların və mədəni-humanitar 
əlaqələrin inkişafının vacibliyini qeyd 
etdi.

AZƏRTAC

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Monteneqro 
Prezidenti Milo Cukanoviçlə görüşü olub

 � Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 
martın 14-də Monteneqro Prezidenti Milo Cukanoviçlə görüşü olub. 

Monteneqro Prezidenti foruma 
dəvətə və tədbirin yüksək səviyyədə 
təşkilinə görə Prezident İlham Əliyevə 
təşəkkürünü bildirdi. O qeyd etdi ki, 
bu tədbir beynəlxalq müstəvidə duran 
məsələlərin müzakirəsi baxımından 
mühüm platformalardan biridir. 
Azərbaycanla əlaqələri yüksək 
qiymətləndirən Monteneqro Prezidenti 
birgə həyata keçirən layihələrin ikitərəfli 
münasibətlərin inkişafından xəbər 
verdiyini dedi.

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan 
ilə Monteneqro arasında çox sıx siyasi-
iqtisadi əlaqələrin olduğunu və birgə 
uğurlu layihələrin həyata keçirildiyini 
vurğuladı. Dövlətimizin başçısı Cənub 

Qaz Dəhlizi üzrə Məşvərət Şurasının 
iclasında Monteneqronun iştirakının 
da təqdirəlayiq olduğunu, bu layihənin 
həyata keçirilməsinin ölkələrimizi bir-
birinə daha da yaxınlaşdıracağını dedi. 
Prezident İlham Əliyev, eyni zamanda, 
Azərbaycanda müxtəlif nəqliyyat 
layihələrinin həyata keçirildiyini diqqətə 
çatdırdı. Qeyd olundu ki, Azərbaycanın 
nəqliyyat sisteminin Avropa ölkələri ilə 
əlaqələndirilməsi və xüsusilə də Bakı-
Tbilisi-Qars dəmir yolunun fəaliyyətə 
başlaması ölkələrimiz arasında nəqliyyat 
sahəsində də əməkdaşlıq üçün geniş 
imkanlar yaradır. Dövlətimizin başçısı 
ölkələrimiz arasında turizm, qaz və 
nəqliyyat sahələrində əməkdaşlığın 

inkişaf etdirilməsi baxımından böyük 
imkanların və perspektivlərin olduğunu 
da dedi. 

Monteneqro Prezidenti qeyd 
etdi ki, Azərbaycanı Monteneqroda 
dost ölkə hesab edirlər və Prezident 
İlham Əliyevin ölkələrimiz arasında 
münasibətlərin inkişafına verdiyi dəstək 
çox yüksək qiymətləndirilir.  

Prezident İlham Əliyev 
Azərbaycanda da Monteneqroya böyük 
hörmətlə yanaşıldığını və Monteneqro 
ilə əlaqələrimizə mühüm əhəmiyyət 
verildiyini bildirdi. 

Görüşdə, həmçinin ölkələrimiz 
arasında müqavilə-hüquq bazasının 
gücləndirilməsinə və digər sahələrin 
inkişafına dair geniş müzakirələr 
aparıldı.

AZƏRTAC

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 
Bolqarıstanın Baş naziri ilə görüşüb 

 � Martın 14-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyev Bolqarıstan Respublikasının Baş naziri Boyko Borisov ilə 
görüşüb. 

Prezident İlham Əliyev Bolqarıs-
tanın Baş naziri Boyko Borisovun VII 
Qlobal Bakı Forumunun işində iştirakını 
yüksək qiymətləndirdi. Dövlətimizin 
başçısı Boyko Borisovun ötən il 
Azərbaycana səfərlərini xatırlayaraq, 
bu səfərlərin ölkələrimiz arasındakı 
münasibətlərə yaxşı töhfə verdiyini, 
bu gün əlaqələrimizin dinamik inkişaf 
etdiyini vurğuladı. Bildirdi ki, bu gün 
bizim yaxşı siyasi əməkdaşlıq poten-
sialımız mövcuddur. Prezident İlham 
Əliyev Bolqarıstanın və Azərbaycanın 

hər zaman bir-birini dəstəklədiyini dedi. 
Azərbaycan dövlətinin başçısı Cənub 
Qaz Dəhlizinin Məşvərət Şurasında Bol-
qarıstanın da iştirak etdiyini və ümumi 
işə töhfəsini qeyd etdi. Prezident İlham 
Əliyev hər iki tərəfin yüksək səviyyəli 
nümayəndələrinin qarşılıqlı səfərlər 
həyata keçirdiyini və bu səfərlərin 
əlaqələrin inkişafına təkan olduğunu vur-
ğuladı. İqtisadi sahədə də Azərbaycanla 
Bolqarıstan arasında yaxşı potensialın 
olduğunu deyən dövlətimizin başçısı 
Bolqarıstanın Azərbaycanın Avropa 

İttifaqı ilə əlaqələrinə dəstəyini yüksək 
qiymətləndirdi. 

Bolqarıstanın Baş naziri Boyko 
Borisov ölkələrimiz arasında dostluq 
münasibətlərindən danışaraq dünyada 
sülhə, anlaşmaya istiqamətlənən VII 
Qlobal Bakı Forumunun əhəmiyyətini 
vurğuladı və tədbirin yüksək səviyyədə 
təşkilinə görə Azərbaycan Prezidentinə 
minnətdarlığını bildirdi.  

Görüşdə Azərbaycan ilə Bolqarıstan 
arasında bütün sahələrdə əlaqələrin 
yüksək səviyyədə olduğu qeyd edildi, 
SOCAR-ın Bolqarıstandakı fəaliyyəti 
barədə də məlumat verildi.

AZƏRTAC

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Rumıniyanın 
Baş nazirinin müavini ilə görüşü olub

 � Martın 14-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyevin Rumıniyanın Baş nazirinin müavini xanım Ana Birçalla 
görüşü olub. 

Xanım Ana Birçal Rumıniya 
Prezidentinin və Baş nazirinin 
salamlarını dövlətimizin başçısına 
çatdıraraq bildirdi ki, bu görüş 
ölkələrimiz arasında ikitərəfli əlaqələrin 
inkişafı üçün yeni imkanlar və fürsətlər 
yaradır. O qeyd etdi ki, bu il Azərbaycan 
ilə Rumıniya arasında strateji 
tərəfdaşlığın qurulmasının 10 illiyi qeyd 
olunur. 

Dövlətimizin başçısı, öz növbəsində, 
onun salamlarının Rumıniyanın 
Prezidentinə və Baş nazirinə 
çatdırılmasını xahiş etdi. Prezident 
İlham Əliyev qeyd etdi ki, xanım Ana 

Birçalın Azərbaycan ilə Rumıniya 
arasında əlaqələrin inkişafına verdiyi 
şəxsi töhfələr və dəstək ölkəmizdə 
yüksək qiymətləndirilir. Dövlətimizin 
başçısı dedi ki, ölkələrimiz arasında 
ikitərəfli əlaqələrin daha da inkişaf 
etdirilməsi, xüsusilə də iqtisadi-ticari 
əməkdaşlığın təşviqi üçün böyük 
imkanlar var. 

Ana Birçal bildirdi ki, keçən il 
hökumətlərarası müştərək komissiyanın 
iclası çox məhsuldar olub və bu 
komissiya ölkələrimiz arasında iqtisadi 
əlaqələrin inkişafı baxımından da 
mühüm rol oyanır. 

Görüşdə, həmçinin beynəlxalq 
təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlıq 
əlaqələrinə toxunuldu və ölkələrimizin 
bir-birini dəstəkləməsi yüksək 
qiymətləndirildi. Həmçinin bu günlərdə 
Azərbaycan, Gürcüstan, Rumıniya və 
Türkmənistan xarici işlər nazirlərinin 
görüşünün keçirildiyi və burada da 
nəqliyyat sahəsinin inkişaf etdirilməsinin 
vacib məsələ olduğu qeyd edildi.  

Dövlətimizin başçısı Cənub Qaz 
Dəhlizinin Məşvərət Şurasında 
Rumıniyanın iştirakı məsələsinə də 
toxundu. 

Ana Birçal Rumıniyanın Avropa 
İttifaqı Şurasına sədrlik etdiyi dövrdə 
Azərbaycan-Avropa İttifaqı əlaqələrinin 
genişlənməsini yaxından dəstəklədiyini 
bildirdi. 

AZƏRTAC

Moldova və Azərbaycan arasında 
çox yaxşı ikitərəfli münasibətlər qurulub

İ.Dodon vurğulayıb ki, 
Moldovada yeni hökumət 
formalaşdırılandan son-
ra Azərbaycan-Moldova 
hökumətlərarası komissiyası-
nın iclası keçirilə bilər.

Prezident Azərbaycan 
hökumətinə ölkənin 
cənubunda sosial layihələrin 

maliyyələşdirilməsinə görə 
minnətdarlığını bildirib.

İkitərəfli əməkdaşlığın 
inkişafından danışan İ.Dodon 
qeyd edib ki, Moldovanın 
regionda eksklüziv imkanları-
nı, eləcə də Avropa İttifaqı və 
MDB ölkələri ilə azad ticarət 
haqqında sazişlərə malik 

olduğunu nəzərə alaraq, bir 
çox maraqlı layihələr həyata 
keçirmək mümkündür: “Biz bu 
imkanları həm Qərbə, həm də 
Şərqə, o cümlədən Türkiyəyə 
genişləndirməyi təklif edirik”.

“Xalq qəzeti”

Heç bir qüvvə Azərbaycan və Gürcüstan arasında 
dostluq münasibətlərini soyuda bilməz

Gürcüstan və Azərbaycan 
münasibətlərinə mane ol-
maq cəhdlərini şərh edən 
G.Marqvelaşvili vurğulayıb ki, 
heç bir qüvvə iki ölkənin dost-
luq münasibətlərini soyutmağı 
bacara bilməz: “Bu münasibətlər 

möhkəmdir, çoxəsrlik tarixə və bir sıra 
istiqamətlər üzrə gələcək hərtərəfli 
əməkdaşlıq üçün böyük potensiala 
malikdir”.

Sabiq dövlət başçısı Gürcüstanın Dağ-
lıq Qarabağ münaqişəsi üzrə mövqeyi ilə 
bağlı da fikir bildirib:  “Gürcüstan tərəfinin 

mövqeyi beynəlxalq hüququn prinsiplərinə 
əsaslanır”.

G.Marqvelaşvili Qlobal Bakı Fo-
rumunun əhəmiyyətindən danışarkən 
deyib ki, forum region ölkələri ilə 
münasibətlərin gələcək inkişafına, 
həmçinin mühüm qlobal siyasi tapşırıq-
ların həllinə təkan verəcək.

O bildirib ki, Azərbaycan-Gürcüstan 
münasibətləri strateji tərəfdaş olan iki 
ölkənin ümumi maraqlarına xidmət edir.

Sabiq Prezident Transadriatik boru 
kəməri layihəsinin xüsusi əhəmiyyətini 
də qeyd edib və deyib ki, bu layihənin 
reallaşdırılması nəinki region, eləcə də 
Avropa üçün böyük əhəmiyyət daşıyır.

“Xalq qəzeti”

Moldova və Azərbaycan arasında çox yax-
şı ikitərəfli, o cümlədən iqtisadi, diplomatik 
münasibətlər qurulub. Bunu Moldova Prezi-

denti İqor Dodon VII Qlobal Bakı Forumu çərçivəsində 
jurnalistlərə deyib. Dövlət başçısı xatırladıb ki, ölkələr 
arasında bir sıra sazişlər imzalanıb: “Qeyd etmək 
istərdim ki, beynəlxalq, həmçinin MDB çərçivəsində 
keçirilən tədbirlərdə fəal əməkdaşlıq edirik”.

Heç bir qüvvə Azərbaycan və Gürcüstan 
arasında dostluq münasibətlərini soyuda 
bilməz. Bunu VII Qlobal Bakı Forumu 

çərçivəsində Gürcüstanın sabiq prezidenti Georgi 
Marqvelaşvili jurnalistlərə deyib.



TASS Agentliyi Birinci vitse-prezident 
Mehriban Əliyevanın Fransaya səfərinin 

yekunlarına dair geniş informasiya təqdim edib

Agentliyin Paris bürosunun 
hazırladığı materialda səfər 
çərçivəsində ikitərəfli əməkdaşlığa 
dair bir sıra mühüm sənədlərin 
imzalandığı qeyd olunur. Bildirilir 
ki, Birinci vitse-prezident Mehri-
ban Əliyeva Fransanın aparıcı siya-
si, elm və mədəniyyət xadimləri, iş 
adamları ilə görüşlər keçirib. 

Yazıda deyilir: “Mehriban 
Əliyevanın Parisə səfəri xüsusi 
diqqət mərkəzində olub. Ötən 
günlər ərzində o, Fransa Senatının 
sədri Jerar Larşe və Milli Assamb-
leyasının sədri Rişar Ferran ilə 
danışıqlar aparıb. Birinci vitse-
prezident, həmçinin mədəniyyət 
naziri Frank Riesterin müşayiəti ilə 
Orsey muzeyində olub”. 

Birinci vitse-prezident Mehri-
ban Əliyevanın Fransanın birinci 
xanımı Brijit Makron ilə görüşü-
nü AZƏRTAC-a istinadla işıqlan-
dıran agentlik yazır ki, tərəflər 
Azərbaycan-Fransa əlaqələrinin 
inkişafından məmnunluq ifadə 

ediblər. Söhbət zamanı ailə-qadın, 
gender bərabərliyi, təhsil, ətraf 
mühitin qorunması və digər 
məsələlərlə bağlı müzakirələr 
aparılıb, Bakıda Fransız Liseyinin 
fəaliyyətinin məmnunluq doğur-
duğu qeyd olunub, Şərqdə hüquq 
elminin ilk dəfə Azərbaycanda 
tədris edildiyi bildirilib. Meh-
riban Əliyevanın rəhbərliyi ilə 
müxtəlif dövrlərdə Fransada 
keçirilən mədəniyyət tədbirlərinin 
əhəmiyyəti vurğulanıb. 

Agentlik diqqətə çatdırır ki, 
Fransada Azərbaycanın böyük iqti-
sadi potensiala malik olduğu qeyd 
edilir. Azərbaycan bazarında 59 
Fransa şirkəti fəaliyyət göstərir. İki 
ölkə arasında elm və mədəniyyət 
sahələrində də əlaqələr uğurla 
inkişaf edir. 

Fəridə ABDULLAYEVA 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Moskva

HIKMƏT HACIYEV: 
Minsk qrupu həmsədrlərinin son 

bəyanatı məhz Ermənistana ünvanlanıb

Bu barədə martın 14-də VII Qlobal 
Bakı Forumunda Azərbaycan Respub-
likası Prezidenti Administrasiyasının 
xarici siyasət məsələləri şöbəsinin 
müdiri Hikmət Hacıyev jurnalistlərə 
müsahibəsində deyib.

Şöbə müdiri bildirib ki, danışıqlarda hər 
hansı şərtin qoyulması qəbuledilməzdir 
və danışıqlar olduğu şəkildə davam 
etdirilir. Bəyanatda, həmçinin qeyd 
olunur ki, aqressiv ritorika əsasında 
fikirlərin səsləndirilməsi də doğru deyil. 
Bundan başqa, həmsədrlər bəyanatda 
münaqişənin həlli ilə bağlı mərhələli həll 
prinsiplərini qeyd ediblər. Burada vurğu-
lanır ki, Azərbaycan torpaqları işğaldan 
azad edilməli, məcburi köçkünlər geri qay-
tarılmalıdır. Bu, Helsinki Yekun Aktında 
da göstərilib. Xalqların öz müqəddəratını 
təyinetmə prinsipi dövlətlərin ərazi 
bütövlüyünə xələl gətirməməlidir. 
Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinin 
statusuna gəldikdə isə Azərbaycan hər 
zaman ərazi bütövlüyü çərçivəsində 
bu məsələni müzakirə etməyə hazırdır. 
Burada da Helsinki Yekun Aktının əsas 
prinsiplərinə istinad olunmalıdır. 

Ermənistan tərəfinin danışıqların 
formatını dəyişdirmək iddialarının əsassız 

olduğunu qeyd edən Hikmət Hacıyev 
bildirib ki, görüşlər də görüş naminə deyil, 
nəticəyönümlü olmalıdır. 

AZƏRTAC

 � Rusiyanın TASS İnformasiya 
Agentliyi Azərbaycan Respublikasının 
Birinci vitse-prezidenti Mehriban 
Əliyevanın Fransaya səfərinin 
yekunlarına dair geniş informasiya 
təqdim edib.

ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin son bəyanatı ilə 
əlaqədar Azərbaycan Respublikasının mövqeyi ifadə olundu. 
Belə ki, bu bəyanatda əks olunan fikirlərin bir qismi Azərbaycan 
Respublikasının mövqeyini əks etdirir və biz hesab edirik, bu 
bəyanat məhz Ermənistana ünvanlamış bir bəyanatdır. Onun 
ünvan sahibi məhz Ermənistan Respublikasıdır. 

Yeddinci Qlobal Bakı Forumu işini panel iclasları ilə davam etdirib

 � Birinci iclasda “Qlobal siyasətin dəyişməsində böyük güclərin rolu: Çin, 
ABŞ, Rusiya və Avropa Ittifaqı” mövzusunda geniş müzakirələr aparılıb

Azərbaycan paytaxtında “Dünyanın yeni xarici 
siyasəti” mövzusunda keçirilən VII Qlobal Bakı 
Forumu martın 14-də açılış mərasimindən sonra 
işini panel iclasları ilə davam etdirib.

Forumun birinci panel iclası “Qlobal siyasətin 
dəyişməsində böyük güclərin rolu: Çin, ABŞ, Ru-
siya və Avropa İttifaqı” mövzusuna həsr olunub. 

CNN-in aparıcısı, siyasi analitik Farid Za-
kariyanın moderatorluğu ilə keçən paneldə 
çıxış edən Xarici İşlər üzrə Çin Xalq İnstitutu-
nun prezidenti Vu Hailonq Forumun təşkilinə 
verdiyi dəstəyə görə Azərbaycan dövlətinə 
minnətdarlığını bildirib. O deyib ki, Çinin iqtisadiy-
yatı son illər daha sürətlə inkişaf edir. Çinin Avro-
pa İttifaqı ilə iqtisadi əlaqələri milyardlarla dollar 
dəyərindədir. ÇXR dünyaya sülh yayır və sabit 
iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsində maraqlıdır.

