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Gəmilərə 
xəbərdarlıq 

Agentlik 
optimallaşmanı
təmin edəcək

Həyata keçirilən 
struktur islahatları 
sosial-iqtisadi 
inkişafı daha da 
sürətləndirəcək

Azadlığın səhərinə 
aparan qanlı gecə

Prezident İlham Əliyev Fransanın 
sabiq Prezidenti Nikola Sarkozi ilə görüşüb

 � Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyev yanvarın  
15-də ölkəmizdə səfərdə olan 
Fransa Respublikasının sabiq 
Prezidenti Nikola Sarkozi ilə 
görüşüb.

Nikola Sarkozi bir neçə il bun-
dan əvvəl Azərbaycana səfərindən 
ötən dövr ərzində Prezident İlham 
Əliyevin rəhbərliyi ilə Bakıda həyata 
keçirilən böyük quruculuq və abad-
lıq işlərinin şahidi olduğunu dedi və 
bütün bu inkişaf proseslərinin onda 
dərin təəssürat yaratdığını qeyd 
etdi.

Prezident İlham Əliyev xoş 
sözlərə görə minnətdarlığını bildirdi. 

Söhbət zamanı Nikola Sar-
kozinin 2007-2012-ci illərdə 
Fransanın Prezidenti olduğu 
dövrdə Azərbaycan-Fransa 
münasibətlərinin möhkəmləndiyi 
vurğulanıb, bir çox sahələrdə 
əlaqələrimizin böyük inkişaf yolu 
keçdiyi qeyd edilib. Azərbaycan 
Prezidenti və Nikola Sarkozi öz 
aralarında keçirilən görüşləri 
məmnunluqla xatırlayıblar. Qeyd 
olunub ki, həmin dövrdə təhsil 
sahəsində əməkdaşlığın yeni 
çərçivələri məhz Prezident İlham 

Əliyev və Nikola Sarkozinin birgə 
səyləri nəticəsində mümkün olub. 
Bakıda hər iki Prezidentin iştira-
kı ilə Fransız liseyinin təməlinin 
qoyulması əlamətdar hadisə kimi 
dəyərləndirilib. Həmin illərdə 

yüksək səviyyəli siyasi əlaqələrin 
möhkəmlənməsi nəticəsində bir 
çox fransız şirkətləri Azərbaycanda 
fəaliyyətə başlayıb və ya öz 
fəaliyyətini genişləndiriblər.

Nikola Sarkozi ona göstərilən 
qonaqpərvərliyə görə təşəkkürünü 

bildirib. Prezident İlham Əliyev, 
öz növbəsində, Nikola Sar-
kozini yenidən Azərbaycanda 
görməyindən məmnun olduğunu 
ifadə edib.

AZƏRTAC

A.N.Alışanovun “Azərbaycan Televiziya və Radio 
Verilişləri” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri 

vəzifəsindən azad edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Sərəncamı

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

1. Arif Nizam oğlu Alışanov  
“Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri” 
Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri 

vəzifəsindən azad edilsin.
2. Bu Sərəncam imzalandığı gündən 

qüvvəyə minir.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri,  15 yanvar 2019-cu il

G.Q.İsmayılzadənin Azərbaycan Respublikasının 
Yaponiyada  fövqəladə və səlahiyyətli səfiri 

vəzifəsindən geri çağırılması haqqında

Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası Konstitusi-
yasının 109-cu maddəsinin 15-ci bəndini 
rəhbər tutaraq qərara alıram:

Gürsel Qüdrət oğlu İsmayılzadə 
Azərbaycan Respublikasının Yaponiyada  

fövqəladə və səlahiyyətli səfiri vəzifəsindən 
geri çağırılsın.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 15 yanvar 2019-cu il

Konsulluq xidmətlərinin göstərilməsində şəffaflığın 
artırılması məqsədilə “Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial 
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin fəaliyyətinin 
təmin edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2012-ci il 5 sentyabr tarixli 706 
nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Fərmanı

Konsulluq xidmətlərinin 
göstərilməsində şəffaflığın artırılması 
məqsədilə Azərbaycan Respublikası 
Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 
32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara 
alıram:

1. “Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti yanında Vətəndaşlara 
Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə 
Dövlət Agentliyinin fəaliyyətinin təmin 
edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 
2012-ci il 5 sentyabr tarixli 706 
nömrəli Fərmanında (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik 
Toplusu, 2012, №9, maddə 858; 2013, 
№ 2, maddə 109, № 3, maddə 254, № 
4, maddə 377; 2014, № 2, maddə 117, 
№ 5, maddə 486, № 9, maddələr 1027, 
1044, 1048; 2015, № 6, maddə 708, 
№ 8, maddə 917, № 10, maddə 1122; 
2016, № 2 (II kitab), maddə 251, № 5, 
maddə 852, № 8, maddə 1384, № 9, 
maddə 1464; 2017, № 2, maddə 174, 
№4, maddə 564, № 5, maddə 809, № 
8, maddələr 1521, 1531; 2018, № 3, 
maddə 437, № 6, maddə 1242, № 10, 
maddə 2013; Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2018-ci il 14 noyabr 
tarixli 340 nömrəli Fərmanı) aşağıdakı 
dəyişikliklər edilsin:

1.1. 5.18-ci bəndin sonunda nöqtə 

işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz 
edilsin və aşağıdakı məzmunda 5.19-
cu bənd əlavə edilsin:

“5.19. konsulluq xidmətləri ilə bağlı:
5.19.1. xidməti və diplomatik pas-

portların verilməsi və dəyişdirilməsi;
5.19.2. sənədə apostil verilməsi və 

sənədin leqallaşdırılması;
5.19.3. viza rəsmiləşdirilməsi üçün 

xarici ölkələrin səfirliklərinə və konsul-
luqlarına notanın verilməsi.”;

1.2. 6-cı hissədə “İqtisadiyyat 
Nazirliyinə” sözlərindən sonra “, Xarici 
İşlər Nazirliyinə” sözləri əlavə edilsin.

2. Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət 
və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət 
Agentliyi xarici ölkələrdə müvəqqəti və 
ya daimi yaşayan Azərbaycan Res-
publikası vətəndaşlarına, habelə xarici 
ölkələrdə olan Azərbaycan Respubli-
kasında daimi yaşayan vətəndaşlığı ol-
mayan şəxslərə konsulluq xidmətlərinin 
“Elektron hökumət” portalı vasitəsilə 
elektron qaydada göstərilməsini təmin 
etmək məqsədilə zəruri tədbirlər gör-
sün. 

3. Bu Fərman 2019-cu il martın 
1-dən qüvvəyə minir.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 15 yanvar 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin strukturunun və 
idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci 

bəndini rəhbər tutaraq, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi-
nin fəaliyyətini optimallaşdırmaq, strukturunu və idarə edilməsini daha da 
təkmilləşdirmək məqsədilə qərara alıram: 

1. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyindəki kitabxa-
nalar ləğv edilsin. 

2. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində yeni, 
mütərəqqi və ölkənin bütün ərazisini əhatə edəcək kitabxana sisteminin 
yaradılması, habelə mədəniyyət və təhsil xidmətləri göstərən qurumların 
(mədəniyyət mərkəzləri, klublar, musiqi məktəbləri, rəsm qalereyaları və s.) 
fəaliyyətində səmərəliliyin artırılması məqsədilə təkliflər hazırlanması üçün 
aşağıdakı tərkibdə Komissiya yaradılsın:

Komissiyanın sədri
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının Humanitar 

siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri

Komissiya sədrinin müavini
Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət naziri

Komissiyanın üzvləri
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının Ərazi-təşkilat 

məsələləri şöbəsi müdirinin müavini
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının İctimai-siyasi 

məsələlər şöbəsi müdirinin müavini
Azərbaycan Respublikası maliyyə nazirinin müavini
Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin müavini
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin nümayəndəsi.
3. Bu Fərmanın 2-ci hissəsinə əsasən yaradılan Komissiya (bundan 

sonra – Komissiya) beynəlxalq təcrübəni nəzərə almaqla, aşağıdakılarla 
bağlı təkliflərini altı ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının 
Prezidentinə təqdim etsin:

3.1. informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının imkanları, habelə möv-
cud tələbat nəzərə alınmaqla, ölkədə kitabxana sisteminin yenidən qurulması;

3.2. dövlət mülkiyyətində olan muzeylərin inventarizasiyasını apararaq, 
onların fəaliyyətinin optimallaşdırılması və daha təkmil muzey fəaliyyətinin 
təşkili;

3.3. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyindəki 
musiqi məktəblərinin inventarizasiyasını aparmaqla, onların fəaliyyətinin 
səmərəliliyinin artırılması məqsədilə inzibati-ərazi vahidləri üzrə daha kompakt 
təşkili; 

3.4. mədəniyyət mərkəzlərinin, mədəniyyət evlərinin və klubların, 
rəsm qalereyalarının inventarizasiyasını aparmaqla, onların fəaliyyətinin 
təkmilləşdirilməsi, mövcud tələbat nəzərə alınmaqla, ölkənin inzibati ərazi 
vahidləri üzrə daha kompakt təşkili və xidmət səviyyəsinin yüksəldilməsi. 

4. Bu Fərmanın 3.1-ci bəndinə əsasən təqdim olunacaq təkliflər əsasında 
ölkədə yeni kitabxana sistemi formalaşanadək Azərbaycan Respublikası 
Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyindəki mövcud kitabxanalar öz fəaliyyətini da-
vam etdirsinlər.

5. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi, Azərbaycan Respub-
likasının Təhsil Nazirliyi və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Komissiyada təmsil 
olunacaq nümayəndələri barədə təkliflərini on gün müddətində hazırlayıb 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına təqdim etsinlər. 

6. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti:
6.1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarının bu Fərmana uy-

ğunlaşdırılması ilə bağlı təkliflərini üç ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan 
Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;

6.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin normativ hüquqi aktları-
nın bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını üç ay müddətində təmin edib Azərbaycan 
Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;

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

6.4. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyindəki 
Mədəniyyətşünaslıq üzrə Elmi-Metodiki Mərkəzin ləğvinin təmin edilməsi ilə 
bağlı bir ay müddətində tədbirlər  görsün.

7. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi:
7.1. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi yanında Mədəni 

İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidmətinin fəaliyyətinin 
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı təkliflərini üç ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan 
Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;  

7.2. bu Fərmana əsasən ləğv olunan qurumlarında işləyən işçilərin Nazirli-
yin tabeliyində olan digər qurumlarda müvafiq vakant vəzifələrə təyin edilməsi 
ilə bağlı tədbirlər görsün və nəticəsi barədə Azərbaycan Respublikasının 
Prezidentinə məlumat versin.