Yeddinci Qlobal Forumun açılışında iştirakı-
na və dərin məzmunlu nitqinə görə dövlətimizin 
başçısı İlham Əliyevə minnətdarlığını çatdıran 
Latviyanın sabiq Prezidenti Vayra Vike-Frey-
berqa keçmiş Sovet İttifaqının dağılmasından 
sonra digər dövlətlər kimi, Latviyanın da bir çox 
problemlərlə qarşılaşdığını deyib. Lakin Latviya 
xalqı bu çətinliklərə baxmayaraq, özünü topla-
mağı bacardı. Bu gün Latviya sabit iqtisadiyyata 

malik dövlətdir.
Norveçin keçmiş Baş naziri Kyel Maqne Bon-

devik müasir Avropa cəmiyyətinin təşəkkülündən 
və bu proses zamanı qarşılaşdığı problemlərdən 
danışıb. Qeyd edib ki, Avropa İttifaqı bu 
problemlərin həlli istiqamətində mühüm addımlar 
atsa da, hələ də bəzi məsələlər öz həllini gözləyir. 
Bunun üçün isə Avropa ölkələri birlikdə fəaliyyət 
göstərməlidirlər. Kyel Maqne Bondevik VII Qlobal 
Bakı Forumunun əhəmiyyətini vurğulayıb, tədbir 
çərçivəsində səmərəli müzakirələrin aparılacağı-
na əmin olduğunu bildirib.

Robert Kennedi İnsan Hüquqları Fondunun 
prezidenti Kerri Kennedi ABŞ-ın dünyada sülhün 
təmin edilməsindəki rolu barədə fikirlərini payla-
şıb. Qeyd edib ki, daha azad, daha çiçəklənən 
dünyanın qurulmasında Amerikanın xüsusi 
fəaliyyəti mövcuddur. Lakin bir dövlət bütün dün-
yada sülhü bərqərar edə bilməz. Buna görə də 
bu məsələdə bütün dövlətlərin səyi vacibdir. O, 
dünyada sülhün bərqərar olmasına Azərbaycan 
dövlətinin verdiyi töhfələrin ABŞ-da yüksək 
qiymətləndirildiyini qeyd edib.

Belə bir mühüm tədbirdə iştirakına görə 
Azərbaycan rəhbərliyinə minnətdarlıq edən 
Avstriyanın keçmiş Federal Kansleri Verner Fay-

mann deyib ki, insanlar kimi, dövlətlərin də fərqli 
demokratiya anlayışları var. Bu gün Avropa bütün 
dünyada demokratiya məkanı kimi tanınır. Lakin 
bununla kifayətlənmək olmaz. Çünki demokratiya 
daim üzərində işləməli, təkmilləşdirilməsi lazım 
olan amildir. 

* * *

Forumun ikinci paneli “Davamlı inkişaf 
çağırışları” mövzusuna həsr olunub

Yeddinci Qlobal Bakı Forumu çərçivəsində 
ikinci panel iclası “Davamlı inkişaf çağırışları” 
mövzusuna həsr olunub.

Panel iclası Kolumbiya Universitetinin Yer İns-
titutunun direktoru Ceffri Saksın moderatorluğu 
ilə keçib. O bildirib ki, dünya iqtisadiyyatı hazırda 
dayanıqlı inkişafı təmin etmir. İqtisadi artım bir-
başa sosial ədalətə söykənmir. Dünyada gedən 
proseslər ətraf mühitə böyük təsir göstərir. Ətraf 
mühitdən nəzarətsiz qaydada istifadə olunur və 
bu da iqlim dəyişikliyini nəzarətdə saxlamağa 
imkan vermir, biomüxtəlifliyə mənfi təsir göstərir. 
Okeanlarda suyun səviyyəsi artır, hava çirklənir, 
bu da qidaların keyfiyyətinə təsir göstərir. Bu 
baxımdan, dünya ölkələri dayanıqlı inkişafa önəm 
verməlidirlər. 

2009-2017-ci illərdə BMT-nin İnkişaf Proq-
ramının administratoru olmuş Helen Klark qeyd 
edib ki, beynəlxalq səviyyədə əməkdaşlıq çox 
vacibdir. Ölkələr bu haqda düşünməlidirlər. 
Burada bir çox amillər mövcuddur. Sağlamlıqla 
bağlı məsələlərə diqqət yetirilməlidir. Daha təmiz 
yanacaqlara keçmək məcburiyyətindəyik. Gəlir 
nöqteyi-nəzərindən də insanlar arasında qeyri-
bərabərlik var. Bütün bu problemlərin, istər yox-
sulluq, istər təhsil, istərsə də digər problemlərin 
həlli üçün əməkdaşlıq labüddür. Birlikdə çalışsaq, 
vətəndaşların sülh, əmin-amanlıq və rifah naminə 
arzularını reallaşdırmaq və planetimizi qorumaq 
şansı əldə edəcəyik.

Kanada Baş nazirinin Avropa İttifaqı və 
Avropa məsələləri üzrə xüsusi elçisi, bu ölkənin 
Almaniyadakı səfiri Stefan Dion bildirib ki, yaxın 
gələcəkdə içməli su ilə əlaqədar ciddi problemlər 
yarana bilər. Dünya okeanlarına, dənizlərə atılan 
plastik tullantıların çəkisi artıb. Bu da sular-
da canlı orqanizmlərin məhv olmasına gətirib 
çıxarıb. Bu sahədə çox ciddi addımlar atılmalı, 
bununla bağlı investisiyalar yatırılmalıdır. Əks 
təqdirdə, bizim itirdiklərimiz çox olacaq. Gələcək 
nəsillərin taleyi iqlim dəyişikliyindən asılı olacaq. 
Ona görə də atmosferə zəhərli tullantıların atıl-
masının azaldılmasına çalışmalıyıq.

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proq-

ramının rəhbərinin müavini, Avropa və MDB 
üzrə Regional Büronun direktoru Miryana Eqqer 
qeyd edib ki, 2030-cu ilin gündəminə baxsaq, 
faktlar bizə göstərir ki, biz bütün sahələrdə 
inkişafa nail olmalıyıq. Yaxın 10 ildə əsas diqqəti 
iqlim dəyişikliklərinə, ətraf mühitin qorunmasına 
yönəltməliyik. 

Sloveniyanın sabiq Prezidenti Danilo Türk 
təmsil etdiyi regionun inkişaf trendləri barədə 
danışıb, mövcud olan problemlərdən söhbət açıb. 

* * *

Forumun üçüncü panel iclasında  
“Bu, qloballaşmanın sonudurmu?” 

sualı ətrafında çıxışlar olub

Martın 14-də VII Qlobal Bakı Forumu 
çərçivəsində keçirilən üçüncü panel iclasında 
“Bu, qloballaşmanın sonudurmu?” mövzu-
sunda müzakirələr aparılıb.

Gürcüstanın Baş nazirinin sabiq müavini Eka 
Tkeşelaşvilinin moderatorluğu ilə keçən paneldə 
çıxış edən Polşanın sabiq Baş naziri Marek Belka 
bildirib ki, ölkəsi Avropa İttifaqına qoşulduqdan 
sonra iqtisadi baxımdan faydalanıb. Qloballaşma-
nın siyasi qərarlar əsasında mövcud olmadığını 
deyən sabiq Baş nazir əlavə edib ki, bu, texnoloji 
bir prosesdir. Qloballaşmanın sona yaxınlaşma-
sını demək düzgün deyil. Bunun qarşısını almaq 
mümkün deyil. Müxtəlif ölkələr qloballaşmadan 
fərqli şəkildə istifadə edirlər. 

Bolqarıstanın sabiq Prezidenti Rosen Plev-
neliyev Sovet İttifaqının dağılmasından sonra 
ölkəsində demokratiyanın bərqərar olduğunu 

bildirib. O əlavə edib ki, qloballaşma prosesindən 
razıdır. Bolqarıstanın müstəqillik əldə etdikdən 
sonra iqtisadiyyatını inkişaf etdirdiyini deyən 
sabiq dövlət başçısı ölkəsində həyata keçirilən 
islahatlardan danışıb. O vurğulayıb ki, qloballaş-
madan xilas olmaq mümkün deyil. Bu gün dün-
yanı hörümçək toru kimi ağuşuna alan internet 
bəşəriyyəti bir əldə saxlayır. Dünyanın istənilən 
yerində gedən prosesləri sosial media vasitəsilə 
izləmək mümkündür. Qloballaşma vasitəsilə 
dövlətlər yeni iqtisadi alətlərdən ortaqlı istifadə 
edirlər.  

Ekvadorun keçmiş Prezidenti Rosalia Arteaqo 
Serrano Latın Amerikasının müxtəlifliyə malik bir 
coğrafiya olduğunu deyib. Qeyd edib ki, burada 
siyasi, iqtisadi və humanitar böhran mövcuddur. 
Qlobal trendin davam etdiyini deyən sabiq Pre-
zident əlavə edib ki, bu gün Avropada cərəyan 
edən istənilən böhran Latın Amerikasına da öz 
təsirini göstərir.

Rasizmə Qarşı Avropa Şəhərləri Koalisiyası-
nın prezidenti Benedetto Zakkirol qloballaşmanın 
müsbət və mənfi məqamlarından söz açıb. O, 
dövlət rəhbərlərinin qlobal məsələlərə münasibət 
bildirməli olduqlarını söyləyib. Vurğulayıb ki, bü-
tün səylər müsbət istiqamətə cəmləşdirilməlidir.

Livanın sabiq Baş naziri Fuad Siniora isə qeyd 
edib ki, bu gün dünya qloballaşmanın müsbət 
tərəflərindən faydalanmaqla mənfi tərəflərindən 
də əziyyət çəkir. Bu gün miqrasiya axınları-
na qarşı vacib addımlar atılmalıdır, insanların 
həyat şəraitləri yaxşılaşdırılmalı, onlara kömək 
göstərilməlidir. Dünyada ksenofobiya, millətçilik, 
şovinizm kimi mənfi cərəyanlara qarşı mübarizə 
aparılmalıdır.

Mavritaniyanın sabiq Prezidenti xanım Ame-
enah Gurib qeyd edib ki, dünyada hökm sürən 
böhran hər bir insana təsir edir, hər kəs işini itirir. 

Bu da ciddi sosial problemlərə gətirib çıxarır. 
İtaliyalı senator Ettore Liçeri bildirib ki, qlobal-

laşmada insanların düşüncə tərzi dəyişir. İnsan-
lar yeni yerlər görmək istəyirlər. Bu, insanları 
yaxınlaşdırır.

Türkiyə parlamentinin sabiq sədri Cəmil Çiçək 
qeyd edib ki, qloballaşma dünyanın müxtəlif 
yerlərində fərqli şəkildə başa düşülür. Yaxşı 
tərəfdən baxdıqda qloballaşma insanlara çox şey 
qazandırıb. Digər tərəfdən, qloballaşma dünyanın 
siyasi gündəmini dəyişir, yeni siyasi sosial mühit 
formalaşdırır.      

* * *
Yeddinci Qlobal Bakı Forumunun panel iclas-

ları müzakirələrlə davam edib, suallar cavablan-
dırılıb. 
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Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 
həlli üçün BMT, ABŞ və Rusiya 
ciddi mövqe göstərməlidir 

Onun fikrincə, bu münaqişənin həlli üçün 
BMT, ABŞ və Rusiyanın, həmçinin Dağlıq Qara-
bağ probleminin sülh yolu ilə nizamlanmasında 
maraqlı olan bir neçə ölkənin ciddi mövqeyi 
olmalıdır.

P.Luçinski bildirib ki, qlobal siyasi çağırışlar 
regional münaqişələrin nizamlanmasına birbaşa 
təsir edir.

Sabiq dövlət başçısı vurğulayıb ki, 

son illərdə qlobal oyunçular tərəfindən 
münaqişələrin həlli istiqamətində heç bir addım 
atılmır:

“Qlobal siyasəti böyük ölkələr formalaşdırır, 
hazırda bu ölkələr BMT Təhlükəsizlik Şurasının 
5 üzvüdür və bir sıra beynəlxalq institutlardır. Bir 
çox ümumi danışıqlar olur, lakin onlardan heç 
biri hər hansı regional problemin ədalətli həlli 
üçün məsuliyyəti öz üzərinə götürmək istəmir. 
Şəxsən mən düşünürəm ki, BMT səviyyəsində 
addımlar atılmalıdır”.

P.Luçinski deyib ki, BMT səviyyəsində 
nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar Dağlıq Qara-
bağ problemi kimi münaqişələrin həlli üzrə 
tövsiyələrini verməlidirlər.

– Bu gün Azərbaycan Res-
publikası öz üzərinə böyük bir 
məsuliyyət götürərək, dünyada sülh 
və təhlükəsizlik işinə bacardığı qədər 
töhfələr verməyə çalışır. Biz bunu 
alqışlayırıq. Bu istiqamətdə Prezident 
İlham Əliyev böyük səylər göstərir. 
Bunun üçün Bakıda dünyanın 
düşünən beyinləri, intellekt sahibləri 
mövcud problemlərin həllinə cəlb edi-
lir. Bu gün bizim bu forumda iştirakı-
mız da məhz Prezident İlham Əliyevin 
bu xoş təşəbbüsünün nəticəsidir.

Dünyada baş verən problemlərin 
həlli bizdən daha çox səylər 
tələb edir. Ayrı-ayrı ölkələrdə baş 
verən müharibələr, münaqişələr 

 ciddi problemlər yaradır, insanlar 
həyatlarını itirir, yaşadıqları yerləri 
tərk etmək məcburiyyətində qalırlar. 
Bu cür mənfi halların olmaması üçün 
liderlər kompromisə getməyi bacar-
malı, problemləri birgə səylərlə həll 
etməliyik.

Bu mənada Azərbaycan 
 Prezidentinin cəsarətlə təbliğ etdi-
yi multikulturalizm ideyaları böyük 
əhəmiyyət daşıyır. Prezident  

İlham Əliyev forumun açılışında da 
bu barədə geniş danışaraq bildirdi 
ki, multikulturalizm Azərbaycanda 
siyasətin tərkib hissəsidir. Azərbaycan 
bu gün dünyada multikulturaliz-
min mərkəzlərindən hesab edilir. 
“Azərbaycan tarixən elə bir məkan 
olub ki, burada müxtəlif dinlərin və 
millətlərin nümayəndələri bir yerdə 
bir ailə kimi yaşamışlar. Azərbaycan 
müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra bu 

tendensiya davam edib. Biz bu ideya-
ları qlobal müstəvidə təşviq etməyə 
çalışdıq. Ona görə biz bu istiqamətdə 
bir sıra mühüm beynəlxalq tədbirlər, 
konfranslar təşkil etdik. Bu tədbirlərdə 
əsas müzakirə mövzusu multikultu-
ralizmin gücləndirilməsi olub. Çünki 
biz bu gün görürük ki, bu mövzu ilə 
bağlı müxtəlif baxışlar var. Bu gün 
Azərbaycan onu nümayiş etdirir ki, 
dünya yalnız multikulturalizmin təşviqi 
ilə irəli gedə bilər, gərginliklər azala 
və qarşılıqlı anlaşma gücləndirilə 
bilər. Biz bunun nümunəsiyik”.

Doğrudan da, dünya ölkələri və 
xalqları arasında multikulturalizm nə 
qədər çox yayılarsa, münaqişələr, 
müharibələr də bir o qədər az olar. 
Hər halda VII Qlobal Bakı Forumu bizi 
bu barədə düşünməyə dəvət edir. 

Söhbəti yazdı:  
Paşa ƏMİRCANOV, “Xalq qəzeti”

D.Türk qeyd edib ki, bu forum iştirakçılara dünyanı maraq-
landıran mühüm məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparmaq 
üçün böyük imkan yaradır: “Builki forum irəli atılan daha bir 
addımdır və xarici siyasətlə bağlı məsələlərin müzakirəsi üçün 
əlverişli şərait yaradıb”.

Keçmiş prezident əlavə edib ki, Azərbaycan sivilizasiya-
lararası dialoqun qurulması istiqamətində çox gözəl işlər gö-
rür: “Azərbaycan İslam ölkəsidir, lakin ölkə çox açıq fikirlidir. 
Azərbaycan hətta kilsələrin bərpa olunmasına dəstək göstərir ki, 
bu da xalqlar arasında inamın və dialoqun qurulmasına şərait ya-
radır. Bu cür işlərin görülməsi bu gün dünyaya daha çox lazımdır 
və Azərbaycan bu istiqamətdə çox gözəl işlər görür”.

Bizim xarici siyasətimiz 
mütəmadi dəyişməlidir. 
Bunu VII Qlobal Bakı 

Forumunda Monteneqro Prezi-
denti Milo Cukanoviç deyib.

Dövlət başçısı qeyd edib: 
“Biz inkişaf edən dünya tenden-
siyalarına kömək etmək üçün 
millətçilik ideyasını düzgün 
anlamalıyıq. Avropa İkinci 
dünya müharibəsindən sonrakı 
dövrdə daha mühüm nailiyyətlər 
kimi öz dəyərlərini qoruyub 

 saxlamağa davam edəcək”.
M.Cukanoviç bildirib ki, 

bütün problemləri həll edə bilən 
formul mövcud deyil: “Bizə qlo-
bal səviyyədə çoxtərəflilikdən 
istifadə etmək lazımdır. Yalnız 

vətəndaşlarımızın yüksək həyat 
şəraitini təmin edəcəyimiz halda 
böyük və vacib məqsədlərə 
çatmaq olar. Bizim xari-
ci siyasətimiz mütəmadi 
dəyişməlidir”.

R.Plevneliev qeyd edib ki, forumda 
hazırki, eləcə də sabiq dövlət və hökumət 
başçıları iştirak edir və dünya üçün mühüm 
məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılır.

Keçmiş prezident vurğulayıb ki, 
Azərbaycan regionda mühüm rol oynayır: 

“Azərbaycan sülhün, tole-
rantlığın carçısıdır. Forumda 
səmərəli fikir mübadiləsi 
aparılır, təcrübələr ortaya 
qoyulur. Hesab edirəm ki, hər 
kəs burada iştirak etməkdən 

məmnundur. Artıq Qlobal Bakı Forumu xeyli 
inkişaf edib və dünyada mühüm bir platfor-
maya çevrilib”.

Qeyd edək ki, VII Qlobal Bakı Foru-
mu öz işinə başlayıb. Martın 16-na qədər 
davam edəcək forum Nizami Gəncəvi 
Beynəlxalq Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə 
keçirilir.