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

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 15 yanvar 2019-cu il
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 
NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI
№ 6                                                  Bakı şəhəri, 15 yanvar 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 14  dekabr  tarixli  235  
nömrəli  Qərarı  ilə  təsdiq  edilmiş “Doktoranturalar  yaradılan  Azərbaycan  Res-
publikasının ali təhsil müəssisələrinin, elmi müəssisə və təşkilatların Siyahısı”nda 
dəyişikliklər edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 119-cu maddəsinin səkkizinci abzasını rəhbər 
tutaraq Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 14 dekabr tarixli 235 nömrəli 
Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010, № 12, maddə 1117; 2011, 
№ 9, maddə 853; 2013, № 7, maddə 883, № 10, maddə 1232; 2014, № 1, maddə 57, № 6, 
maddələr 736, 752; 2015, № 4, maddə 455, № 8, maddə 967; 2016, № 5, maddə 955, № 6, 
maddə 1208, № 8, maddə 1435, №11, maddə 1953; 2017, № 2, maddə 301, № 4, maddə 
667, № 7, maddə 1494, № 10, maddə 1931; 2018, № 3, maddə 598, № 8, maddə 1798, № 
9, maddə 1935) ilə təsdiq edilmiş “Doktoranturalar yaradılan Azərbaycan Respublikasının 
ali təhsil müəssisələrinin, elmi müəssisə və təşkilatların Siyahısı”nda aşağıdakı dəyişikliklər 
edilsin:

1. “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi üzrə” bölməsində:
1.1. 7-ci hissənin dördüncü sütununa “elmlər doktoru üzrə” sözləri əlavə edilsin;
1.2. aşağıdakı məzmunda 9-cu hissə əlavə edilsin:

9. Heyvandarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu fəlsəfə doktoru üzrə  -

2. “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi üzrə” 
bölməsindən sonra aşağıdakı məzmunda “Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş 
üzrə Dövlət Komitəsi üzrə” bölməsi əlavə edilsin:
Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi üzrə
1. Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu fəlsəfə doktoru üzrə - 

Novruz MƏMMƏDOV 
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Nazirlər Kabineti Aparatının 
növbəti iclası keçirilib

 � Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi 
ilə Nazirlər Kabinetinin 2018-ci ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına 
və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş iclasda qaldırılan məsələlərlə 
əlaqədar Nazirlər Kabineti Aparatının növbəti iclası keçirilib. 

Nazirlər Kabinetinin mətbuat 
xidmətindən bildiriblər ki, Baş nazir Novruz 
Məmmədov 2018-ci ildə ölkəmizin əldə 
etdiyi uğurlu nəticələrdən, aparılan iqtisa-
di islahatlardan, yeniliklərdən bəhs edib 
və iclas zamanı Prezident İlham Əliyevin 
qeyd etdiyi istiqamət və hədəflərin hökumət 
üçün əsas meyar olduğunu bildirib. Ötən 
ildə atılan addımlar iqtisadiyyatın rəqabət 
qabiliyyətliliyinin artırılması baxımından 
ölkəmizin dünya miqyasında reytinqinin 
yüksəlməsinə səbəb olub. Xüsusən də, 
vergi və gömrük sahələrində institusional 
dəyişikliklər, şəffaflıq və sağlamlaşdırma 
tədbirləri müsbət nəticələr verib. Əhalinin 
aztəminatlı hissəsinin, şəhid ailələrinin, 
Qarabağ müharibəsi əlillərinin, məcburi 
köçkünlərin sosial problemləri daim dövlətin 
diqqət mərkəzindədir. 

İlin mühüm hadisələri olan “Azerspa-
ce-2” peykinin orbitə çıxarılması, Cənub 
Qaz Dəhlizinin, TANAP qaz kəmərinin, 
Ələt Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanının, 
Türkiyədə ən böyük layihələrdən olan  
“STAR” neft emalı zavodunun açılışları, 
Xəzər dənizinin hüquqi statusuna dair 
Konvensiyanın imzalanması dövlətimizin 

başçısının apardığı məqsədyönlü siyasətin 
əməli nəticələridir. 

Baş nazir vurğulayıb ki, 2019-cu ildə də 
ölkəmizdə mühüm işlərin həyata keçirilməsi, 
idarəetmədə yeni yanaşmanın tətbiq olunma-
sı nəzərdə tutulub. Bu il yeni Sumqayıt-Rusiya 
sərhədi yolunun inşası, həmçinin 100-dən çox 
məktəb binasının tikintisi, 10-a yaxın mərkəzi 
rayon xəstəxanasının, üç Olimpiya İdman 
Kompleksinin, beş “ASAN xidmət” mərkəzinin, 
Bakı şəhərində “DOST” mərkəzlərinin 
istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur. 

Aqrar sahənin inkişafına nəzər salan 
Baş nazir Novruz Məmmədov ötən ildə 
aparılmış meliorativ tədbirlər nəticəsində 
əkin dövriyyəsinə cəlb olunmuş torpaqların 
səmərəli istifadə edilməsi ilə bağlı tədbirlər 
barədə də danışıb. 

Sonda sosial-iqtisadi inkişafın 
nəticələrinə dair fikir mübadiləsi aparılıb, 
Prezident İlham Əliyevin iclasda verdiyi 
tapşırıqların icrası ilə əlaqədar hökumət 
tərəfindən həyata keçirilməsi nəzərdə 
tutulan tədbirlərlə bağlı Nazirlər Kabineti 
Aparatının aidiyyəti şöbələrinə müvafiq 
göstərişlər verilib.

AZƏRTAC

 � Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ölkəyə rəhbərlik 
etdiyi bütün dönəmlərdə idarəetmə fəaliyyətində islahatlar 
sistemli və ardıcıl xarakter daşıyıb. Respublikada həm yeni 
nazirliklər yaradılıb, ayrı-ayrı nazirliklərin təkrarlığı aradan 
qaldırılıb, birləşmə prosesi gedib, həm də bəziləri ləğv 
edilib. Bir sözlə, dövlət başçısı hər zaman çevik idarəetmə 
mexanizminə xüsusi diqqət yetirib.