Mövzusu “Dünyanın yeni xarici 
siyasəti” olan VII Qlobal Bakı Forumunda 
dünyanın 50-dən çox ölkəsindən 500-dən 
artıq nümayəndə, o cümlədən bir sıra 
ölkələrin hazırkı dövlət və hökumət başçı-
ları, nüfuzlu siyasi, ictimai xadimlər iştirak 
edirlər.

Forumda qlobal siyasətin mühüm 
problemləri müzakirə mövzusudur

– Mən, ilk növbədə tədbirin 
yüksək səviyyədə təşkil olunmasını 
qiymətləndirməyi özümə borc bilirəm. 
Forumda qlobal siyasətin mühüm 
problemləri müzakirə olunur. Bu, 
təqdirəlayiq haldır. 

Yeri gəlmişkən, dünən forum 
çərçivəsində keçirilən panel iclasların 
birində çıxış etdim. Panel iclası qlobal 
siyasətin dəyişməsində böyük güclərin: 
Çin, ABŞ, Rusiya və Avropa İttifaqının 
rolu məsələsinə həsr olunmuşdu. 

Çıxışımda əvvəlcə öz ölkəmiz 
barədə danışdım. Bildirdim ki, Norveç 
sülhsevər ölkədir. Düzdür, bizim ölkə 
Avropa İttifaqının üzvü deyil, amma 
dünyada, təmsil olunduğumuz qitədə, 
eləcə də yaxın ətrafımızda nara-
hat prosesləri diqqətlə izləyirik. Biz 
ABŞ-da vəziyyətin dəyişdiyini, Çinin 
iqtisadi inkişafını görürük. Rusiya 
“soyuq müharibə”dən sonra öz rolu-
nu müəyyənləşdirsə də, onun bir çox 
ölkələrlə münasibətlərində və daxildə 
problemləri mövcuddur.

Mən hesab edirəm ki, qarşıdakı illər 
ərzində heç bir ölkə dünya siyasətində 
dominant olmayacaq. Fikrimcə, hətta 

Birləşmiş Ştatlar da dominant olma-
yacaq. Bununla bərabər, beynəlxalq 
siyasətdə ABŞ mühüm rol oynamaqda 
davam etməlidir, geri çəkilməməlidir. 
Avropa İttifaqı da başqa ölkələrlə 
münasibətlərdə daha sıx əməkdaşlığa 
üstünlük verməlidir.

Norveçli qonaq sonda vurğuladı 
ki, VII Qlobal Bakı Forumu dünyada 
mühüm beynəlxalq platformaya çevrilir 
və burada aparılan müzakirələr sülh 
və təhlükəsizlik işinə müsbət təsir 
göstərəcək. 

Söhbəti qələmə aldı: 
M.HACIXANLI, “Xalq qəzeti”

Beynəlxalq dialoq və əməkdaşlıq təhlükəsizliyin 
təmin olunmasının əsas mexanizmləridir

Şefik Caferoviç qeyd edib ki, 
çoxtərəflilik və qaydalara əsaslanmış 
beynəlxalq nizam qlobal problemlərin 
həlli üçün ən yaxşı platforma ola-
raq qalmaqdadır: “Beynəlxalq dia-
loq, əməkdaşlıq, insan hüquqlarına 
hörmət və beynəlxalq hüququn qəbul 
olunmuş normalarına əməl olunması 
təhlükəsizliyin, sabitliyin və daya-
nıqlı inkişafın təmin olunmasının 
əsas mexanizmləridir. Biz bu bəşəri 

beynəlxalq dəyərləri, prinsipləri, 
hüquq və qaydaları müdafiə etməli, 
təşviq etməli və inkişaf etdirməliyik”.

Ş.Caferoviçin sözlərinə görə, 
Bosniya və Herseqovina çoxtərəfliliyə 
və beynəlxalq konvensiyalardan irəli 
gələn öhdəliklərə uyğun fəaliyyətə 
sadiqdir.

Qeyd edək ki, martın 14-də VII 
Qlobal Bakı Forumu öz işinə başlayıb. 
Martın 16-na qədər davam edəcək 
forum Nizami Gəncəvi Beynəlxalq 
Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə keçirilir.

Forumda dünyanı narahat edən 
qlobal siyasi və iqtisadi problemlər, 
müasir beynəlxalq münasibətlərin 
müxtəlif aspektləri ilə bağlı 
müzakirələr aparılır.

Vayra Vike-Freyberqa: 
Qlobal Bakı forumlarının açıqlıq və müxtəliflik 
ruhu artıq özlüyündə bir brendə çevrilib

Bu fikirləri martın 14-də VII Qlobal 
Bakı Forumunda iştirak edən Latviya-
nın sabiq prezidenti, Nizami Gəncəvi 
Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədri xanım 
Vayra Vike-Freyberqa söyləyib.

Forumun əhəmiyyətini xüsusi 
vurğulayan Vayra Vike-Freyberqa 
deyib: “Qlobal Bakı Forumuna ildən-ilə 
daha çox iştirakçılar qoşulur. Ən əsası 
odur ki, dünyanın hər bir yerindən bu 
foruma qatılanlar var. Builki forumun 
da  iştirakçıları arasında dövlət başçı-
ları, baş nazirlər, beyin mərkəzlərinin, 
müxtəlif fondların nümayəndələri, 
diplomatlar, jurnalistlər vardır. Belə 
geniş format forumun əhəmiyyətini bir 

daha sübut edir. Biz forumun açılışında 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 
dərin məzmunlu nitqini dinlədik. Prezi-
dent İlham Əliyev bu nitqində dünyada 
sülhün və sabitliyin təmin olunması üçün 
mühüm mesajlar verdi”.

Bakıda keçirilən “Dünyanın yeni xarici siyasəti” 
 mövzusunda VII Qlobal Bakı Forumunda Bosniya və 

Herseqovinanın Rəyasət Heyətinin üzvü Şefik Caferoviç bildi-
rib ki, beynəlxalq dialoq və əməkdaşlıq təhlükəsizliyin təmin 
olunmasının əsas mexanizmləridir.

“Tam əminliklə deyirəm ki, Qlobal Bakı forumlarının açıq-
lıq və müxtəliflik ruhu artıq özlüyündə bir brendə çevrilib. 
Bu forumlarda müxtəlif sahələri təmsil edən nümayəndələr 
qlobal əhəmiyyətli problemləri dostluq və əməkdaşlıq 
mühitində müzakirə edə bilirlər. Belə bir platformanın məhz 
Azərbaycanda formalaşması sevindirici haldır”. 

Rosen Plevneliev: 
Azərbaycan sülhün, 

tolerantlığın carçısıdır

Qlobal Bakı Forumu artıq 
böyük uğur qazanıb 
və mən də bu forumun 

bir iştirakçısı olduğum üçün 
çox şadam. Bunu Bolqarsta-
nın keçmiş prezidenti Rosen 
 Plevneliev deyib.

Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin hərbi həll 
yolu yoxdur.  Moldovanın 

sabiq prezidenti Petru  Luçinski 
VII Qlobal Bakı  Forumu 
çərçivəsində deyib.

 � “Qlobal Bakı Forumu ildən-ilə inkişaf 
edərək çox səmərəli platformaya çevrilib”. Bunu 
Sloveniyanın keçmiş prezidenti Danilo Türk deyib.

Qlobal Bakı 
Forumu çox 

səmərəli 
platformaya 

çevrilib

Martın 14-də Azərbaycan paytaxtında VII Qlobal Bakı Forumu 
öz işinə başlayıb. Üç gün davam edəcək mötəbər beynəlxalq 
tədbirə 50 ölkədən 500-dən artıq nümayəndə, o cümlədən, 

dövlət və hökumət başçıları, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin 
üzvü olan sabiq dövlət və hökumət başçıları, beynəlxalq təşkilatların 
rəhbərləri, tanınmış ictimai-siyasi xadimlər, alimlər qatılıblar. Qlo-
bal forum iştirakçılarından bəzilərinin tədbirlə bağlı təəssüratlarını 
öyrəndik. BMT İnkişaf Proqramının rəhbərinin müavini, Avropa və 
MDB üzrə Regional Büronun direktoru xanım Miryana Eqqer bildirdi: 

Bakı Forumu bizi mövcud problemlər 
ətrafında düşünməyə dəvət edir 

Görkəmli dövlət xadimləri və tanınmış siyasətçilər 
Qlobal Bakı Forumunun əhəmiyyətini yüksək dəyərləndirirlər

Bütün problemləri həll edə 
bilən formul mövcud deyilVII Qlobal Bakı Forumunda 

iştirak etmək üçün ölkəmizə 
çox sayda nüfuzlu siyasətçilər, 

elm, mədəniyyət xadimləri 
gəlmişlər. Onların arasında Nor-

veçin sabiq baş naziri Kjel Maq-
ne Bondevik də var. Norveçli 

qonaq qəzetimizin əməkdaşına 
forumun əhəmiyyəti barədə 

demişdir:
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Tarixçilər üçün yol xəritəsi ola biləcək bu dəyərli əsər həm də tarixə münasibəti dəyişməyə çağırışdır

Tarix keçmişi, bu günü və sabahı bir-birinə 
möhkəm tellərlə bağlayan bir keçid, körpüdür. 
Keçmişi bilmədən bu günə və gələcəyə keçmək 
qeyri-mümkündür. Keçmişimizi öyrənmək üçün ilk 
addım kimi tarixə, onun fəlsəfəsinə və təyinatına olan 
münasibətimizi dəyişməli, anlayışların zahirindən 
daha çox, onların daxilini görməyə, anlamağa vərdiş 
etməliyik.     

Bu fikirlər Azərbaycan Respublikası Prezidenti 
Administrasiyasının rəhbəri, akademik Ramiz Mehdi-
yevin yenicə çapdan çıxmış “Tariximizin xanlıqlar döv-
rünün siyasi irsi sənədlər işığında” kitabında yer alıb. 

Xanlıqlar dövrünün siyasi sənədlər əsasında 
qiymətləndirilməsi istiqamətində mühüm elmi addım

Akademik Ramiz Mehdiyevin bu kitabı Azərbaycan 
tarixinin ən ağrılı və həssas mərhələlərindən sa-
yılan xanlıqlar dövrünün indiyədək tarixşünaslı-
ğımıza məlum olmayan siyasi sənədlər əsasında 
qiymətləndirilməsi istiqamətində atılmış mühüm elmi 
addımdır. Ümumilikdə 22 orijinal sənədin daxil edildiyi 
toplu xanlıqlar dövrünün siyasi təhlilinə və tarixi 
dəyərləndirilməsinə həsr olunan sanballı tədqiqat 
işidir. Akademik xanlıqlar dövrünün indiyədək ciddi 
elmi mübahisələrin predmeti olan bir sıra mühüm 
problemlərinə, hadisə və şəxsiyyətlərə faktlar və 
etibarlı elmi mənbələr, arxiv sənədləri əsasında 
münasibət bildirir, həmin tarixi mərhələyə obyektiv 
qiymət verməyə mane olan məsələlərə aydınlıq gətirir. 
Nəticədə müqayisəli və hərtərəfli elmi təhlil metodu 
əsasında tarixşünaslığımızda ilk dəfədir ki, xanlıqlar 
dövrü siyasi və tarixi nöqteyi-nəzərdən mahiyyətcə 
yeni kontekstdə dəyərləndirilir.

Müəllif tədqiqatların nəticəsi olaraq bu qənaətə 
gəlir ki, xanlıqlar dövrü Azərbaycan dövlətçiliyinin və 
xalqının taleyində oynadığı rol baxımından tariximizin 
ən mühüm mərhələlərindən birini təşkil edir. Məhz 
bu dövrdə Azərbaycan dövlətçiliyi mərkəzləşmə 
prinsipindən məhrum olur. Vaxtilə Səfəvi şahları-
nın, xüsusən Şah İsmayıl Xətainin və Nadir şahın 
hərbi dühası və siyasi məharəti hesabına yaradılan, 
Azərbaycan türklərinin titul xalq statusunda idarə 
etdikləri böyük bir coğrafiyada irili-xırdalı onlarca feo-
dal dövlətin meydana gəlməsi siyasi böhranla yanaşı, 
böyük iqtisadi və mədəni tənəzzülə aparıb çıxarır. 
Xanlıqlar dönəmini Azərbaycan üçün aktuallaşdıran 
başqa bir amil isə xalqımızın məhz həmin siyasi döv-
rün səhvləri ucbatından ikiyə bölünməsi və bu günə 
qədər də parçalanmış vəziyyətdə yaşamağa davam 
etməsi ilə bağlıdır. Şimali Azərbaycan xanlıqlarının 
Rusiya tərəfindən işğal olunması, Qacarların bütün 
cəhdlərə baxmayaraq, onları geri qaytara bilməməsi, 
nəhayət, imzalanan Gülüstan və Türkmənçay 
müqavilələri indiyədək mövcud olan reallığın mühüm 
tarixi səbəbləridir.

Bütün hallarda tarix olduğu kimi yazılmalıdır və 
bu, tarixçilərin əsas missiyasıdır. “Tariximizin xanlıq-
lar dövrünün siyasi irsi sənədlər işığında” kitabı bu 
baxımdan tarixşünaslığımıza çox dəyərli töhfədir və öz 
mötəbərliyi ilə ilk baxışda diqqəti çəkir. 

Azərbaycan dilində ilk dəfə işıq üzü görən  
22 sənəd və tarixçilər üçün yol xəritəsi

Azərbaycan oxucusuna ana dilində ilk dəfə 
təqdim edilən 22 sənəd arasında Qacar şahlarının 
Azərbaycan xanlarına məktubları, həmçinin xanların 
o dövrdə Rusiya komandanlığı ilə yazışmaları özündə 
tarixi həqiqətləri əks etdirir. Fətəli şahın 1796-cı ilin 
noyabrında bütün Tiflis əhalisinə ünvanlandığı fərman, 
yaxud İstanbuldakı İran səfirliyinin ermənilərə sığına-
caq verilməsi barədə Xarici İşlər Nazirliyinə məktubu, 
Cavad xanın Knyaz Sisianova cavab məktubu və 
digər sənədlər həmin dövrün real mənzərəsinə aydın-
lıq gətirmək baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Təqdim edilən sənədlər müvafiq şərh və izahlarla 
müşayiət olunur.

Akademik Ramiz Mehdiyevin yeni kitabı tarix-
çi alimlər üçün yol xəritəsi də sayıla bilər. O, bu 
sahənin mütəxəssislərinə çağırış edərək yazır: 
“Tarixçilərimiz, filosoflarımız, ədəbiyyatşünaslarımız, 
mədəniyyətşünaslarımız onu da unutmamalıdırlar 
ki, keçmişin irsindən qorxmağa, yaxud ehtiyatlan-
mağa lüzum yoxdur. Onu olduğu kimi qəbul edib 
öyrənmək, müsbət tərəflərini və qüsurlarını obyek-
tiv şəkildə göstərmək və ədalətli qiymətləndirmə 
əsasında ictimaiyyətə ötürmək lazımdır. Tarixi 
mirasla işləyərkən, əslində, tamam başqa bir 
məsələdən –  hansısa siyasi-ideoloji səbəblərdən, 
yaxud təəssübkeşlik ucbatından ört-basdır etməyə 
çalışdığımız və ya mahiyyətini təhrif edərək çatdır-
dığımız faktların sonradan aşkara çıxarıldığı zaman 
xalqda, cəmiyyətdə yaradacağı məyusluqdan, ruh 
düşkünlüyündən və psixoloji sarsıntıdan ehtiyatlan-
maq lazımdır”.

Kitabda türkiyəli tarixçi F.Sümər, iranşünas və 
şərqşünas alimlər M.S.İvanov, K.E.Bosvort, Y.Krımski 
və başqalarının xanlıqlar dövrünün hadisələri ilə bağlı 
maraqlı fikirlərinə istinad edilir. 

Tarix ondan zəruri dərslər çıxarılmadığı təqdirdə  
daha amansızlıqla təkrar olunur

Əsərdə xanlıqlar dövrünün hadisələrinin müasir 
dövrlə əlaqələndirilməsi daha bir mühüm məziyyət 
kimi diqqəti cəlb edir. Müəllif yazır ki, xanlıqlar dövrü 
ilə müstəqilliyimizin ilk illəri arasında mövcud olan 
kədərli oxşarlıqlardan daha biri isə torpaqlarımızın 
itirilməsi ilə bağlıdır. Əgər xanların özbaşınalığı və 
separatçı davranışları Şimali Azərbaycanın çarizm 
tərəfindən işğalı və 1828-ci il Türkmənçay sazişinin 

müddəalarına əsasən İran ermənilərinin Qarabağa, 
Naxçıvana və İrəvana köçürülməsi ilə yekunlaşmış-
dısa, ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəlində üzləşdiyimiz 
vəziyyət Ermənistanın öz havadarlarının birbaşa 
dəstəyi sayəsində Dağlıq Qarabağı, həmçinin onun 
ətrafındakı 7 rayonu qəsb etməsi ilə nəticələndi. Bu 
həm də onu sübut edir ki, tarix ondan zəruri dərslər çı-
xarılmadığı təqdirdə daha amansızlıqla təkrar olunur. 

Akademik bu qənaətə gəlir ki, Azərbaycan xanları 
vaxtilə birləşib ümumi düşmənə qarşı vahid cəbhədən 
çıxış edə bilsəydilər, böyük ehtimalla torpaqlarımızın 
bu qədər asanlıqla və qısa zamanda işğalı da müm-
kün olmazdı. 

Kitabda Ağa Məhəmməd şah Qacar, Abbas Mirzə 
Qacar, Fətəli şah Qacar, Qarabağ xanı İbrahimxəlil 
xan, Gəncə xanı Cavad xan, Şəki xanı Səlim xan, 
general Pavel Sisianov, birinci və ikinci Rusiya-İran 
müharibələri, həmçinin Kürəkçay müqavilələri barədə 
verilən məlumatlar oxucuya həmin dövrün mühüm 
şəxsiyyətləri və hadisələrinə dair yığcam məlumatlar 
çatdırır. 

Akademik Ramiz Mehdiyevin tədqiqatları, dərin 
məntiqə söykənən fikir və mülahizələri, dəyərli 
tövsiyələri, həmçinin təqdim etdiyi qiymətli sənədlər 
xanlıqlar dövrünə aid bir çox yanlış yanaşma və 
şərhləri aradan qaldırmağa imkan yaradacaq. Bununla 
yanaşı, Azərbaycan tarixşünaslığında, ictimai fikrində 
məsələyə münasibətdə daha sistemli və ədalətli baxı-
şın formalaşmasına təkan verəcək. 