Neftin ucuzlaşması və kəskin 
devalvasiyadan sonra isə 
ölkədə idarəetmənin daha çevik 
mexanizmlərinin təşkili ilə bağlı 
məsələ mühüm önəm daşıyıb, bu 
istiqamətdə işlərin daha sürətlə 
getməsinə təkan verib. İslahatlar 
fəaliyyət istiqamətləri oxşar olan 
dövlət qurumlarının konsolidasiya-
sının həyata keçirilməsinə, dövlət 
aparatının saxlanılması xərclərinin 
maksimum dərəcədə optimallaşdırıl-
masına, büdcə yükünün azaldılması 
istiqamətində tədbirlərin reallaş-

dırılmasına müsbət təsir göstərib. 
Bu, eyni zamanda, korrupsiya və 
rüşvətxorluğun aradan qaldırılması, 
sahibkarların fəaliyyətinə dolayısı 
və birbaşa mane olan, onlara qarşı 
əsassız tələblər irəli sürən dövlət 
qurumlarının ləğv edilməsi ilə 
nəticələnib.  

Bütün bunlar isə 2018-ci ildə 
respublikamızın dünyada ən çox 
islahat aparan ölkələrdən biri kimi 
elan olunmasına gətirib çıxarıb. 
Belə ki, təhlili real faktlara əsaslanan 
Dünya Bankının “Doing Business 
2019” hesabatında Azərbaycan 10 
ən islahatçı dövlət siyahısına daxil 
edilib və ən çox islahat aparan ölkə 
kimi elan olunub. 

Yeri gəlmişkən, struktur isla-
hatları “yaxşı idarəetmə” və “açıq 
hökumət” prinsiplərinə uyğun 
şəkildə dövlət idarəetməsinin 
dünya standartlarına əsasən 
həyata keçirilməsini təmin edir. 
Davos İqtisadi Forumunun “Qlo-
bal Rəqabətlilik 2019” hesabatına 
görə, Azərbaycan 140 ölkə ara-
sında “Dövlət tənzimlənməsinin 
yükü” alt-indikatoru üzrə əvvəlki illə 
müqayisədə 3 pillə irəliləyərək 12-ci 
yerdə qərarlaşıb və Avstriya, Belçika 
və Danimarka kimi ölkələri geridə 
qoyub. Bu fakt Prezident İlham 
Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə 
səmərəli dövlət idarəetmə aparatı 
formalaşmasını göstərir.  

Ölkə rəhbəri nitqlərində 
idarəetmə sistemində xoşagəlməz 
halların aradan qaldırılması 
istiqamətində ardıcıl olaraq tədbirlər 

həyata keçiriləcəyini dəfələrlə 
vurğulayıb, struktur islahatlarının 
mütəmadi davam etdirilməsi ilə bağlı 
fikirlərini diqqətə çatdırıb.    

Prezident İlham Əliyev Nazirlər 
Kabinetinin 2018-ci ilin sosial-iqtisa-
di inkişafının yekunlarına və qarşıda 
duran vəzifələrə həsr olunan iclasın-
da da idarəetmə sahəsində islahat-
ların davam etdirilməsi  zəruriliyinə  
toxunub. Dövlətimizin başçısı bildi-
rib: “İndi struktur islahatı gözlənilir. 
Çünki indi idarəetmədə struktur 
köhnəlib. Yeni idarəetmə strukturu 
olmalıdır - daha çevik, daha yığcam, 
daha məqsədyönlü. Çünki illər boyu 
yeni qurumlar yaranır. Onlar yara-
nanda o qədər də hiss olunmur. Biri 
orada, biri burada yarandı, bir agent-
lik, bir xidmət yarandı. Sonra da 
baxanda görürük ki, bizim idarəetmə 
strukturumuz böyük dərəcədə şişir-
dilib. İndi dünyada əks proses gedir 
- idarəetmə daha yığcam, çevik, 
daha da məqsədyönlü və az işçi ilə 
böyük iş görmək üçün. Amma bizdə 
idarəetmə sistemi şişir. Buna son 
qoyulmalıdır. Ona görə struktur isla-
hatı, kadr islahatı aparılmalıdır. Hər 
bir sahədə o sahəyə rəhbərlik edən 
şəxslər mütləq maksimum səmərə 
ilə işləməlidirlər”.

Dövlət başçısının bu il yan-
varın 14-də struktur islahatları 
istiqamətində mühüm qərarlar qəbul 
etməsi də yuxarıda qeyd olunan 
fikrin bariz ifadəsidir.

Xatırladaq ki, ölkə rəhbəri 
tərəfindən dövlət idarəçiliyinin 
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı əlavə 

tədbirlər haqqında müvafiq 
fərman imzalanmasında məqsəd 
Azərbaycanda dövlət idarəçiliyinin 
daha da təkmilləşdirilməsi, dövlət 
orqanlarının və qurumlarının 
fəaliyyətinin optimallaşdırılması və 
dövlət büdcəsi vəsaitindən səmərəli 
istifadənin təmin edilməsidir.

Sənədə əsasən Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti ya-
nında Elmin İnkişafı Fondunun 
və Bakı Beynəlxalq Multikultu-
ralizm Mərkəzinin fəaliyyətləri 
özünümaliyyələşdirmə prinsipi 
əsasında həyata keçirilməklə 
yenidən təşkil edilir. Alternativ və 
Bərpa Olunan Enerji Mənbələri 
üzrə Dövlət Agentliyi, Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti yanında 
Bilik Fondu və Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti yanında 
Strateji Araşdırmalar Mərkəzi ləğv 
edilir, Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti yanında Dövlət Sirri-
nin Mühafizəsi üzrə İdarələrarası 
Komissiyanın Katibliyi, Narkoman-
lığa və Narkotik Vasitələrin Qanun-
suz Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə 
üzrə Dövlət Komissiyasının daimi 
fəaliyyət göstərən İşçi Qrupu, Əsir 
və itkin düşmüş, girov götürülmüş 
vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət 
Komissiyasının İşçi Qrupu, habelə 
Tarif (qiymət) Şurasının Katibli-
yi ləğv edilir və onların fəaliyyəti 
ictimai əsaslarla həyata keçirilməklə 
yenidən təşkil edilir.

“Azərsilah” Açıq Səhmdar 
Cəmiyyəti (ASC) və Aqrar 
Xidmətlər Agentliyinin yaradıl-
ması da respublikada aparılan 
şaxələndirmə siyasətinə xidmət 
göstərməklə, iqtisadiyyatın rəqabət 
qabiliyyətinin artırılması, qeyri-neft 
ixracının genişlənməsi, idxalın 
əvəzlənməsi, ərzaq təhlükəsizliyinin 
gücləndirilməsi, habelə ordunun 
hərbi-texniki təchizatında kəmiyyət 

və keyfiyyət göstəricilərinin daxili 
istehsal hesabına yüksəldilməsini 
təmin edəcək.

Yeri gəlmişkən, “Azərsilah” 
ASC Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin 
əsasında, Aqrar Xidmətlər Agentliyi  
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında 
Dövlət Fitosanitar Xidmətinin, Dövlət 

Baytarlıq Xidmətinin, Bitki Sortlarının 
Qeydiyyatı və Toxum Nəzarəti üzrə 
Dövlət Xidmətinin və Baş Dövlət 
Texniki Nəzarət Xidmətinin əsasında 
yaradılır.

Bütün bu struktur islahatları, həm 
də dövlət aparatının yığcamlaşması, 
paralel strukturların aradan qaldı-
rılması və mövcud strukturların isə 
yenidən təşkili nəticəsində büdcə 
vəsaitinə qənaət deməkdir.  

Dövlətimizin başçısı biznes mühi-
tini təkmilləşdirmək, davamlı iqtisadi 
inkişafa nail olmaq, infrastrukturu 
və insan kapitalını inkişaf etdirmək, 
Azərbaycanın dünya iqtisadiyyatında 
mövqelərini gücləndirmək və struktur 
islahatları aparmaqla ölkənin tarazlı 
inkişafını sürətləndirir.  

Struktur islahatları kimi mü-
hüm bir məsələyə xüsusi diqqət 
yetirən dövlət başçısı İlham Əliyev 
çıxışlarında dəfələrlə vurğulayıb 
ki, bu islahatların aparılmasına 
ciddi ehtiyac var. Bu səbəbdən də 
daha çevik, operativ idarəetmə 
mexanizminin yaradılması bundan 
sonra da davam etdiriləcək. Çünki 
hazırda bəzi qurumlar bir-birinin 
fəaliyyətini təkrarlayırlar. Belə halda 
isə struktur islahatlarının həyata 
keçirilməsi zəruridir. Bu cür şəraitdə 
şübhəsiz ki, daha səmərəli işləmək 
və iqtisadi inkişaf templərini daxili 
resurslar hesabına reallaşdırmaq 
mümkündür.

Vaqif BAYRAMOV, 
“Xalq qəzeti”

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 
NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI
№ 7                                                  Bakı şəhəri, 15 yanvar 2019-cu il

“Dövlət və bələdiyyə tərəfindən yara-
dılan ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi 
Nizamnaməsi”nin təsdiq edilməsi və 
“Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi 
Nizamnaməsi”nin və “Azərbaycan Res-
publikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik 
edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı”nın 
təsdiq edilməsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabi-
netinin 2011-ci il 21 yanvar tarixli 9 nömrəli 
Qərarında dəyişiklik edilməsi barədə “Publik 
hüquqi şəxslər haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının 2015-ci il 29 dekabr tarixli 
97-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” 
Azərbaycan Respublikası Prezidenti-
nin 2016-cı il 3 fevral tarixli 759 nömrəli 
Fərmanının 1.2-ci bəndinin icrasını təmin 
etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublika-
sının Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR: 

1. “Dövlət və bələdiyyə tərəfindən ya-
radılan ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi 
Nizamnaməsi” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. “Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi 
Nizamnaməsi”nin və “Azərbaycan Respub-
likası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş 
bəzi qərarlarının siyahısı”nın təsdiq edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2011-ci il 21 yanvar tarixli 9 
nömrəli Qərarının (Azərbaycan Respub-
likasının Qanunvericilik Toplusu, 2011, 
№ 1, maddə 62; 2012, № 5, maddə 485, 
№ 10, maddə 1006; 2013, № 10, maddə 
1231; 2015, № 12, maddə 1560; 2016, № 
4, maddə 821, № 10, maddə 1702, № 12, 
maddə 2239; 2017, № 4, maddələr 640, 
668, № 8, maddə 1606, № 12 (II kitab), 
maddə 2537; 2018, № 5, maddə 1142; 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabine-
tinin 2018-ci il 8 noyabr tarixli 479 nömrəli 
Qərarı) 1-ci hissəsi ləğv edilsin.