Kitab həm peşəkar tarixçilər və mənbəşünaslar, 
həm də Azərbaycan tarixi ilə maraqlanan oxucular 
üçün nəzərdə tutulur. 

AZƏRTAC

Prezident 
Administrasiyasının 
məsul işçiləri bir sıra 
şəhər və rayonlarda 

vətəndaşlarla görüşüblər

Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən keçirilən 
görüşlərdə sakinlərin qaldırdıqları məsələlər diqqətlə 
dinlənilib. Müraciətlərin bir hissəsi yerindəcə həllini tapıb, digər 
müraciətlərin operativ araşdırılması və qanunvericiliyə uyğun 
həlli üçün müvafiq tapşırıqlar verilib. 

Görüşlərdə qeyd olunub ki, Prezident İlham Əliyevin 
regionların sosial-iqtisadi inkişafına göstərdiyi diqqət və qayğı 
nəticəsində respublikamızda müasir infrastruktur, istehsal və 
emal müəssisələri yaradılır, yeni iş yerləri açılır. Bütün bunlar, ilk 
növbədə, əhalinin sosial rifah halının daha da yaxşılaşdırılma-
sına yönəlib. Dövlətimizin başçısının da dediyi kimi, yürüdülən 
siyasətin təməlində Azərbaycan vətəndaşı, onun rifah halının 
yaxşılaşdırılması dayanır. Son vaxtlarda imzalanan fərman və 
sərəncamlar, sosial-iqtisadi sahədə aparılan islahatlar Prezident 
İlham Əliyevin əhalinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması 
istiqamətində həyata keçirdiyi tədbirlərin davamıdır. 

Həmçinin görüşlərdə məmur-vətəndaş münasibətlərinin sağ-
lam zəmində qurulması, insanlara layiqli xidmət göstərilməsi, 
etik davranış qaydalarına əməl olunmasının vacibliyi bir daha 
vurğulanıb.

Vətəndaşlar bu cür qəbulların təşkilinə, problemlərinin 
həllinə göstərilən diqqətə görə Azərbaycan Respublikasının 
Prezidentinə minnətdarlıqlarını bildiriblər.

Martın 15-də Prezident Administrasiyasının məsul işçiləri 
Bakının Binəqədi rayonunda, həmçinin Yevlax, Ağstafa, Bərdə, 
Cəlilabad, Göyçay, Xaçmaz, Xocavənd (Beyləqan), Neftçala, 
Oğuz və Ucar rayonlarında vətəndaşları qəbul edəcəklər.

AZƏRTAC

Azərbaycan və Belarusun istintaq orqanları  
terrorçuluğa qarşı birgə mübarizə aparacaq

Baş Prokurorluğun mətbuat 
xidmətindən  bildiriblər ki, 
martın 14-də Belarus Respub-
likasının İstintaq Komitəsinin 
nümayəndə heyəti Fəxri 
xiyabana gəlib, Azərbaycan 
dövlətinin memarı və qurucusu 
Heydər Əliyevin əziz xatirəsini 
ehtiramla yad edərək məzarı 
önünə əklil qoyub. 

Görkəmli oftalmoloq-
alim, akademik Zərifə xanım 
Əliyevanın məzarı üzərinə də 
gül dəstələri düzülüb. 

Sonra Şəhidlər xiyabanı-
na gələn qonaqlar ölkəmizin 
müstəqilliyi və ərazi bütöv-
lüyü uğrunda həlak olmuş 
həmvətənlərimizin məzarı 
üzərinə tər çiçək dəstələri dü-
züb, “Əbədi məşəl” abidəsinin 
önünə əklil qoyublar.

Daha sonra nümayəndə 
heyəti ilə Azərbaycan Respub-
likasının Baş Prokurorluğunda 
görüş keçirilib.

Qonaqları səmimi sa-
lamlayan baş prokuror Zakir 
Qaralov xalqlarımız arasında 
formalaşmış zəngin tarixə 
malik və ildən-ilə daha da 
genişlənməklə dərinləşən 
ikitərəfli münasibətlərin inkişa-
fında Azərbaycan və Belarus 
dövlətlərinin liderləri İlham 
Əliyev və Aleksandr Lukaşen-
konun müstəsna xidmətlərini, 
ölkə rəhbərlərinin başçılığı 
ilə nümayəndə heyətlərinin 
çoxsaylı qarşılıqlı səfərlərinin 
əhəmiyyətini xüsusi qeyd 
edib. Bildirilib ki, məhz bu 

münasibətlər ölkələrimizin 
daha da yaxınlaşması, hər 
iki respublikanın müxtəlif 
dövlət təsisatları, o cümlədən 
prokurorluq və istintaq orqan-
ları arasında qarşılıqlı faydalı 
əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişafı 
yolunda böyük stimul olub. Bu 
əlaqələr çərçivəsində 2018-ci 
ilin noyabrında “Azərbaycan 
Respublikasının Baş Prokuror-
luğu ilə Belarus Respublikası-
nın Baş Prokurorluğu arasında 
əməkdaşlıq haqqında Saziş”in 
imzalanması ölkələrimizin 
prokurorluq və istintaq orqan-
ları arasında münasibətlərin 
məzmunca yeni müstəviyə 
qaldırılmasında mühüm rol 
oynayıb.

Görüşdə baş prokuror son 
illər Azərbaycan Respublikası-
nın Prezidenti İlham Əliyevin 
rəhbərliyi ilə ölkəmizdə 
həyata keçirilən məhkəmə-
hüquq islahatları çərçivəsində 
prokurorluğun fəaliyyəti 
üçün zəruri normativ-hüquqi 
bazanın yaradılması, prokuror-
luq orqanlarının fəaliyyətinin 
hərtərəfli müasirləşdirilməsi, 
prokurorluğun strukturunun 
daha da təkmilləşdirilməsi, 
kadr korpusunun tamamilə 
yenidən formalaşdırılması 
istiqamətində aparılan köklü 
islahatlar, vətəndaşların 
hüquq və azadlıqlarının təmin 
edilməsi məqsədi ilə digər 
hüquq-mühafizə orqanları ilə 
qarşılıqlı səmərəli əlaqələrin 
qurulması, həmçinin müasir 

dövrdə qarşıda duran digər 
vəzifələr barədə qonaqlara 
ətraflı məlumat verib.

Belarusun Azərbaycanla 
hüquqi sahədə əməkdaşlığın 
möhkəmləndirilməsinə xü-
susi önəm verdiyini deyən 
İvan Noskeviç iki ölkənin 
istintaq orqanları arasında 
münasibətlərin dərinləşməsi 
üçün böyük perspektivlərin 
olduğunu bildirərək, qarşılıqlı 
səmərəli əlaqələrin daha da 
genişlənməsində maraqlı oldu-
ğunu vurğulayıb.

Görüşdə hər iki ölkə 
vətəndaşlarının hüquq və 
azadlıqlarının qorunması, 
cinayətkarlığa, o cümlədən 
terrorçuluq və ekstremizmə 
qarşı birgə mübarizə sahəsində 
geniş fikir mübadiləsi apa-
rılıb, həm ikitərəfli, həm 
də beynəlxalq təşkilatlar 
çərçivəsində qarşılıqlı 
fəaliyyətin səmərəliliyindən, 
hüquqi əməkdaşlıq sahəsində 
mövcud müqavilə bazasının 
təkmilləşdirilməsindən danışı-
lıb. Həmçinin tərəfləri maraq-
landıran məsələlər müzakirə 
edilib qarşılıqlı münasibətlərin 
bundan sonra da uğurla davam 
etdiriləcəyinə əminlik ifadə 
olunub.

Müzakirələrin nəticəsi 
olaraq iki dövlət orqa-
nı arasında əməkdaşlıq 
əlaqələrinin perspektivlərini 
müəyyənləşdirən “Əməkdaşlıq 
haqqında saziş” imzalanıb.

Saziş cinayətkarlıq və 
terrorçuluğa qarşı mübarizə, 
xüsusən də onun mütəşəkkil 
formaları, korrupsiya, iqtisa-
diyyat və yüksək texnologi-
yalar sahəsində cinayətlər və 
cəmiyyət üçün ciddi təhlükə 
yaradan digər cinayətlərin 
qarşısının alınmasında birgə 
əməkdaşlığı, informasiya və 
təcrübə mübadiləsini, hüqu-
qi yardım və digər sahələri 
əhatə edir. Saziş mövcud 
münasibətlərin yeni səviyyəyə 
qaldırılması, ölkələrimizin 
tərəfdar olduğu beynəlxalq 
əməkdaşlığa dair sənədlərin 
icra olunmasının ikitərəfli 
səviyyədə təsdiqlənməsi, 
tərəflər arasında qarşılıq-
lı etimadın bir daha bəyan 
edilməsi və bir-birinin milli 
qanunvericiliyinə hörmətin 
ifadə olunması baxımından 
xüsusi əhəmiyyətə malikdir.

Belarus nümayəndə 
heyəti Baş Prokurorluğun tarix 
muzeyi, Azərbaycan-Belarus 
münasibətlərinə həsr olun-

muş ekspozisiyalarla tanış 
olub. Qonaqlara Azərbaycan 
dövləti, onun hüquq sistemi, 
ölkə başçısının rəhbərliyi ilə 
aparılan islahatlar, Ermənistan-
Azərbaycan Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsi ilə bağlı materialla-
rı əks etdirən xüsusi hazırlan-
mış guşə təqdim edilib.

Belarus nümayəndə heyəti 
daha sonra Baş Prokuror 
yanında Korrupsiyaya Qarşı 
Mübarizə Baş İdarəsində olub. 
Baş prokurorun müavini - Baş 
Prokuror yanında Korrupsiyaya 
Qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin 
rəisi Kamran Əliyev qonaqlara 
prokurorluğun fəaliyyəti üçün 
zəruri hüquqi bazanın yaradıl-
ması və aparılan islahatlar, Baş 
İdarənin fəaliyyəti barədə ətraflı 
məlumat verib.

Nümayəndə heyəti milli 
memarlıq üslubunda və müasir 
standartlar səviyyəsində inşa 
edilmiş Baş İdarənin inzibati 
binasında normativ hüquqi 
aktlarla zəngin və digər dövlət 
qurumlarının elektron kitab 
portallarına çıxışla təmin edil-
miş kitabxana, müasir proqram 
təminatı ilə təchiz edilmiş 161 
nömrəli “Qaynar xətt” əlaqə 
mərkəzi, dövlət orqanlarının 
məlumat bazalarına çıxışı olan 

informasiya-kommunikasiya 
şəbəkəsi və əməliyyatların 
idarə edilməsi mərkəzi ilə 
yaxından tanış olub.

Azərbaycan Respublika-
sı Prokurorluğu orqanları ilə 
əməkdaşlıqdan məmnunluğunu 
ifadə edən Belarus İstintaq 
Komitəsinin sədri İvan Noskeviç 
korrupsiyaya qarşı mübarizə 
sahəsində ölkəmizdə həyata 
keçirilən tədbirləri yüksək 
qiymətləndirib. O, korrupsiya-
ya qarşı mübarizə sahəsində 
Azərbaycanın təcrübəsinin 
öyrənilməsində maraqlı olduqla-
rını diqqətə çatdırıb.

Nümayəndə heyətinin 
üzvlərinin çirkli pulların 
yuyulması ilə mübarizə 
istiqamətində ölkəmizdə həyata 
keçirilən tədbirlər və proku-
rorluq orqanları tərəfindən bu 
qəbildən olan cinayət işləri üzrə 
ibtidai araşdırmaların aparılma-
sı sahəsindəki fəaliyyətə dair 
sualları ətraflı cavablandırılıb.

Görüşdə korrupsiyaya 
qarşı mübarizə sahəsində 
əməkdaşlığın perspektivlərinə 
dair faydalı fikir mübadiləsi 
aparılıb.

Sonra qonaqlar Baş Proku-
rorluğun Ağır Cinayətlərə Dair 
İşlər üzrə İstintaq İdarəsində 
olub. Nümayəndə heyətinə 
idarədə istintaq edilən sülh 
və insanlıq, şəxsiyyət, dövlət 
hakimiyyəti əleyhinə, iqtisadi və 
digər sahələrdə törədilən ağır 
və xüsusilə ağır cinayətlərin is-
tintaqı ilə bağlı ətraflı məlumat 
verilib. İ.Noskeviç kriminalistik 
işin təşkili, eləcə də “Elekt-
ron cinayət” və “Elektron 
sənəd dövriyyəsi” informasiya 
proqramlarının Azərbaycan 
təcrübəsinin öyrənilməsində 
maraqlı olduqlarını diqqətə 
çatdırıb.

Belarus nümayəndə 
heyətinin ölkəmizə səfəri da-
vam edir.

AZƏRTAC

Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət 
Agentliyində Prezidentin fərmanının 

icrasına həsr olunmuş müşavirə keçirilib
 � Martın 14-də Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) Tikintidə 

Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyinin inzibati binasında “Bəzi çoxmənzilli 
binaların istismarına icazə verilməsinin sadələşdirilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 19 fevral tarixli Fərmanının 
icrası ilə bağlı məsələlərin müzakirəsinə həsr olunan müşavirə” keçirilib. 

FHN-dən bildiriblər ki, müşavirədə fövqəladə 
hallar naziri Kəmaləddin Heydərov, Dövlət 
Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri 
Samir Nuriyev, Əmlak Məsələləri Dövlət 
Komitəsinin sədri Kərəm Həsənov, Bakı Şəhər 
İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizov, 
“Azərenerji” ASC-nin prezidenti Balababa Rza-
yev, “Azərsu” ASC-nin sədri Qorxmaz Hüsey-
nov, SOCAR-ın “Azəriqaz” İB-nin baş direktoru 
Əkbər Hacıyev, Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin İqtisadi məsələlər üzrə köməkçisinin 
xidmətinin baş məsləhətçisi Feyruz Mustafayev, 
Nazirlər Kabineti Kommunikasiya, tikinti və 
kommunal təsərrüfat məsələləri şöbəsinin müdi-
ri Qasım Abdullayev iştirak ediblər.  

Tədbirdə çıxış edən fövqəladə hallar naziri 
Kəmaləddin Heydərov bildirib ki, Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin im-
zaladığı “Bəzi çoxmənzilli binaların istismarına 
icazə verilməsinin sadələşdirilməsi haqqında” 
Fərman vətəndaşların mənzil-məişət şəraitinin 
yaxşılaşdırılması istiqamətində dövlətimizin 
başçısının atdığı növbəti mütərəqqi addım 
olaraq, bəzi çoxmənzilli binaların istismara 
verilməsinin sürətləndirilməsinə imkan yarada-
caq. Nazir artıq bu istiqamətdə aidiyyəti dövlət 
qurumlarının birgə fəaliyyətini tənzimləyən işçi 
qrupun yaradıldığını və fərmandan irəli gələn 
məsələlərin operativ icrasına başlanıldığını 
qeyd edib. Bildirib ki, illərlə qaz, işıq, su, poçt 
xidməti kimi problemlərlə üzləşmiş vətəndaşlar 
Prezidentin Fərmanının icrası nəticəsində bu 
çətinliklərdən xilas olacaqlar. Bu baxımdan da 
bugünkü müşavirə adıçəkilən Fərmanın icrası 
ilə bağlı aidiyyəti dövlət qurumlarının qarşılıqlı 
səmərəli fəaliyyətinin daha da gücləndirilməsinə 
və keyfiyyətinin artırılmasına xidmət edəcək.

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura 
Komitəsinin sədri Samir Nuriyev mühüm 

əhəmiyyət kəsb edən fərmanın icrası zamanı on 
minlərlə sakinin probleminin öz həllini tapa-
cağını deyib. Bildirib ki, işçi qrup artıq yoxla-
nılmış binaların istismara verilməsini daha da 
sürətləndirmək istiqamətində işlər aparır.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
İqtisadi məsələlər üzrə köməkçisinin xidmətinin 
baş məsləhətçisi Feyruz Mustafayev fərmandan 
irəli gələn məsələlərin əhəmiyyətindən danışa-
raq, bu istiqamətdə aidiyyəti dövlət qurumlarının 
əlaqəli işinin vacibliyini vurğulayıb.

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin sədri 
Kərəm Həsənov fərmanın əhalinin mənzil 
şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində 
mühüm rol oynadığını diqqətə çatdıraraq 
bildirib ki, rəhbərlik etdiyi qurum işçi qrup 
çərçivəsində çoxmənzilli binaların istismara 
verilməsinin sadələşdirilməsi üçün lazımi işlərin 
görülməsində yaxından iştirak edir.

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı El-
dar Əzizov aidiyyəti dövlət qurumlarının birgə 
fəaliyyəti nəticəsində mühüm işlər görüldüyünü 
və fərmanın icrası istiqamətində Bakı Şəhər 
İcra Hakimiyyətinin də aidiyyəti dövlət orqan-
ları ilə yaxından əməkdaşlıq etdiyini diqqətə 
çatdırıb.

“Azərenerji” ASC-nin prezidenti Balababa 
Rzayev, “Azərsu” ASC-nin sədri Qorxmaz Hü-
seynov, SOCAR “Azəriqaz” İB-nin baş direktoru 
Əkbər Hacıyev adıçəkilən fərmana uyğun ola-
raq, bəzi çoxmənzilli binaların elektrik enerjisi, 
su və qaz ilə lazımi səviyyədə təminatı üçün 
müvafiq tədbirlərin həyata keçirildiyini bildiriblər.

Sonra mövzu ilə bağlı həlli vacib olan 
məsələlərin geniş müzakirəsi aparılıb, Fərmanın 
icrasının vaxtında və keyfiyyətlə həyata 
keçirilməsi üçün aidiyyəti üzrə tapşırıqlar verilib.

AZƏRTAC

 � Tarix keçmişi, bu günü və sabahı bir-birinə möhkəm tellərlə bağlayan bir 
keçid, körpüdür. Keçmişi bilmədən bu günə və gələcəyə keçmək qeyri-mümkündür. 
Keçmişimizi öyrənmək üçün ilk addım kimi tarixə, onun fəlsəfəsinə və təyinatına 
olan münasibətimizi dəyişməli, anlayışların zahirindən daha çox, onların daxilini 
görməyə, anlamağa vərdiş etməliyik. Bu fikirlər Azərbaycan Respublikası Prezidenti 
Administrasiyasının rəhbəri, akademik Ramiz Mehdiyevin yenicə çapdan çıxmış 
“Tariximizin xanlıqlar dövrünün siyasi irsi sənədlər işığında” kitabında yer alıb. 