3. Azərbaycan Respublikasının Təhsil 
Nazirliyi, tabeliyində ali təhsil müəssisəsi 
(xüsusi təyinatlı ali təhsil müəssisələri istisna 
olmaqla) olan digər icra hakimiyyəti orqanları 
və dövlət mülkiyyətində olan və ya paylarının 
(səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus 
olan hüquqi şəxslər: 

3.1. bu Qərarın 1-ci hissəsi ilə təsdiq 
edilmiş Nümunəvi Nizamnamədən 
irəli gələrək tabeliyində olan ali təhsil 
müəssisələrinin nizamnamələrində 
dəyişikliklər edilməsi barədə təkliflərini iki ay 
müddətində hazırlayıb Azərbaycan Respubli-
kasının Nazirlər Kabinetinə təqdim etsinlər;

3.2. bu Qərarın 3.1-ci bəndində 
nəzərdə tutulmuş dəyişikliklər qüvvəyə 
mindikdən sonra tabeliyində olan ali təhsil 
müəssisələrinin “Hüquqi şəxslərin dövlət 
qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanununa uy-
ğun olaraq zəruri tədbirlər görmələrini təmin 
etsinlər;

3.3. bu Qərarın 1-ci hissəsi ilə təsdiq 
edilmiş Nümunəvi Nizamnamədə sonra-
dan ediləcək dəyişikliklərdən irəli gələrək 
tabeliyində olan ali təhsil müəssisələrinin 
“Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət 
reyestri haqqında” Azərbaycan Respublika-
sının Qanununa uyğun olaraq zəruri tədbirlər 
görmələrini təmin etsinlər.

4. Bu Qərarda dəyişikliklər Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 
avqust tarixli 772 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq 
edilmiş “İcra hakimiyyəti orqanlarının norma-
tiv hüquqi aktlarının hazırlanması və qəbul 
edilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin 
2.6-1-ci bəndinə uyğun edilə bilər.

Novruz MƏMMƏDOV 
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Hikmət BABAOĞLU: Struktur islahatları yerli özünüidarəetmə 
institutlarının səmərəliliyinin artmasına böyük töhfə verəcək

 � Azərbaycanda dövlət idarəçiliyinin təkmilləşdirilməsi 
məqsədilə aparılan struktur islahatları əslində 2015-ci ildən 
bəri həyata keçirilən dərin hüquqi və institusional islahatların 
davamı kimi xarakterizə edilməlidir. Bunu Trend-ə Milli Məclisin 
deputatı Hikmət Babaoğlu deyib.

Deputat bildirib ki, Azərbaycan 
dinamik və hərtərəfli inkişaf edən 
bir ölkədir və bu inkişaf daha çevik 
struktura malik optimal idarəetmə 
tələb edir: “Məqsəd əldə edilən 
nailiyyətlərin davamlılığını təmin 
etməklə gələcək üçün daha səmərəli 
şərtlər formalaşdırmaqdır. Ona görə 
də bir-biri ilə paralel olan, yaxud 
səmərəliliyi arzuedilən səviyyədən 
aşağı olan struktur vahidlərinin ləğv 
edilməsi, birləşdirilməsi və ya daha 
çevik mexanizmlərlə əvəzlənməsi 
idarəetmənin aktual tələbi kimi 
meydana çıxıb. Prezident İlham 
Əliyevin müvafiq fərmanları ilə 

həyata keçirilən struktur islahatları 
da məhz bu sahənin tənzimlənməsini 
təmin edəcək. Aparılan islahatlar 
idarəetmənin optimallaşdırılması 
ilə yanaşı, onun səmərəliliyini də 
artıracaq və davamlı hal alacaq. 
Çünki hazırda malik olduğumuz 
siyasi-iqtisadi sistemin modernist 
səciyyəsi daima yenilik tələb etməklə 
bütün sahələr üzrə ölkəmizin rəqabət 
qabiliyyətliliyini artırır. Təsadüfi deyil 
ki, hazırda dünyanın bir çox reytinq 
təşkilatları müxtəlif sahələr üzrə 
Azərbaycanın inkişaf indeksini ən 
yüksək pillələrdə müəyyən edir”.

Deputatın fikrincə, əgər bu-

nun gələcəkdə də belə olmasını 
istəyiriksə, bütün sektorlarda o 
cümlədən idarəetmədə islahatlar 
davam etdirilməlidir ki, hazırda da 
buna şahidlik edirik: “Məsələnin ən 

vacib tərəflərindən bir də budur ki, 
indiyədək həyata keçirilən islahatlar 
nəticəsində iqtisadiyyatın, sənayenin 
ən müxtəlif sahələrində olduqca 
əlverişli biznes mühiti yaranıb. Ona 
görə də gələcəkdə həmin sahələri 
tənzimləmək üçün mövcud olan bir 
sıra qurumlarda da idarəetmənin 
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı müva-
fiq addımlar atıla bilər. Beləliklə, 
idarəetmə aparatını süni şəkildə 
ağırlaşdıran struktur vahidləri və 
onlara ayrılan xərclər inkişafın digər 
aktual sektorlarına yönəldilməklə 
daha səmərəli nəticələr əldə etməyə 
imkan yaradar. Ümumiyyətlə, struktur 
islahatları desentralizasiya siyasətinin 
tərkib hissəsi olmaqla dövlətin 
yükünü azaltmağa, liberal iqtisadi 
münasibətlərin formalaşmasına və 
yerli özünüidarəetmə institutlarının 
səmərəliliyinin artmasına böyük töhfə 
verəcək”.

Musa QASIMLI: Struktur islahatları idarəetmə işlərinin 
təkmilləşdirilməsi və çevik həyata keçirilməsi məqsədini daşıyır

 � Prezident İlham Əliyevin büdcədən maliyyələşdirilən 
bəzi qurumlarda struktur islahatlarına dair növbəti fərmanları 
ölkəmizdə idarəetmə işlərinin təkmilləşdirilməsi, çevik 
həyata keçirilməsi, səmərəliliyinin artırılması, yersiz maliyyə 
xərclərinin qarşısının alınması və vətəndaşların əlçatanlığının 
təmin edilməsi məqsədini daşıyır. Bunu Trend-ə Milli Məclisin 
deputatı Musa Qasımlı deyib.

Deputatın sözlərinə görə, 
ölkəmizin ümumi inkişaf sürətindən 
geri qalan və ya ona mane olan 
amillərin islah olunması, müvafiq 
qurumların islahatlar yolu ilə yeni 
tələblərə uyğun şəkildə qurulması 
həyatın tələbidir. Struktur islahatları 

dövlət idarəetməsini iqtisadi inkişa-
fın yeni mərhələsinə uyğunlaşdırır: 
“İdarəetmə və iqtisadi inkişaf arasında 
tarazlıq, qarşılıqlı əlaqə və bir-birini 
tamamlama kimi prinsiplər qorunur”.

M.Qasımlı islahatların digər 
sahələrdə də davam etdirilməsinin 

fayda verəcəyinə inanır: “İlham 
Əliyevin rəhbərliyi ilə aparılan komp-
leks islahatlar ölkəmizə “dünyada ən 
islahatçı” ölkə imici qazandırmaqla 
həm də davamlı və tarazlaşdırılmış 
iqtisadi inkişafı təmin edib”.

Deputatın fikrincə, struktur 
islahatlarının gətirəcəyi faydalardan 
biri də ölkədə biznes mühitinin daha 
da təkmilləşdirilməsi və rəqabətin 
gücləndirilməsidir: “Çünki yığcam 
və məqsədyönlü dövlət aparatı özəl 
sektorun fəaliyyətinə müdaxiləni 
minimuma endirməklə daha çox 
bazar tənzimlənməsinə şərait 
yaradır. Beləliklə, dövlət və bazar 

tənzimlənməsinin optimal nisbəti 
müəyyənləşir ki, bu da özəl sektorun 
lokomotiv olduğu iqtisadi inkişafı 
təmin edir”.

Qeyd: Qərara edilmiş əlavələrin tam mətni ilə www.cabmin.gov.az və  
www.xalqqazeti.com saytlarında tanış ola bilərsiniz.

Həyata keçirilən struktur islahatları 
sosial-iqtisadi inkişafı daha da 
sürətləndirəcək



 � Yanvarın 15-də Azərbaycan Respublikasının Baş 
Prokuroru yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş 
İdarəsi və Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə üzrə Komissiya 
tərəfindən 2018-ci il ərzində korrupsiyaya qarşı 
mübarizə sahəsində görülmüş işlərlə bağlı KİV və QHT 
nümayəndələrinin iştirakı ilə mətbuat konfransı keçirilib.

Mətbuat konfransında çıxış 
edən baş prokurorun müavini - 
Baş Prokuror yanında Korrupsiya-
ya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin 
rəisi Kamran Əliyev Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyevin rəhbərliyi ilə əvvəlki 
dövrlərdə olduğu kimi, 2018-ci 
ildə də bütün sahələrdə dinamik 
inkişafa nail olunduğunu bildirib. 
Vurğulanıb ki, ölkəmizin milli 
təhlükəsizliyinin, iqtisadi maraq-
larının və vətəndaşların rifahının 
yüksəlməsinə xidmət edən dövlət 
idarəçiliyinin məntiqi nəticəsi 
olaraq aprelin 11-də keçirilən de-
mokratik, şəffaf və ədalətli seçkilər 
yolu ilə xalqımız növbəti dəfə qəti 
iradə nümayiş etdirərək ulu öndər 
Heydər Əliyev siyasi kursuna səs 
verib.

Diqqətə çatdırılıb ki, hesabat 
dövründə Prezident İlham Əliyevin 
siyasi fəaliyyətinin prioritet 
istiqamətlərindən olan korrupsiya-
ya qarşı mübarizə tədbirləri daha 
intensiv xarakter alıb. Ölkəmizdə 
iqtisadiyyatın liberallaşdırılma-
sı, bürokratik əngəllərin aradan 
qaldırılması, məmur-vətəndaş 
münasibətlərinin sağlam zəmində 
qurulması, şəffaflığın və hesabat-
lılığın təmin edilməsi və digər bu 
kimi korrupsiyaya qarşı mübarizə 
tədbirlərinə əsaslanan ardıcıl 
hüquqi və institusional islahatlar 
həyata keçirilib.

Xüsusi vurğulanıb ki, əvvəlki 
illərdə olduğu kimi, hesabat 
dövründə də prokurorluq orqanları 
korrupsiyaya qarşı mübarizəni 
fəaliyyətinin başlıca xətti kimi 
müəyyən edib. Baş İdarə proku-
rorluq orqanlarının digər qurumları 
ilə əlaqəli şəkildə bütün səylərini 
qarşıya qoyulmuş vəzifələrin 
uğurla və daha səmərəli şəkildə 
icra edilməsinə, ölkəmizdə həyata 
keçirilən sosial-iqtisadi islahatların 
əsas təminatlarından olan ictimai-
siyasi sabitliyin qorunmasına və 
korrupsiyaya qarşı mübarizənin 
gücləndirilməsinə yönəldib. Bu 
müddətdə Baş İdarə tərəfindən 
vətəndaşların 8058 müraciətinə 
baxılıb, 310 cinayət xarakterli ma-
terial araşdırılıb. Həmin materialla-
rın 222-si (71,7 faizi) üzrə cinayət 
işi başlanıb, 88 (28,3 faiz) material 
üzrə digər prokuror təsir aktları 
tətbiq edilməklə 61 nəfər vəzifəli 
şəxs intizam məsuliyyətinə cəlb 
edilib. Korrupsiya hüquqpozma-
ları barədə müraciətlərin fasiləsiz 
rejimdə qəbulu məqsədilə yaradı-
lan və Baş İdarə ilə vətəndaşlar 
arasında mühüm dialoq vasitəsi 
rolunu oynayan 161 “Qaynar 
xətt” əlaqə mərkəzinə hesabat 
dövründə 3854 müraciət da-
xil olub. Həmin müraciətlərin 
19-u üzrə Cinayət Məcəlləsinin 
müxtəlif maddələri ilə cinayət 
işləri başlanıb. Həmçinin aidiyyəti 
dövlət qurumları ilə birgə görül-
müş tədbirlər nəticəsində digər 
müraciətlərin müsbət həlli təmin 
edilməklə vətəndaşların pozulmuş 
hüquqları bərpa olunub. Aşkarlan-
mış qanun pozuntularının aradan 
qaldırılması məqsədilə müvafiq 