 � Belarus İstintaq Komitəsinin sədri 
İvan Noskeviçin rəhbərlik etdiyi nümayəndə 
heyəti ölkəmizə səfərə gəlib. Səfərin 
məqsədi Azərbaycan Respublikasının Baş 
Prokurorluğu ilə Belarus Respublikasının 
İstintaq Komitəsi arasında işgüzar əlaqələrin 
daha da möhkəmləndirilməsidir. 

 � Azərbaycan Respublikası 
Prezidenti Administrasiyasının məsul 
işçilərinin respublikanın bir sıra şəhər 
və rayonlarında vətəndaşların qəbulu 
cədvəlinə uyğun olaraq, martın 14-də 
Bakının Yasamal rayonunda, Mingəçevir 
şəhərində, Ağdam, Ağdaş, Biləsuvar, 
Cəbrayıl (Biləsuvar), Hacıqabul, Kürdəmir, 
Qazax, Qəbələ və Quba rayonlarında 
vətəndaşlarla görüşlər keçirilib.

YENİ KİTAB: Akademik Ramiz Mehdiyev tariximizin 
xanlıqlar dövrünə sənədlər işığında nəzər salır
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Bakıda idman gimnastikası üzrə dünya 

kuboku yarışlarının açılış mərasimi

Tədbirdə çıxış edən Azərbaycan 
Prezidenti Administrasiyası-
nın gənclər siyasəti və idman 
məsələləri şöbəsinin müdiri Yusuf 
Məmmədəliyev turnirdə 41 ölkəni 
təmsil edən idmançıları və qonaqları 
salamlayıb. Qeyd edib ki, idman-
çılarımızın beynəlxalq yarışlarda 
göstərdiyi yüksək nəticələrlə fəxr 
edən Azərbaycan indi həm də belə 
yarışların mütəmadi təşkil edildi-
yi məkana çevrilib. Son bir neçə il 

ərzində ilk Avropa Oyunları, IV İslam 
Həmrəyliyi Oyunları, Formula 1 
Azərbaycan Qran-Prisi və digər ya-
rışlara yüksək səviyyədə ev sahibliyi 
edən ölkəmizin bu sahədəki uğurları, 
ilk növbədə Prezident İlham Əliyevin 
idman siyasəti ilə bağlıdır. Məhz 
dövlətimizin başçısının diqqət və qay-
ğısı sayəsində indi respublikamızın 
bütün bölgələrində fəaliyyət göstərən 
Olimpiya mərkəzlərində, idman 
məktəblərində, idman klublarında 
ölkə gənclərinin idmanla məşğul ol-
ması və öz göstəricilərini yüksəltməsi 
üçün bütün şərait yaradılıb. Çox 
sevindirici haldır ki, vaxtı ilə ölkəmiz 
üçün ənənəvi idman növü sayılmayan 
gimnastika bu gün respublikamızda 

özünün inkişaf dövrünü yaşayır, gim-
nastlarımız Azərbaycanı beynəlxalq 
yarışlarda uğurla təmsil edirlər.

"Azərbaycanın Birinci vitse-pre-
zidenti, Azərbaycan Gimnastika 
Federasiyasının prezidenti Mehriban 
xanım Əliyevanın gimnastikanın 
inkişafına göstərdiyi daimi diqqət və 
qayğı nəticəsində yeniyetmələr və 
gənclər arasında bu idman növünün 
populyarlığı getdikcə artır və gimnas-
tika ilə məşğul olanların sayı ildən-

ilə çoxalır. Azərbaycan Gimnastika 
Federasiyasının 2017-ci və 2018-ci 
illərdə Beynəlxalq Gimnastika Fede-
rasiyasının reytinq siyahısında birinci 
sırada yer tutması məhz bu diqqətin 
təzahürü, ölkəmizdə gimnastikanın 
inkişafı istiqamətində fəaliyyətin 
səmərəliliyinin göstəricisidir”, - deyə 
Yusuf Məmmədəliyev vurğulayıb.

Prezident Administrasiyasının 
şöbə müdiri bildirib ki, il ərzində 
təşkil edilən Avropa və dünya miq-
yaslı yarışların sayına və təşkilinin 
keyfiyyətinə, yarış məkanlarının 
texniki göstəricilərinə görə Bakı artıq 
dünyanın gimnastika mərkəzlərindən 
biri hesab oluna bilər. 2019-cu 
ildə Bakıda gimnastikanın müxtəlif 

növləri üzrə 7 beynəlxalq tədbir təşkil 
ediləcək. Bu, ölkəmiz üçün böyük 
şərəf və dünya idman ictimaiyyətinin 
yüksək etimadının göstəricisi ol-
maqla, həm də böyük məsuliyyət 
deməkdir. Əminliklə demək olar ki, 
biz bu məsuliyyətli işin öhdəsindən 
layiqincə gələcəyik.

Bu gün açılış mərasimi keçirilən 
yarışın fərqli cəhətlərindən biri Tokio 
Yay Olimpiya Oyunlarına lisenziya 
xarakteri daşımasıdır. Bu barədə 
danışan Y.Məmmədəliyev deyib: 
“Bütün gimnastlara hər bir idmançı-
nın ən böyük arzusu olan Olimpiya 
Oyunlarında iştirak etmək hüququ 
qazanmağı arzulayıram. İdman 
yarışları bizim üçün həm də bir-

birimizi daha yaxşı tanımaq, təmsil 
etdiyimiz xalqların və ölkələrin milli-
mənəvi dəyərləri, mədəniyyəti barədə 
məlumat almaq, dünyanın nə qədər 
gözəl və rəngarəng olduğunu bir daha 
hiss etmək imkanı yaradır. Əminəm 
ki, qədim Azərbaycan torpağında 
keçirdiyiniz bir neçə gün yaddaşınızda 
silinməz izlər qoyacaq, qazandığınız 
idman nailiyyətləri dünyada sülh və 
əmin-amanlığın, xalqlar arasında dost-
luğun qorunub-saxlanılması və inkişaf 
etdirilməsi işinə əvəzsiz töhfə olacaq”.

İdmançılara uğurlar arzulayan 
Y.Məmmədəliyev dünya kuboku ya-
rışlarını açıq elan edib.

Sonra Azərbaycanın dövlət himni 
səsləndirilib.

Martın 17-dək davam edəcək tur-
nir “Tokio 2020” Yay Olimpiya Oyun-
larına lisenziya qazanmaq istəyən 
idmançılar üçün mühüm əhəmiyyət 
daşıyır. Olimpiadaya təsnifat xarak-
terli bu yarışda iştirak etmək üçün 41 
ölkə qeydiyyatdan keçib. Medallar və 
lisenziya xalları uğrunda mübarizəyə 
121 kişi və 49 qadın idman gimnastı 
qoşulub. Turnirə Olimpiya Oyunları-
nın, dünya və Avropa çempionatının 
medalçıları qatılıblar. Yarışların ilk iki 
günündə təsnifat, sonrakı iki gündə 
isə final mərhələləri keçiriləcək.

Dünya kuboku yarışlarında 
ölkəmizi Murad Ağarzayev, İvan 
Tixonov, Nikita Simonov və Marina 
Nekrasova təmsil edirlər.

Turnirdə ən yüksək icra xalı topla-
mış gimnastlara Azərbaycan Gimnas-
tika Federasiyasının ənənəvi kuboku 
- “AGF Trophy” təqdim olunacaq.

AZƏRTAC

Martın 14-də Bakıda kişi və qadın idman gimnastikası 
üzrə Beynəlxalq Gimnastika Federasiyasının (FIG) 
dünya kuboku yarışlarının açılış mərasimi keçiri-

lib. Açılış mərasimi Milli Gimnastika Arenasında iştirakçı 
ölkələrin paradı ilə başlayıb.

Problemli kreditlərlə bağlı 
mexanizm hazırdır

S.Şərifov bildirib ki, Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası tərəfindən banklarla bu 
istiqamətdə iş aparılır: “Kreditlərin həcmi, 
sayı dəqiqləşdirilir. Bunun əsasında da 
müvafiq işlər başlanacaq və normal qaydada 
ödənişlər həyata keçiriləcək. Maliyyələşmə ilə 

bağlı mexanizm praktiki olaraq hazırdır. Bura-
da hər hansı bir problem görünmür. Maliyyə 
Nazirliyində qaynar xətt yaradılıb, suallara 
cavab verilir. Bütün əsas məsələlər artıq öz 
həllini tapıb”.

Komitənin iclasında nümayəndə 
heyətlərinin rəhbərləri MDB 
çərçivəsində hərbi əməkdaşlığın 
müxtəlif aspektlərinə dair fikir 
mübadiləsi aparıblar.

Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə 
Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi 
Göyçayda vətəndaşları qəbul edib

Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə 
Dövlət Xidmətindən (SHXÇDX) AZƏRTAC-a 
bildiriblər ki, 2019-cu ilin martında şəhər və 
rayonlarda vətəndaşların qəbulu cədvəlinə 
uyğun olaraq, xidmət rəisi, general-leytenant 
Arzu Rəhimov martın 14-də Göyçay, Yevlax, 
Bərdə, Tərtər, Zərdab, Ağdaş və Ucar rayon-
larından olan vətəndaşları qəbul edib.

Qəbuldan əvvəl xidmət rəisi, gene-
ral-leytenant Arzu Rəhimov və rayon icra 
hakimiyyətinin başçısı Mehdi Səlimzadə 
ümummilli lider Heydər Əliyevin şəhərin 
mərkəzindəki abidəsini ziyarət edərək önünə 
gül dəstələri qoyublar.

Heydər Əliyev Mərkəzində keçirilən 
qəbula gələn vətəndaşların müraciətləri 
əsasən, həqiqi hərbi xidmətə və ya işə 
qəbul, övladlarının gələcək müddətli həqiqi 
hərbi xidmət yerinin müəyyənləşdirilməsi, 

müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırış-
dan möhlət hüququnun verilməsi, veteran 
adının və vəsiqəsinin verilməsi, eləcə 
də digər məsələlərlə bağlı olub. Xidmət 
rəisi vətəndaşların müraciətlərini diqqətlə 
dinləyərək hər bir müraciətin operativ 
şəkildə araşdırılması, qaldırılan məsələlərin 
qanunvericiliyə uyğun həlli istiqamətində 
konkret tapşırıqlar verib. Bir sıra 
müraciətlər yerindəcə həll edilib. Xidmətin 
səlahiyyətlərinə aid olmayan müraciətlər isə 
müvafiq qurumlara çatdırılması üçün qeydiy-
yata alınıb.

Qəbulda 33 vətəndaş iştirak edib.
Vətəndaşlar qəbul üçün yara-

dılan şəraitdən razılıqlarını bildirib, 
bölgələrdə bu cür qəbulların keçirilməsinin 
təşəbbüskarı olan Prezident İlham Əliyevə 
minnətdarlıqlarını ifadə ediblər.

Azərbaycanda problemli 
kreditlərlə bağlı 
Prezident İlham Əliyev 

tərəfindən verilən fərmanda 
nəzərdə tutulan işlər həyata 
keçirilir. Bunu maliyyə naziri 
Samir Şərifov jurnalistlərə 
açıqlamasında deyib.

MDB üzvü olan dövlətlərin Silahlı Qüvvələrinin 
Qərargah Rəisləri Komitəsinin iclası

Martın 14-də Azərbaycan 
 Respublikası müdafiə nazirinin 

birinci müavini – Silahlı Qüvvələrin 
Baş Qərargah rəisi, general-polkovnik 
Nəcməddin Sadıkov Moskvada 
keçirilən MDB-nin üzvü olan dövlətlərin 
Silahlı Qüvvələrinin Qərargah Rəisləri 
Komitəsinin növbəti iclasında iştirak edib.

Prezident İlham Əliyevin tapşırıq 
və tövsiyələrinə müvafiq olaraq, 
mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları-
nın rəhbərləri tərəfindən bölgələrdə 
vətəndaşların qəbulu davam etdirilir.

Xarici ölkələrin Azərbaycandakı hərbi 
attaşeləri HHQ-nin hərbi hissəsində olublar

Müdafiə Nazirliyindən aldığımız məlumatda bildirilir ki, 
müxtəlif ölkələri təmsil edən 22 nəfərdən ibarət hərbi attaşeyə 
əvvəlcə hərbi hissə və onun yaranma tarixi barədə ümumi bri-
finq təqdim edilib.

Hərbi attaşelərin ziyarəti zamanı hərbi hissədə olan əsas 
texniki nümunələr haqqında məlumat verildikdən sonra onlar 
praktiki nümayiş etdirilib. 

Sonda hərbi hissə tərəfindən xarici qonaqlara Novruz bayra-
mı münasibətilə ziyafət təşkil olunub.

“Xalq qəzeti”

“Azərsu” Xəzər rayonunun qəsəbələrində 
yeni layihələrin icrasına başlayıb

ASC-nin ictimaiyyətlə əlaqələr 
şöbəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər 
ki, səhmdar cəmiyyətin tədbirlər pla-
nına uyğun olaraq Xəzər rayonunun 
qəsəbələrində yeni layihələrin icrasına 
başlanılıb. 

Ötən müddətdə Ceyranbatan 
Ultrasüzgəcli Sutəmizləyici Qurğular 
Kompleksinin və Ceyranbatan-Zirə 
magistral su kəmərinin istisma-
ra verilməsindən sonra Abşeron ya-
rımadasının kənd və qəsəbələrinin 
içməli su təchizatında ciddi dəyişiklik 
müşahidə olunub. Növbəti mərhələdə 
Abşeron yarımadasında yerləşən yaşayış 
məntəqələrində, o cümlədən Xəzər rayo-
nunun kənd və qəsəbələrində paylayıcı 
şəbəkələrin yaradılmasına başlanılıb və bu 
istiqamətdə işlər davam etdirilir. 

Xəzər rayonunda icra olunan layihələr 
Mərdəkan, Buzovna, Qala, Şüvəlan, 
Türkan və Binə qəsəbələrini əhatə 
etməklə mərhələli şəkildə həyata keçi-
rilir. Layihələrin əhatə etdiyi ərazilərin 
əksəriyyətində mərkəzləşdirilmiş içməli 
su şəbəkələri mövcud olmayıb. 

Layihə çərçivəsində Şüvəlan 
qəsəbəsi Almaz İldırım və Dənizkənarı 
küçələrinin kəsişməsində yerləşən yaşayış 
məhəlləsində yeni su təchizatı şəbəkəsi 
yaradılır. Burada müxtəlif diametrli 
borularla 9,8 kilometr uzunluğunda su 
şəbəkəsi inşa edilir. Yeni şəbəkədən 
abonentlərə birləşmə verilərək sayğaclar 
quraşdırılacaq. 

Şağan qəsəbəsində də su şəbəkəsinin 
genişləndirilməsinə başlanılıb. Qəsəbə 
ərazisində müxtəlif diametrli borularla 3,8 

kilometr uzunluğunda yeni su şəbəkəsi 
yaradılacaq. 

Binə qəsəbəsinin Südçülük adlanan 
ərazisində yeni mərkəzləşdirilmiş su 
təchizatı şəbəkəsi inşa ediləcək. Bu-
rada ümumi uzunluğu 4,6 kilometr su 
xətlərinin tikintisi nəzərdə tutulur. 

Hazırda Mərdəkan qəsəbəsi Sergey 
Yesenin və Hacı Zeynalabdin Tağıyev, 
Buzovna qəsəbəsi Koroğlu küçələrində, 
həmçinin Qala qəsəbəsində su 
şəbəkələrinin tikintisi davam etdirilir. 

Ümumilikdə, Xəzər rayonunda 
icra olunan layihələr çərçivəsində 21 
kilometrdən çox su xətləri çəkiləcək 
və sayğaclar quraşdırılacaq. Hazırda 
Buzovna və Türkan qəsəbələrində bina və 
həyət evlərinə sayğacların quraşdırılması 
davam etdirilir. Tikinti-quraşdırma işləri 
yay aylarına qədər başa çatdırılacaq. Yeni 
layihələrin icrası nəticəsində 2 mindən 
çox evə ilk dəfə su veriləcək. 

Qeyd edək ki, hazırda “Azərsu” 
ASC Xəzər rayonunun 8 qəsəbəsində 35 
minədək abonentə xidmət göstərir. 

Müdafiə naziri, general-polkovnik Zakir 
Həsənovun təsdiq etdiyi illik plana əsasən, 
xarici dövlətlərin ölkəmizdə akkreditə olun-

muş hərbi attaşeləri üçün Hərbi Hava Qüvvələrinin 
hərbi hissəsinə tanışlıq ziyarəti təşkil olunub.

Lombard və valyutadəyişmə məntəqələrinin 
əməkdaşları Ermənistan hökumətinin binası  qarşısında 
növbəti dəfə etiraz aksiyası keçirirlər.

Aksiya iştirakçıları bu sahədə dövlət rüsumunun 60 dəfə 
(6000 faiz) artırılmasını nəzərdə tutan “Dövlət rüsumları haq-
qında” qanuna təklif edilən dəyişikliklərin redaktə olunmasını 
tələb edirlər.

Lombardlar hazırda 100 min dram, valyutadəyişmə 
məntəqələsi isə 50 min dram ödəyirlər. Yeni qanun layihəsi 
isə bu rüsumların müvafiq olaraq 6 milyon və 3 milyon 
dramadək artırılmasını nəzərdə tutur.

Qeyd edək ki, 1000 erməni dramı 2,06 ABŞ dollarına 
bərabərdir.

Yerevanda  növbəti

etiraz  aksiyası

 � “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Bakı şəhəri və ətraf 
qəsəbələrdə əhalinin içməli su təchizatı və kanalizasiya xidmətlərindən 
istifadəsinin yaxşılaşdırılması məqsədilə layihələrin icrasını davam etdirir. 
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 Bakının Səbail Rayon Mənzil – Kommunal Təsərrüfatı Birliyi 
AÇIQ TENDER ELAN EDİR

Tender 5 lot üzrə keçirilir.
Lot - 1. Mənzil fondunun əsaslı təmirinin 

satınalınması.
Lot-2.Abadlaşdırma işlərinin satınalınması.
Lot-3.Mal-materialların satınalınması.
Lot-4.Yumşaq inventarların satınalınması.
Lot-5.Nəqliyyat vasitələri üçün ehtiyat 

hissələrinin satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz tender 

təkliflərini möhürlənib imzalanmış ikiqat zərflərdə 
yazılı surətdə təqdim etsinlər.

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender işti-
rakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlara malik 
olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər aşağıda-
kı məbləğdə iştirak haqqını göstərilən hesaba 
köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində tərtib olun-
muş tenderin əsas şərtlər toplusunu Bakı, Xaqani 
küçəsi 65 nömrəli ünvandan (əlaqələndirici şəxs- 
Xanzadə Həsənovadan, 493-55-43, ) ala bilərlər:

İştirak haqqı hər bir lot üçün 150 manatdır.
İddiaçılar iştirak haqqını aşağıdakı hesaba 

köçürməlidirlər:
Səbail Rayon Mənzil - Kommunal 

Təsərrüfatı Birliyi
VÖEN- 1700188251
H/h- AZ 65 AIIB33010019443500222105
Bank- “Kapital Bank”ın 1 saylı Səbail filialı
M/h- AZ 37 NABZ 01350100000000001944
VÖEN- 9900003611
S.W.İ.F.T. BİK- AİİBAZ 2 x
Kod- 200059
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır. İş-

tirakçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı sənədləri 
təqdim etməlidirlər:

* tenderdə iştirak etmək üçün ərizə:
* tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi barədə 

bank sənədi;
* tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 

sonra ən azı 30 bank günü müddətində qüvvədə 
olmalıdır);

* tender təklifi qiymətinin 1 faizi həcmində 
(təklifin təminatı) bank zəmanəti (zərflərin açıldığı 
gündən sonra ən azı 60 bank günü müddətində 
qüvvədə olmalıdır);

* Azərbaycan Respublikasında vergilərə və 
digər ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keç-
miş öhdəliklərin olub-olmaması haqqında müvafiq 

vergi orqanlarından arayış;
* iddiaçının son bir il ərzində maliyyə vəsaiti 

haqqında bank tərəfindən verilmiş arayış;
* iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 

nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 
rekvizitləri;

* müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğunluq 
sertifikatları.

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

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün yuxarıda 
göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank zəmanəti 
istisna olmaqla) 8 may 2019-cu il saat 17.00-dək 
təqdim etməlidirlər.

Tender təklifi və bank zəmanəti 2019-cu il 
mayın 16-dək təqdim olunmalıdır.

Yuxarıda göstərilən tarixdən gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

Təklif zərfləri 17 may 2019-cu il saat 10.00-da 
yuxarıda göstərilən ünvanda açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri iştirak 
edə bilərlər.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikası  
Təhsil Nazirliyi Azərbaycan 

Dövlət Rəssamlıq Akademiyası
 kafedralarda boş olan vəzifələri  
tutmaq üçün müsabiqə elan edir

Akademik rəngkarlıq və kompozisiya –  
tam ştat, dosent -1 yer.

Memarlıq – 0,5 ştat, dosent -1 yer.
Müsabiqə müddəti bu elan dərc edildikdən sonra bir ay 
keçənədəkdir.
Sənədləri təlimata uyğun olaraq bu ünvana göndərmək
lazımdır:
Bakı, H.Əliyev prospekti 58.

REKTORLUQ

Azərbaycan Avtomobil 
Yolları Dövlət Agentliyi 

elektron sənəd dövriyyəsi 
sisteminin yaradılması üçün 
kotirovka sorğusu elan edir
Qiymət kotirovkaları 1 aprel 2019-cu il saat 

17.00-a qədər qəbul olunur.
Əlaqə telefonu- (+994) 12 499 79 26.
Mob: (+994) 55 347 87 67.
Əlaqələndirci şəxs- Zaur Əzizov.
Ünvan- Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Biləcəri 

qəsəbəsi, R.İsmayılov küçəsi 2025-ci məhəllə.

“SUMQAYIT SANTEXNİK 
HİSSƏ” ATSC 

səhmdarlarının nəzərinə!
“Sumqayıt Santexnik Hissə”ATSC səhmdarlarının 

növbəti illik ümumi yığıncağı 2019-cu il aprelin 28-i saat 
10.00-da Sumqayıt şəhəri, Metallurqlar küçəsi 4 nömrəli 
ünvanda keçiriləcəkdir.

Gündəlikdəki məsələlər:
1. Cəmiyyətin 2018-ci il ərzində gördüyü işlər və qarşı-

da duran məsələlər barədə idarə heyətinin illik hesabatı. 
2. Cəmiyyətin 2018-ci il maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti 

haqqında hesabat və 2017-ci ilin balansının təsdiq 
edilməsi.

3. Digər məsələlər.
Ünvan- Sumqayıt şəhəri, Metallurqlar küçəsi 4.

İdarə heyəti

Şamaxı Rayon İcra Hakimiyyəti
 rayon üzrə haqqı ödənilən ictimai işlərə 

cəlb edilmiş işçilər üçün inventar və 
materialların satınalınması məqsədilə 

kotirovka sorğusu elan edir
Kotirovka təklifləri 18 mart 2019-cu il saat 12.00-a 

kimi qəbul ediləcəkdir.
Əlavə məlumat almaq üçün (02026) 5-12-00 

nömrəli telefonla əlaqə saxlamaq olar.
Əlaqələndirici şəxs-Əslan Əzimov.
Ünvan- Şamaxı şəhəri, Heydər Əliyev prospekti 27.

Azərbaycan Respublikası  
Hesablama Palatası 

tərəfindən kompüterlər və avadanlıqların 
satınalınması ilə əlaqədar 2019-cu il martın 
12-də kotirovka sorğusu üsulu ilə keçirilmiş 
müsabiqədə “ULTRA Technologies” MMC 10 
971.46 (on min doqquz yüz yetmiş bir manat 
46 qəpik) qiymət təklifi ilə qalib gəlmişdir. 

Ölçü vahidi – manatla

AKTİVLƏR   
Uzunmüddətli aktivlər 
Qeyri-maddi aktivlər 143797 146145
CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR 
Qısamüddətli aktivlər
Ehtiyatlar 19383 17789
Qısamüddətli debitor borcları 23581      19218
Sair qısamüddətli aktivlər       28868 2828
CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR
CƏMİ AKTİVLƏR 215629 185980
Kapital   
Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapital 152354 152354
Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş 
zərər)  41953  8384 

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ 
ÖHDƏLİKLƏR
Qısamüddətli öhdəliklər
Qısamüddətli kreditor borcları 21322 25242
CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR 215629 185980

“Sabunçuavtomatikaquraşdırma “ASC-nin 
2018-ci il dekabrın 31-nə mühasibat balansı

Bölmələrin, maddələrin adları Hesabat 
dövrü üzrə 
2018-ci il

Əvvəlki 
dövr
üzrə  

2017-ci il

“Azercell” tələbələrə 
uğurlu karyera 

qurmaqda yardımçı olur

 � Fəaliyyəti boyunca daim tələbə gənclərə 
dəstək olan “Azercell Telekom” MMC növbəti dəfə 
onlara uğurlu karyera qurmaqda yardımçı olub. 

Şirkət Bakı Ali Neft 
Məktəbi (BANM) və ASAN 
Könüllülük Məktəbinin 
“ASAN kadr” karyera 

mərkəzinin birgə təşkil 
etdiyi 2-ci “Karyera 
sərgisi”ndə iştirak 
edib. Əmək bazarında 

fəaliyyət göstərən 
aparıcı qurumların və 
yüzlərlə gəncin qatıldığı 
sərgidə “Azercell”in 
İnsan Qaynaqları 
departamentinin 
mütəxəssisləri işə qəbul 
olmaq istəyən məzun 
və tələbələrin suallarını 
cavablayıb, şirkətdə 
mövcud olan vakansiyalar, 
xüsusi olaraq tələbələr 
üçün keçirilən Tələbə 
Təqaüd Proqramı və 
Təcrübə Proqramları 
barədə geniş məlumat 
təqdim ediblər. 

Sərginin əsas məqsədi 
savadlı, bacarıqlı, 
təcrübəli və iş potensialı 
ilə fərqlənən gənclərin 
işlə təmin olunmalarına 
dəstək göstərmək, onlara 
müəssisələrdə mövcud 
iş vakansiyaları ilə 
yaxından tanış olmaq 
üçün şərait yaratmaqdır. 
Daim gənclərin inkişafına 
yönəldilmiş layihələri ilə 
seçilən “Azercell” şirkəti bu 
istiqamətdə fəaliyyətini 
gələcəkdə də davam 
etdirəcək.

“Xalq qəzeti” 

Mərasim iştirakçıları əvvəlcə ulu 
öndər Heydər Əliyevin YAP rayon 
təşkilatının inzibati binası önündə 
ucaldılmış abidəsi önünə gül dəstələri 
düzərək, dahi şəxsiyyətin ruhuna öz 
ehtiramlarını bildiriblər. 

Tədbirdə çıxış edən 283 nömrəli 
məktəbin direktoru Tünzalə Zey-
nalova bildirib ki, dövlət başçısı 
İlham Əliyevin tövsiyəsinə əsasən, 
Prezident Administrasiyasının 
təşkilatçılığı ilə keçirilən tur-aksiyalar 
gözəl ənənə halı alıb. Bu layihənin 
əsas məqsədi şagirdləri ölkəmizin 
müxtəlif bölgələrinin müasir həyatı, 
tarixi, mədəni irsi, adət-ənənələri, 
özünəməxsus xüsusiyyətləri ilə yaxın-
dan tanış etməkdir.

Valideyn Güləbətin Əhmədova 
layihənin məktəblilərə göstərilən 
diqqət və qayğının bariz nümunəsi 
olduğunu deyib. Şagirdlərdən Rüstəm 
Mirzəzadə, Gülsüm Baxışova və 
Gülər Quluzadə isə “Ölkəmizi tanı-
yaq” tur-aksiyasının onların həyatında 
çox böyük və yaddaqalan hadisəyə 
çevriləcəyini diqqətə çatdırıblar. 

Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin 
müdir müavini Hüseyn Əsgərov tur-
aksiyanın məktəblilərin dünyagörüşü-
nün daha da zənginləşməsinə, onla-
rın vətənpərvərlik və azərbaycançılıq 
prinsipləri əsasında tarixi-mədəni 
irsimizə hörmət ruhunda tərbiyə 
olunmalarına böyük töhfələr verdiyini 
vurğulayıb. 

Rayon icra hakimiyyətinin başçısı 
Elxan Allahverdiyev mərasimdə xatır-
ladıb ki, “Ölkəmizi tanıyaq” devizi al-
tında Vətənimizin müxtəlif bölgələrinə 
təşkil edilən maarifləndirici tur-
aksiyalar mühüm önəm daşıyır. 

Artıq hər il reallaşan bu layihə 
məktəblilərə ölkəmizin müxtəlif 
bölgələrinin tarixi məkanları 
və iqtisadiyyatı ilə yaxından 
tanış olmaq imkanı yaradır, 
onların dünyagörüşlərinin 
zənginləşməsində mühüm rol 
 oynayır.

Elxan Allahverdiyev daha 
sonra deyib ki, ümummilli lider 
Heydər Əliyevin qurub-yaratdığı 
müstəqil Azərbaycan Prezident 

İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə dinamik 
inkişaf edir. Ölkəmizin bütün region-
ları gündən-günə abadlaşır, şəhər 
və rayonlarımızın siması dəyişir, 
 quruculuq işləri aparılır, yeni məktəb 

binaları tikilir, ucqar dağ kəndlərinə 
qaz xətləri çəkilir, yollar salınır, 
sosial obyektlər tikilir. Məktəblilərin 
tur-aksiya çərçivəsində bütün bun-
ları görmələri onlarda yeniləşən 
Azərbaycan barədə əyani təsəvvür 
yaradır.

Mərasimdə Novruzun personaj-
ları Kosa, Keçəl və Bahar qızı layihə 
iştirakçılarını salamlayıblar, bayram 
musiqiləri səsləndirilib, “Şərur yallısı” 
izlənilib. 

Sonda tur-aksiya iştirakçıları 
tərəfindən üzərində “Ölkəmizi tanı-
yaq” sözləri yazılmış tort kəsilib. 

“Xalq qəzeti”

“Ölkəmizi tanıyaq” tur-aksiyası çərçivəsində Binəqədi 
məktəblilərinin Naxçıvan Muxtar Respublikasına təntənəli 

yolasalma mərasimi keçirilib. Tədbirdə rayon icra hakimiyyətinin 
başçısı Elxan Allahverdiyev, Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin 
müdir müavini Hüseyn Əsgərov, rayon icra hakimiyyəti yanında 
İctimai Şuranın üzvləri, YAP rayon təşkilatının sədri Ramiz 
Göyüşov, məktəb direktorları, valideynlər, “ASAN Könüllüləri”, 
“Ölkəmizi tanıyaq” tur aksiyasının iştirakçıları iştirak ediblər. 

Tur-aksiya iştirakçıları 
Naxçıvana yola düşüblər

“Tofiq Tağızadənin yaradıcılıq otağı”nın açılışı olmuşdur
 � Cəfər Cabbarlı 

adına “Azərbaycanfilm” 
kinostudiyasında Azərbaycan 
kino sənətinin görkəmli 
nümayəndəsi, kinorejissor, 
ssenari müəllifi və aktyor, Xalq 
artisti Tofiq Tağızadənin 100 
illiyi münasibətilə sənətkarın 
vaxtilə çalışdığı yaradıcılıq 
otağının açılış mərasimi 
keçirilmişdir.

Tədbirdə görkəmli mədəniyyət və 
incəsənət xadimləri, sənətsevərlər 
və T.Tağızadənin ailə üzvləri iştirak 
etmişlər.

Qeyd edək ki, Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyev “Tofiq Tağızadənin 100 illiyinin 
keçirilməsi haqqında” 24 yanvar 
2019-cu il tarixli sərəncam imzala-
mışdır. Sərəncamın icrasını təmin 
etmək məqsədilə Mədəniyyət Nazir-
liyi tərəfindən hazırlanan Tədbirlər 
Planına əsasən, il ərzində Bakıda 
və ölkənin bölgələrində görkəmli 
sənətkarın yubileyi ilə bağlı silsilə 
tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutul-
muşdur.

İkinci dünya müharibəsinin iştirak-
çısı olan T.Tağızadə əmək fəaliyyətinə 
1953-cü ildə “Azərbaycanfilm” kinos-

tudiyasında başlayaraq 40 ildən artıq 
müddət ərzində Azərbaycan kinosu-
nun inkişafına öz töhfəsini vermişdir.

1955-ci ildə çəkdiyi “Görüş” bədii 
filmi rejissora ilk şöhrət gətirmiş və 
sonrakı illərdə Tofiq Tağızadə “Uzaq 
sahillərdə”, “Əsl dost”, “Arşın mal 
alan”, “Mən ki gözəl deyildim”, “Yeddi 
oğul istərəm”, “Dədə Qorqud”, “Evin 
kişisi”, “Babamızın babasının babası”, 
“Bağ mövsümü”, “O dünyadan sa-
lam” və digər yüksək bədii zövqü ilə 
seçilən filmlərə quruluş vermişdir.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Akademik Zərifə Əliyeva adına  
Milli Oftalmologiya Mərkəzinin 

mütəxəssisləri səyyar müayinə keçiriblər

Seminarda Milli Ofalmo-
logiya Mərkəzi elmi məlumat, 
tədris və təşkilati-metodik 
bölməsinin rəhbəri, tibb 
üzrə fəlsəfə doktoru Yazgül 
Abdıyeva mərkəzin müxtəlif 
istiqamətlərdə fəaliyyətindən, 
tez-tez rast gəlinən göz 
xəstəlikləri və onların profi-
laktikasından, risk qrupuna 
aid olan əhali arasında göz 
xəstəliklərinin qarşısının 
alınması və erkən diaqnos-
tika imkanları barədə geniş 
məlumat verib. O, kompü-
ter avadanlığını, müxtəlif 
ölçüsü və şrifti olan mətnləri 
və qədim kitabların tozunu 
başqa risk faktorları sırasın-
da qeyd edərək, müayinənin 
kitabxana əməkdaşları 
arasında ən azı ildə bir dəfə 
aparılmasının məqsədəuyğun 

olduğunu bildirib. 
Akademik Zərifə Əliyeva 

adına Milli Oftalmologiya 
Mərkəzinin həkim-oftalmoloqu 
Könül Feyziyeva 40 yaşından 
yuxarı şəxslərdə qlaukoma, 
katarakta və onların fəsadları, 
buynuz qişasının patologiyası 
haqqında məlumat verib.

Daha sonra MEK direktoru 
Leyla İmanova çıxış edərək 
Səhiyyə Nazirliyi sistemində 
olan müəssisələrin profilak-
tik tədbirlər çərçivəsində ən 
çox rast gəlinən xəstəliklər 
mövzusunda MEK-də skrininq 
müayinələri aparmasından söz 
açıb. Direktor Milli Oftalmologi-
ya Mərkəzinin rəhbərliyinə və 
əməkdaşlarına təşəkkür edib. 
Bildirib ki, akademik Zərifə 
Əliyeva adına Milli Oftalmolo-
giya Mərkəzi ilə əməkdaşlıq 

profilaktik müayinələrlə 
yanaşı, informasiya mübadiləsi 
istiqamətində də qurulub. Belə 
ki, MOM mütəxəssislərinin 
elmi əsərlərindən ibarət kol-
leksiya MEK-in Sərgi salo-
nunda daimi ekspozisiyada 
nümayiş etdirilir və oxucuların 
istifadəsinə verilib.

Seminardan sonra ki-
tabxana əməkdaşları “Göz 
xəstəliklərinin erkən diaqnos-
tikası” protokoluna əsasən 
müayinə olunublar. Xatırladaq 
ki, akademik Zərifə Əliyeva 
adına Milli Oftalmologiya 
Mərkəzi tərəfindən skrininq 
müayinələr MEK-də 2015-ci 
ildən həyata keçirilir.

Əfsanə BAYRAMQIZI, 
“Xalq qəzeti”

 � Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif 
istiqamətlərində sutka ərzində atəşkəs rejimini 27 dəfə pozub.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən 
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Ermənistan Respubli-
kasının Krasnoselsk rayonu ərazisindəki adsız 
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy 
rayonunun Zamanlı kəndində yerləşən 
mövqelərimiz atəşə tutulub.

Ağdam rayonunun işğal altında olan Şıxlar, 

Kəngərli, Acarlı, Xocavənd rayonunun Kuropat-
kino, Füzuli rayonunun Aşağı Veysəlli, Cəbrayıl 
rayonunun Nüzgar və Mehdili kəndləri yaxın-
lığında, həmçinin Goranboy, Tərtər, Ağdam 
və Xocavənd rayonları ərazisindəki adsız 
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən də ordu-
muzun mövqeləri atəşə tutulub.

Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzinin (MOM) 
mütəxəssisləri və texniki personalı AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanasının 
əməkdaşlarına göz xəstəliklərinin profilaktikası və aşkarlanması 

mövzusunda mühazirə-seminar keçirib. Eyni zamanda, kitabxanada “Göz 
xəstəliklərinin erkən diaqnostikası” protokolu çərçivəsində göz dibinin müayinəsi, 
göz təzyiqinin ölçülməsi, görmə qabiliyyətinin yoxlanılması kimi əhəmiyyət 
kəsb edən müayinələr aparılıb. Bu barədə AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanasının 
ictimaiyyətlə əlaqələr bölməsindən bildirilib.

Ermənistan sutka ərzində atəşkəs rejimini 27 dəfə pozub
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dəftərxana və təsərrüfat mallarının satınalınması məqsədilə 
AÇIQ  TENDER   ELAN   EDİR

Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz tender 

təkliflərini imzalanıb möhürlənmiş, ikiqat zərflərdə 
yazılı surətdə təqdim etsinlər. Müqaviləni yerinə 
yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə 
və texniki imkanlara malik olmalıdırlar. Tender 
təkliflərinin qiymətləndirilməsində aşağıdakı meyar-
lara üstünlük veriləcəkdir:

- aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət və müqavilənin 
vaxtında yerinə yetirilməsi. 

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 800 (səkkiz 
yüz) manat məbləğdə heç bir halda geri qaytarılma-
yan iştirak haqqını aşağıdakı hesaba köçürdükdən 
sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas 
şərtlər toplusunu Bakı şəhəri, S.S.Axundov 
küçəsi 73C nömrəli ünvandan (əlaqələndirici şəxs 
–S.Əliyevadan, tel: (+99412) 377 00 20/ 377 00 21 
(daxili 504)) ala bilərlər: 

Təşkilat- “Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitu-
tu” Publik Hüquqi Şəxs 

VÖEN- 1005379691
“Kapital Bank” ASC-nin Mərkəz filialı
VÖEN- 9900003611
H/h- AZ71AIIB38090019440419396102
M/h- AZ37NABZ01350100000000001944
Kod- 200026
SWIFTBIK. AIIBAZ2X
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı 

sənədləri (rəsmi blanklarda və möhürlə təsdiq olun-
muş qaydada) təqdim etməlidirlər:

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

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

azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);

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

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

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

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

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

- müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğunluq sertifi-
katları;

- sənədlər təqdim olunan tarixə DSMF-yə verilmiş 
hesabatın surəti və DSMF-yə borcunun olub-olma-
ması barədə arayış; 

- məhkəmə araşdırmalarına cəlb olunub-olunma-
ması barədə məlumat; 

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

İddiaçılar ilkin sənədləri 10 aprel 2019-cu il saat 
17.00-a qədər, tender təklifini və bank təminatını isə 
möhürlənmiş ikiqat zərfdə 18 aprel 2019-cu il saat 
15.00-а qədər yuxarıda göstərilən ünvana təqdim 
etməlidirlər. Göstərilən vaxtdan gec təqdim olu-
nan zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. İddia-
çıların təklifləri 19 aprel 2019-cu il saat 15.00-da 
Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu Publik 
Hüquqi Şəxsin iclas zalında açılacaqdır. 

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri iştirak edə 
bilərlər. 

Tender komissiyası

“AZƏRBAYCAN  TELEVIZIYA  VƏ  RADIO  VERILIŞLƏRI” 
QAPALI  SƏHMDAR  CƏMIYYƏTI

AÇIQ  TENDER   ELAN   EDIR
Tender 2 lot üzrə keçirilir.
Lot-1 . Təsərrüfat, inşaat və elektrik 

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

tender təkliflərini möhürlənib imzalanmış 
şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı surətdə təqdim 
etsinlər.

 Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender 
iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanla-
ra malik olmalıdırlar. Tenderdə iştirak etmək 
istəyənlər hər bir lot üçün 200 manat iştirak 
haqqını ödədikdən sonra Azərbaycan dilində 
tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu Bakı 
şəhəri, M.Hüseyn küçəsi 1 nömrəli (tender 
komissiyasının əlaqələndirici şəxs-Ziyəddin 
Əliyevdən , telefon-537-02-84) ünvandan ala 
bilərlər.

Bank rekviziti
H\h- AZ33CTRE00000000000004048501
VÖEN- 9900062371
Bank- Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Kod- 210005
VÖEN- 1401555071

M/h- AZ41NABZ01360100000000003944
S.W.I.F.T CTREAZ22
D-3 Büdcə təsnifatı kodu - 142340
D-4 Fond-7
Tenderdə iştirak haqqı heç bir halda geri 

qaytarılmır.
Iddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı 

sənədləri təqdim etməlidirlər:
 -tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
 -tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
 -tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 

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

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

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

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

 -iddiaçının son bir ildəki maliyyə vaziyyəti 
haqqında bank arayışı;

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

 -müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğunluq 
sertifikatları; 

 Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə 
(əsli və surəti) tərtib olunmalıdır (xarici dildəki 
tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə 
edilməlidr). Tender proseduru “Dövlət satınal-
maları haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir. 
Iddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün yuxarıda 
göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank 
təminatı istisna olmaqla) 24 aprel 2019-cu 
il saat 18.00-a qədər, tender təklifi və bank 
təminatını isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 3 
may 2019-cu il saat 15.00-a qədər, Bakı şəhəri, 
M.Hüseyn küçəsi 1 nömrəli ünvana təqdim 
etməlidirlər. Göstərilən vaxtdan gec təqdim 
olunan zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

Iddiaçıların təklifləri 6 may 2019-cu il saat 
15.00- da Bakı şəhəri, M.Hüseyn küçəsi 1 nömrəli 
ünvanda xüsusi ayrılmış otaqda açılacaqdır.

Iddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Email: webmaster@aztv.az

Tender komissiyası

Göygöl Rayon Icra Hakimiyyəti Başçısının Göygöl Şəhər 
Inzibati Ərazi Dairəsi üzrə Nümayəndəliyi 2019-cu il üçün 

AÇIQ  TENDER   ELAN   EDIR
Tender 1 lot üzrə keçirilir. 
Lot-1. Göygöl şəhərində abadlıq işlərinin 

aparılmasının satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, 

“Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununa uyğun öz tender 
təkliflərini möhürlənib imzalanmış, ikiqat 
bağlamada yazılı şəkildə təqdim etsinlər. 

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıda-
kı meyarlara üstünlük veriləcəkdir:

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

Müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi 
üçün tender iştirakçıları lazımi texniki və 
maliyyə imkanlarına malik olmalıdırlar.

Tenderlə əlaqədar məlumat almaq üçün 
maraqlananlar tender komissiyasına müraciət 
edə bilərlər.

Ünvan-Göygöl şəhəri, S.Hacıyev küçəsi 
42,telefon- 022-205-23-69.

Əlaqələndirici şəxs- Abbasov Ədalət Abbas 
oğlu.

Maraqlananlar əsas şərtlər toplusunu aşağı-
dakı məbləğdə iştirak haqqını köçürdükdən 
sonra yuxarıda göstərilən ünvandan ala bilərlər.

Iştirak haqqı 100 manatdır .
 Iddiaçılar iştirak haqqını aşağıdakı hesaba 

köçürməlidirlər.
Təşkilat- Göygöl Rayon Icra Hakimiyyəti 

Başçısının Göygöl Şəhər Inzibati Ərazi Dairəsi 
üzrə Nümayəndəliyi

H\h-AZ30AIIB32051019448300201183
VÖEN -7600031051
Bank-“Kapital bank”ın Göygöl rayon filialı
Kod - 200833
M/h- 137010001944
SWIFT- BIK AIIBAZ2X
Iştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
Iddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı 

sənədləri təqdim etməlidirlər.
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
- iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank 

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

diyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri;
- iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti 

haqqında məlumat;

- işləri yerinə yetirmək üçün potensial 
imkanları haqqında məlumat;

- vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair 
borcların olub-olmaması barədə arayış;

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

- tender təklifi qiymətinin 1 faizi həcmində 
bank zəmanəti (zərflərin açıldığı gündən sonra 
ən azı 60 bank günü qüvvədə olmalıdır).

Iddiaçılar tələb olunan sənədləri möhürlü 
zərflərdə 15 aprel 2019-cu il saat 17-00-dək 
Göygöl RIHB-in Şəhər üzrə Nümayəndəliyinə 
təqdim etməlidirlər.

Bu vaxtdan gec təqdim olunan zərflər 
açılmadan geri qaytarılacaqdır.

Iddiaçılar tender təklifi və bank zəmanətini 
30 aprel 2019-cu il saat 17-00-dək təqdim 
etməlidirlər.

Tender zərfləri 2 may 2019-cu il saat 10.00-
da Göygöl RIHB-in Göygöl Şəhər Inzibati Ərazi 
Dairəsi üzrə Nümayəndəliyində açılacaqdır.

Iddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Saatlı Suvarma Sistemləri Idarəsi 
2019-cu il üçün əsaslı təmirə lazım olan  
materialların satınalınması məqsədilə 

AÇIQ  TENDER   ELAN   EDIR
Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Tikinti materiallarının satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz 

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

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıdakı 
meyarlara üstünlük veriləcəkdir: 

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

Bağlanmış müqaviləni yerinə yetirmək üçün 
tender iştirakçıları lazımi maddi-texniki bazaya 
malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər lot üçün 50 
(əlli ) manat məbləğdə iştirak haqqını göstərilən 
hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində 
tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu Saatlı 
şəhəri, H.Əliyev prospekti 235, Saatlı Suvarma 
Sistemləri Idarəsindən (əlaqələndirici şəxs- 
U.Ə.Umudovdan, telefon- 0-2128-5-20-19 ) ala 
bilərlər.

Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi
H/h -AZ 11CTRE 00000000000002354501
VÖEN - 6700035821

Fond -7, maddə- 142319
XHK 004061
Kod -210005
VÖEN- 1401555071
M\ h- AZ41NABZ 01360100000000003944
SWIFT CTRE AZ
Iştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
Iddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı 

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

bank sənədi;
-tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 

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

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

-Azərbaycan Respublikasında vergilərə və 
digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vax-
tı keçmiş öhdəliklərin olub-olmaması haqqında 
müvafiq vergi orqanlarından arayış;

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

-iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti 
haqqında bank arayışı;

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

-müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğunluq 
sertifikatları.

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

Tender prosedurunda iştirak üçün iddiaçılar 
“Dövlət satınalmaları haqqında” Qanunun 6-cı 
maddəsinin tələblərinə uyğun olaraq müvafiq 
sahədə peşəkarlığı, təcrübəsi, texniki və maliyyə 
imkanları, işçi qüvvəsi, idarəetmə səriştəsi, 
etibarlığı və.s barədə müvafiq sənədlər təqdim 
etməlidirlər.

Iddiaçılar tenderdə iştirak üçün yuxarıda 
göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank 
zəmanəti istisna olmaqla) 25 aprel 2019-cu il saat 
18.00-a kimi, tender təklifi və bank zəmanətini 
isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 7 may 2019-cu il 
saat 18.00-a qədər Saatlı şəhəri, H.Əliyev pros-
pekti 235, Saatlı Suvarma Sistemləri Idarəsinə 
təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər 
açılmadan geri qaytarılacaqdır.

Iddiaçıların təklifləri 8 may 2019-cu il saat 
11.00-da yuxarıda göstərilən ünvanda açılacaqdır.

Iddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi 7 saylı Ərazi Maliyyə Hesablaşma 
Mərkəzi 2019-cu ildə alınacaq odunun satınalınması məqsədilə

AÇIQ  TENDER   ELAN   EDIR
Tender 1 (bir) lot üzrə keçirilir.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz tender 

təkliflərini möhürlənib imzalanmış şəkildə ikiqat 
zərflərdə yazılı surətdə təqdim etsinlər. Müqaviləni 
yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə 
və texniki imkanlara malik olmalıdırlar. Tenderdə iştirak 
etmək istəyənlər aşağıda göstərilən məbləğdə iştirak 
haqqını hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində 
tərtib olunmuş tenderin əsas şərtlər toplusunu Şəmkir 
şəhəri, Nizami küçəsi 71 nömrəli ünvandan ala bilərlər.

Iştirak haqqı 50 manatdır. 
Təşkilat- 7 saylı Ərazi Maliyyə Hesablaşma Mərkəzi
 H \h- AZ97AIIB32051019444700201147
 VÖEN- 8500155391
 BANK- “ KAPITAL BANK “ KB-nin Şəmkir filialı
 Kod- 200479
 VÖEN- 9900003611
 M\h- AZ37NABZO1350100000000001944
 S.W.I.F.T. BIK AIIBAZ 2X
 Iştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.

Iddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı sənədləri 
təqdim etməlidirlər:

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

sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən 

azı 30 bank günü müddətində qüvvədə olmalıdır);
- tender təklifi dəyərinin 1 faizi həcmində (təklifin 

təminatı) bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən 
sonra ən azı 60 bank günü müddətində qüvvədə olma-
lıdır);

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

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

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

- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, nizamnaməsi, 
qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri (notarial 
qaydada təsdiq edilmiş surətləri);

- tender təklifini və satınalma müqaviləsini imza-
lamaq səlahiyyətinə malik olan şəxsin səlahiyyətlərini 
təsdiq edən sənəd;

- iddiaçının müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğun-
luq sertifikatları;

- iddiaçının işləri yerinə yetirmək üçün potensial 
imkanları və maddi-texniki bazası haqqında yazılı 
məlumat.

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

Iddiaçılar tenderdə iştirak üçün yuxarıda göstərilən 
sənədləri (tender təklifi və bank təminatı istisna olmaq-
la) və iş qrafikini 18 aprel 2019-cu il saat 17.00-dək, ten-
der təklifi və bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat 
zərflərdə 1 may 2019-cu il saat 17.00-dək Gəncə şəhəri, 
H.Əliyev meydanı inzibati binada təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər 
açılmadan geri qaytarılacaqdır.

Təklif zərfləri 2 may 2019-cu il saat 10.00-da yuxarı-
da qeyd olunan ünvanda açılacaqdır.

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

Əlaqələndirici şəxs- Arzu Əmiraslanov,    
telefon- 02230-5-32-14.

Tender komissiyası

BİLDİRİŞ
“Xalq qəzeti”nin 26 yan-

var və 8 fevral 2019-cu il ta-
rixli nömrələrində Gənclər 
və İdman Nazirliyinin “YO-
UTHVİSİON” IV Beynəlxalq 

mahnı müsabiqəsinin 
keçirilməsinin satınalınma-
sı məqsədilə dərc olunmuş 
açıq tender proseduru 
yetərsay olmadığı üçün baş 
tutmamışdır.

Tender komissiyası

BİLDİRİŞ
“Xalq qəzeti”nin 2 fevral 

2019-cu il tarixli nömrəsində 
Dövlət Turizm Agentliyinin 
“Şahdağ Turizm Mərkəzi” 
Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 

tərəfindən generatorların 
satınalınması ilə əlaqədar 
dərc edilmiş kotirovka sorğu-
sunda “Express Supply” MMC 
qalib şirkət elan olunmuş 
və həmin MMC ilə müvafiq 
satınalma müqaviləsi bağla-
nılmışdır.

Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi 
Agentliyi İKT avadanlıqlarının satınalınması məqsədilə
AÇIQ  TENDER   ELAN   EDİR

Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz tender 

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

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 200 (iki yüz) 
manat məbləğdə iştirak haqqını göstərilən hesaba 
köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş 
əsas şərtlər toplusunu Bakı şəhəri, H.Əliyev prospekti 
152, Çinar plaza, 32-ci mərtəbə (əlaqələndirici şəxs-
Ramin İsgəndərovdan, telefon - (+99412) 565-12-72 
(daxili 197) ünvandan ala bilərlər.

VÖEN- 1404055601 
H\h-AZ58CTRE00000000000008408201
Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi 
VÖEN- 1401555071 
Kod-210005 
M\h- AZ41NABZ01360100000000003944 
S.W.I.F.T- CTREAZ22
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı sənədləri 

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

sənədi;
-tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən 

azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);
-tender təklifi dəyərinin 1 % -i həcmində bank 

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

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

öhdəliklərin olub-olmaması haqqında müvafiq vergi 
orqanından arayış; 

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

-iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında 
bank arayışı;

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

-iddiaçıların müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğun-
luq sertifikatları;

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

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

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün yuxarıda 
göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank təminatı is-
tisna olmaqla) 12 aprel 2019-cu il saat 17.00-a qədər, 
tender təklifi və bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat 
zərfdə 23 aprel 2019-cu il saat 17.00-a qədər Bakı 
şəhəri, H.Əliyev prospekti 152, Çinar plaza, 32-ci 
mərtəbədə təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər 
açılmadan geri qaytarılacaqdır. İddiaçıların təklifləri 24 
aprel 2019-cu il saat 15.00-da Azərbaycan Respubli-
kasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin iclas zalında 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri iştirak edə 
bilərlər.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi 
proqram təminatı və lisenziyaların satınalınması məqsədilə 
AÇIQ  TENDER   ELAN   EDİR

Tender 3 lot üzrə keçirilir.
Lot- 1 . “ALO-1003 Çağrı mərkəzi”nin proqram 

təminatına yeni modulların əlavə edilməsi, ehtiyat server 
infrastrukturunun qurulması və 2 illik texniki xidmətin 
göstərilməsi işlərinin satınalınması. 

Lot- 2 . “Avtomatlaşdırılmış Qida Təhlükəsizliyi 
İnformasiya Sistemi - AQTİS” üçün əlavə modullarının ha-
zırlanması, quraşdırılması və istismara verilməsi işlərinin 
satınalınması.

Lot- 3. 3CX kommunikasiya proqramı üçün və şəbəkə 
təhlükəsizliyinin qorunması məqsədilə FortiGate-VM02V 
lisenziyalarının satınalınması.

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

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 1-ci və 3-cü lotların hər 
birinə 50 (əlli) manat, 2-ci lot üçün isə 120 (yüz iyirmi) manat 
məbləğdə iştirak haqqını göstərilən hesaba köçürdükdən 
sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər toplu-
sunu Bakı şəhəri, H.Əliyev prospekti 152, Çinar plaza, 32-ci 
mərtəbə (əlaqələndirici şəxs-Ramin İsgəndərov, telefon - 
(+99412) 565-12-72 (daxili 197) ünvandan ala bilərlər.

VÖEN- 1404055601 
H\h-AZ58CTRE00000000000008408201
Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi 
VÖEN- 1401555071 
Kod-210005 
M\h- AZ41NABZ01360100000000003944 
S.W.I.F.T- CTREAZ22
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı sənədləri 

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

sənədi;

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

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

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

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

-iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında 
bank arayışı;

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

-malgöndərənlərin (podratçıların) ixtisas uyğunluğuna 
dair məlumat (əsas şərtlər toplusunun malgöndərənlərin 
(podratçıların) ixtisas uyğunluğuna dair məlumat forması-
na uyğun olaraq).

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

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün yuxarıda 
göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank təminatı istisna 
olmaqla) 12 aprel 2019-cu il saat 17.00-a qədər, tender 
təklifi və bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 23 
aprel 2019-cu il saat 17.00-a qədər Bakı şəhəri, H.Əliyev 
prospekti 152, Çinar plaza, 32-ci mərtəbədə təqdim 
etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər açıl-
madan geri qaytarılacaqdır. İddiaçıların təklifləri 24 aprel 
2019-cu il saat 16.00-da Azərbaycan Respublikasının 
Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin iclas zalında açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri iştirak edə 
bilərlər.

Tender komissiyası
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“Azərbaycan” nəşriyyatında ofset üsulu ilə çap olunub.
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Tacikistan

Sərhəddə qarşıdurma 
Tacikis-

tan-Qırğızıstan 
sərhədindəki iki 
kənd arasında baş 
verən qarşıdurma 
nəticəsində bir 
tacik sakin odlu 
silahla qətlə yetiri-
lib, hər iki tərəfdən 
20-dən çox insan 
yaralanıb. İnsident Qırğızıstanın Batken vilayətinin 
Ak-Saya və Tacikistanın İsfarin rayonunun Tacikon 
kəndlərinin əhalisi arasında baş verib. Bu ərazidə 
otlaq sahələri ilə bağlı tez-tez qarşıdurma baş verir.

Xəbəri “Lenta.ru” yayıb. 

Yaponiya

“Lunaxod” yaradılacaq
“Toyota” 

avtomobil is-
tehsalı şirkəti və 
Yaponiya Aero-
kosmik Məkanın 
Tədqiqi Agentliyi 
pilot tərəfindən 
idarə ediləcək 
“Lunaxod”un 
yaradılması barədə 

razılığa gəlib. Bildirilir ki, Ayın səthində 10 min kilo-
metr məsafəni qət edə biləcək yeni aparatın 2029-
cu ildə kosmosa göndəriləcəyi gözlənilir. 

Məlumatı CNN verib.

Səudiyyə Ərəbistanı

İnnovasiyalı “tibb şəhəri”
Səudiyyə 

Ərəbistanının 
Asir əyalətində 
innovasiyalı 
“tibb şəhəri” 
salınacaq. 
Burada eyni 
vaxtda 5 min 
xəstəni müalicə 
etmək mümkün 
olacaq. Şəhərciyə əcnəbi vətəndaşların da böyük 
maraq göstərəcəyi gözlənilir. Meqalayihənin həyata 
keçirilməsi üçün 8 milyard dollar xərclənəcək.

Xəbəri “Əl-Ərəbiyyə” telekanalı yayıb.

ABŞ

Milyonçuların sayı artıb 
ABŞ-da 

səhmlərinin 
qiyməti azı 1 mil-
yon dollar təşkil 
edən 11,8 milyon 
insan yaşayır. Bu 
barədə Çikaqonun 
“Spectrem Gro-
up” konsaltinq 

şirkətinin tədqiqatının nəticələrində bildirilir. 
Məlumata görə, Birləşmiş Ştatlarda səhmlərinin 
qiyməti azı 1 milyon dollar olan insanların sayı 
Portuqaliya və İsveç kimi ölkələrin əhalisinin sayını 
ötüb.

İnformasiyanı “Associated Press” verib. 

İtaliya

Ronaldonun 700-cü qolu
“Yuven-

tus” klubunun 
portuqaliyalı 
hücumçusu 
Kriştiano 
Ronaldonun 
UEFA Çempi-
onlar Liqasının 
səkkizdəbir 
final mərhələsi 
çərçivəsində 
iki gün əvvəl 
“Atletiko Mad-
rid” ilə qarşılaşmanın 86-cı dəqiqəsində 11 metrlik 
cərimə zərbəsindən vurduğu qol onun karyerasında 
rəsmi matçlarda 700-cü qolu olub.

Qeyd olunur ki, portuqaliyalı hücumçu bu 
göstəriciyə 987 oyunda nail olub. 

Xəbəri “Euronews” yayıb. 

Hazırladı:  
M.ABDULLAYEV, “Xalq qəzeti” 

 Â Martın 15-də
 Â Bakıda və Abşeron yarımadasında dəyişkən buludlu 

olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi 
gözlənilir. Lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə yağış yağacağı 
ehtimalı var. Axşam bəzi yerlərdə duman olacaq. Güclü 
şimal-qərb küləyi əsəcək, gündüz mülayimləşəcək. Gecə 
4-6, gündüz 7-9 , Bakıda gecə 4-6, gündüz 7-9 dərəcə 
isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 762 mm civə sütunundan 
758 mm civə sütununa enəcək, nisbi rütubət 70-80 faiz 
olacaq.

 Â Naxçıvan Muxtar Respublikasında arabir yağış 
yağacağı gözlənilir. Dağlıq ərazilərdə qar yağacağı 
ehtimalı var. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir 
güclənəcək. Gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyədək isti, 
dağlıq ərazilərdə 5-7 dərəcə şaxta, gündüz 7-12 dərəcə isti 
olacaq.

 Â Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd, 
Qubadlı, Zəngilan, Laçın, Kəlbəcər, həmçinin Daşkəsən-
Gədəbəy rayonlarında bəzi yerlərdə yağıntılı olacağı, qar 
yağacağı, gündüz əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. 
Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-
ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 
dərəcəyədək isti, gündüz 3-6 dərəcə isti olacaq. 

 Â Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Ağdam, Füzuli, 
Cəbrayıl rayonlarında bəzi yerlərdə yağış yağacağı, 
gündüz tədricən kəsiləcəyi gözlənilir. Səhər ayrı-ayrı 
yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı 
yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 2-7, gündüz 7-12 dərəcə 
isti olacaq.

 Â Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, 
Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, 
Qusar rayonlarında arabir yağış, dağlıq ərazilərdə qar 
yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı 
var. Gündüz tədricən kəsiləcək. Ayrı-ayrı yerlərdə duman 
olacaq. Qərb küləyi əsəcək. Gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 
dərəcəyədək isti, gündüz 6-11 dərəcə isti, dağlarda gecə 
4-9 dərəcə şaxta , gündüz 0-5 dərəcə isti olacaq. 

 Â Mərkəzi Aran: Mingəçevir, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, 
Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, 
Biləsuvar, Saatlı, Şirvan, Hacıqabul, Salyan, Neftçala 
rayonlarında bəzi yerlərdə yağış yağacağı, gündüz əsasən 
yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər ayrı-ayrı 
yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı 
yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 2-7, gündüz 10-15 dərəcə 
isti olacaq.

 Â Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara 
rayonlarında bəzi yerlərdə yağış yağacağı, gündüz əsasən 
yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Səhər dağlarda duman 
olacaq. Şimal- şərq küləyi əsəcək. Gecə 5-7, gündüz 8-13, 
dağlarda gecə 0-5, gündüz 5-8 dərəcə isti olacaq. 

15 mart 2019-cu il, cümə12

Aslan Aslanov, Dağbəyi İsmayılov və Elman Qədirov 
həmkarları Tahir Aydınoğluna atası

AYDIN RÜSTƏMOVUN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verirlər.
                                                                                                                    

AZƏRTAC-ın kollektivi iş yoldaşları Nihad Budaqova atası

QABİL BUDAQOVUN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verir.
                                                                                                                    

Qobustan rayonundan Adil Məmmədov Məmmədovlar 
ailəsinə iqtisad elmləri  doktoru, respublikanın Əməkdar 
aqronomu, Dövlət Mükafatı laureatı, Prezident təqaüdçüsü 

MUSA MƏMMƏDOVUN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verir.
                                                                                                                    

Qobustan rayonundan Adil Məmmədov Akim Bədəlova 
anası

GÜLLƏR XANIMIN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verir.

Allah rəhmət eləsin
 9 1992-ci ildə TİMHQİ tərəfindən Ziyadxan Yunus oğlu Musayevin adına verilmiş qeydiyyat vəsiqəsi itdiyi üçün etibar-

sız sayılır.(Bakı, 8-ci mikrorayon, S.Axundov küçəsi ev 2, mənzil 19). 
 9 Babayev Qaraş Həmdəm oğluna məxsus Pirallahı rayonu, Dübəndi bağ massivlərində daimi istifadəyə verilmiş tor-

paq sahəsi ilə bağlı icarə müqaviləsi itdiyi üçün etibarsız sayılır.
 9 Azərbaycan Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkətinə məxsus BA seriyalı 931046,931047, 931048, 931049 və 935050 

nömrəli əmlak blankları itdiyi üçün etibarsız sayılır.

Neftin qiyməti 
artmaqda davam edir

 � Dünya bazarında “qara qızıl”ın qiyməti 
artmaqda davam edir. 

Londonun “İCE” Birjasının məlumatına görə, “Brent” 
markalı neftin bir bareli 68,02 dollar olub. Sonuncu dəfə 
bu göstərici 2018-ci il noyabrın 16-da qeydə alınmışdı. 
Nyu-York Əmtəə Birjasının məlumatına görə, Texas sortu 
adlandırılan ABŞ-ın “WTI” markalı neftinin bir bareli 
58,62, Azərbaycanın “AzeriLight” markalı neftinin bir 
bareli 69,52 dollar olub.

Ekspertlər bildiriblər ki, “qara qızıl”ın qiyməti art-
maqda davam edəcək. Düzdür , bəzi məqamlarda nef-
tin qiyməti azca da olsa aşağı düşə bilər, lakin bu hal 
müvəqqəti olacaq.

Qəzənfər  QASIMOV, “Xalq  qəzeti” 

 İsveç məktəblisi Nobel mükafatına namizəddir

İsveç və Norveç siyasətçiləri ekoloji 
hərəkatda fəallıq nümayiş etdirən 16 
yaşlı məktəblinin Nobel mükafatına 
namizədliyini irəli sürüblər.

Qeyd edək ki, fevral ayında Qreta 
Tunberqin rəhbərliyi ilə 4 min gənc 
Berlində nümayişə çıxıb. Qreta Tun-
berqi Almaniya Kansleri Angela Merkel 
qəbul edib və ona təşəkkür edib.

Xatırladaq ki, iqlim dəyişiklikləri 
üzrə Paris sazişi 2015-ci ildə 170 dövlət 
tərəfindən imzalanıb.

Bundan əlavə, Qreta Tunberq BMT-
nin iqlim dəyişiklikləri üzrə konf-
ransında və Davosda Dünya İqtisadi 
Forumunda iştirak edib.

Qəzənfər  QASIMOV, “Xalq  qəzeti” 

 � 16 yaşlı İsveç məktəblisi Qreta Tunberq 2018-ci ilin 
yayından Stokholmda “məktəb aksiyası” keçirir. O , dünya  
siyasətçilərindən xahiş edir ki, iqlim dəyişikliklərinə görə 
Paris sazişinə əməl edilsin. Avropanın minlərlə məktəblisi 
Qreta Tunberqə dəstək olub.

Tereza Mey parlamenti 
“Brexit”lə bağlı razılaşmanı 
dəstəkləməyə çağırıb

 � Böyük Britaniya hökumətinin 
üzvləri ölkənin Avropa İttifaqından 
çıxmasını iki il müddətinə təxirə salmaq 
imkanlarını müzakirə ediblər. Bu barədə 
“The Daily Telegraph”a istinadən TASS 
məlumat yayıb. 

Məlumata görə, əgər 
Baş nazir Tereza Mey par-
lamentin İcmalar Palata-
sını gələn həftə Brüssellə 
əldə olunmuş əməkdaşlıq 
haqqında razılaşmanı 
dəstəkləməyin vacibliyinə 
inandıra bilsə, o zaman 
“Brexit”in müddətini azı 
iyunun 30-dək təxirə 
salmaq olar. Baş nazir 
xəbərdarlıq edib ki, əgər 
“Brexit”in şərtləri ilə bağlı 
razılaşma parlamentdə 
üçüncü dəfə də rədd edilsə, 
o zaman Aİ-dən ayrılmaq 
daha uzun müddətə təxirə 
salınacaq.

Britaniya mətbuatının 
yazdığına görə, Mey 
artıq “Brexit”lə bağlı 
vəziyyət və lideri olduğu 
Mühafizəkarlar Parti-
yası üzərində nəzarəti 
itirib. Məsələ bundadır 
ki, hökumətin 18 üzvü 
Aİ-dən razılaşmasız çıxma 
ssenarisinin reallaşdırıl-
ması imkanını birdəfəlik 
bloklamaqla bağlı 

təklifin əleyhinə səs 
verməkdən imtina etməklə 
partiya intizamını pozub. 

T.Mey martın 13-də 
parlamentə təklif edib 

ki, “Brexit”in şərtləri ilə 
bağlı bu ayın 20-nə qədər 
yeni səsvermə keçirilsin. 
Qanunvericilər isə artıq iki 
dəfə - bu ilin yanvarında və 
martın 12-də Aİ ilə razı-
laşma layihəsinin əleyhinə 
səs veriblər. Ancaq Mey 
parlamenti razılaşma ilə 
bağlı daha bir səsvermə 

keçirməyə və sənədi 
dəstəkləməyə çağırıb. Baş 
nazir bəyan edib ki, yalnız 
bu halda martın 29-na 
təyin olunmuş Aİ-dən 
çıxma müddəti dəyişdirilə 
bilər. 

Mey bir qədər əvvəl 
İcmalar Palatasında çıxışı 
zamanı demişdi ki, əgər 
qanunvericilər razılaşma 
sənədinə yenidən yaşıl işıq 
yandırmasalar, o zaman 
Böyük Britaniya mayın  

23-26-na təyin olunmuş 
Avropa Parlamentinə 
seçkilərdə iştirak etməli 
olacaq, ölkənin Aİ 
tərkibindən çıxması isə 
qeyri-müəyyən vaxta 
qədər uzanacaq.

Paşa ƏMİRCANOV,  
“Xalq qəzeti”

Qeyd edək ki, AP-nin 
məruzəsində Türkiyənin 
Avropa İttifaqına (Aİ) 
üzvlüyü ilə bağlı danı-
şıqların dayandırılması 
tövsiyə olunur. Təhlilçilər 
bildirirlər ki, qərar sivil, de-
mokratik Avropa dəyərləri 
ilə ziddiyyət təşkil edir. Yeri 
gəlmişkən, sənəd Avropa 
parlamentindəki sağ və sol 
ifrat  mühafizəkar qüvvələr 
tərəfindən hazırlanaraq 
qəbul edilib. 

Türkiyə XİN-nin bu 
məsələ ilə bağlı rəsmi 
bəyanatında deyilir: “AP-
nin birtərəfli və qeyri-ob-

yektiv qərarını şərh etmək 
belə mənasızdır. Bu tövsiyə 
xarakterli qətnamə bizim 
üçün heç bir əhəmiyyət 
kəsb etmir”. 

Bəyanatda həmçinin 
vurğulanır ki, AP-nin 
Türkiyəyə münasibətdə 
qərəzli mövqeyi heç də 
Ankara ilə Aİ arasında 
münasibətlərin inkişafı-
na, qarşılıqlı anlaşmaya 
və dialoqa xidmət etmir, 
əksinə münasibətləri daha 
da gərginləşdirir.

Türkiyənin ha-
kim Ədalət və İnkişaf 

 Partiyasının sözçüsü Ömər 
Çelik də AP-nin qərarını 
pisləyib. O bildirib ki, iqti-
dar partiyası qəbul olunan 
qərarı dəyərsiz, hökmsüz 
və nüfuzu olmayan bir 
sənəd kimi qiymətləndirir. 

Ö.Çelik Avropa Par-
lamentinin demokratik 
inkişafa açıq olan və 
onu dəstəkləyən qərar 
verməkdən uzaq olduğunu, 
dünyaya dar pəncərədən 
baxdığını bildirib.

M.HACIXANLI,  
“Xalq qəzeti” 

Ankara Avropa Parlamentinin 
qərarını tənqid edib 
Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Avropa 

Parlamentinin (AP) Türkiyə üzrə son məruzəsini 
kəskin tənqid edib. Bu barədə “Anadolu” agentliyi 

məlumat yayıb. 

Aİ Türkiyəyə 1,5 milyard avro ödəyəcək
 � Avropa İttifaqının (Aİ) xarici siyasət 

və təhlükəsizlik məsələləri üzrə ali nümayəndəsi 
Federika Moqerini Türkiyədəki suriyalılara görə 
rəsmi Ankaraya yeni ödənişin ediləcəyini açıqlayıb. 
Bu barədə “Anadolu” agentliyi məlumat yayıb.

Federika Moqerini bəyan edib ki, Aİ Türkiyədəki 
 Suriya qaçqınlarına 1,5 milyard avro qrant ayıracaq. 
Moqerini deyib: “Bildirmək istəyirəm ki, biz Türkiyədəki 
Suriya qaçqınlarına ayrılması nəzərdə tutulan 3 milyard 
avro qrantın 1,5 milyardını transfer edəcəyik”.

Aİ və BMT-nin himayəsi ilə Suriya böhranına həsr 
olunmuş konfransda çıxış edən Aİ-nin ali komissarı 
vurğulayıb ki, bu ölkədəki böhranı hərbi deyil, siyasi 
yolla həll etmək mümkündür. O, Türkiyənin ən çox – 3,5 
milyon suriyalı qaçqına sığınacaq verdiyini də diqqətə 
çatdırıb.

Konfransda qeyd olunub ki, Suriyada vətəndaş 
müharibəsinin başlandığı 2011-ci ilin əvvəlindən bəri 
yüz minlərlə insan öldürülüb və 10 milyondan çox suriya-
lı öz torpaqlarını tərk etməyə məcbur olub.

Rövşən ATAKİŞİYEV, “Xalq qəzeti”