təşkilatlara təqdimatlar göndərilib. 
Hesabat dövründə Baş İdarənin 
əməliyyat qurumları öz vəzifələrini 
uğurla icra edərək keçirdikləri 
əməliyyat tədbirləri nəticəsində 25 
şəxs cinayət başında yaxalanıb. 
Əməliyyat üsul və vasitələrindən 
istifadə etməklə korrupsiya hü-
quqpozmaları barədə əldə edilmiş 
məlumatlar əsasında isə 24 
cinayət işi başlanıb.

Məlumat verilib ki, 2018-ci 
il ərzində Baş İdarədə 431 şəxs 
barəsində 278 cinayət işinin istin-
taqı tamamlanaraq baxılması üçün 
aidiyyəti məhkəmələrə göndərilib. 
Həmin cinayət işlərindən 121 şəxs 
barəsində 68 iş mənimsəmə və 
israf etmə, 86 şəxs barəsində 55 
iş dələduzluq, 33 şəxs barəsində 
21 iş vəzifə səlahiyyətlərindən 
sui-istifadə etmə, 23 şəxs 
barəsində 13 iş rüşvət alma 
(passiv rüşvətxorluq), 46 şəxs 
barəsində 36 iş rüşvət vermə 
(aktiv rüşvətxorluq) və şəxsi rüşvət 
verməyə təhrik etmə, qalanları 
isə digər korrupsiya cinayətləri 
ilə bağlı olub. Məhkəmələrə 
göndərilmiş cinayət işləri üzrə 
120 milyon manat məbləğində 
maddi ziyandan ibtidai araşdırma 
mərhələsində 53,3 milyon manatın 
ödənilməsi təmin edilib. Həmçinin 
qalan ziyanın ödənilməsini təmin 
etmək məqsədilə 34,2 milyon 
manat dəyərində qiymətləndirilən 
əmlak üzərinə həbs qoyulmaq-
la, ümumilikdə vurulmuş maddi 
ziyanın 73 faizinin ödənilməsi 
təmin olunub. Bununla yanaşı, 
törədilmiş və ya hazırlanan korrup-
siya ilə əlaqədar hüquqpozmalara 
dair baxılmış məlumatlar üzrə 
araşdırma müddətində 2,6 milyon 
manat məbləğində maddi ziyanın 
ödənilməsi təmin edilib.

Qeyd edilib ki, hesabat 
dövründə Baş İdarə rəisi və onun 
müavinləri, idarə və şöbə rəisləri, 
təşkilati və informasiya təminatı 
idarəsinin prokurorları tərəfindən 
ümumilikdə 1620 vətəndaş 
qəbul edilib. Korrupsiyaya qarşı 
mübarizədə qabaqlayıcı tədbirlərin 
mühüm əhəmiyyəti nəzərə 
alınaraq, korrupsiya cinayətləri 
və hüquqpozmalarının yayıldığı 
sahələrin müəyyənləşdirilməsinə 
diqqət artırılmaqla preventiv 
tədbirlərin təsir gücünün məhz 
bu istiqamətlərə yönəldilməsi 
son illərin təcrübəsi ilə bir daha 
təsdiqini tapır. Əvvəlki dövrlərdə 
olduğu kimi, hesabat ilində 
korrupsiyaya qarşı mübarizə 
sahəsində bir sıra qabaqlayıcı 
tədbirlər həyata keçirilib. Otuz 
iki xüsusat üzrə inzibati pozuntu 
aşkarlandığından İnzibati Xətalar 
Məcəlləsinin 54-cü, 192.1-ci və 
198.0.1-ci maddələrinin tələblərinə 
əsasən, inzibati xəta haqqında iş 
üzrə icraatın başlanması haqqın-
da qərar qəbul edilərək aidiyyəti 
üzrə məhkəmələrə göndərilib. 
Araşdırılması üçün aidiyyəti 
qurumlara göndərilmiş müraciətlər 
üzrə aparılmış xidməti yoxlama-
lar nəticəsində vəzifəli şəxslərin 
hərəkətlərində aşkarlanan cinayət 

xarakterli olmayan hüquqpozmalar 
üzrə 25 vəzifəli şəxsə xəbərdarlıq, 
16 vəzifəli şəxsə töhmət verilib, 
3 vəzifəli şəxs şiddətli töhmət 
növündə intizam məsuliyyətinə 
cəlb olunub, 17 nəfər isə 
vəzifəsindən azad edilib. Habelə 
yol verilmiş qanun pozuntularının 
aradan qaldırılması və gələcəkdə 
təkrarlanmaması üçün müxtəlif 
dövlət qurumlarına və vəzifəli 
şəxslərə 157 təqdimat göndərilib.

Bildirilib ki, hesabat dövründə 
Baş İdarə tərəfindən Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən 
imzalanmış “Tikinti sahəsində 
qeyri-rəsmi əmək münasibətlərinin 
qarşısının alınması ilə bağlı 
nəzarətin gücləndirilməsinə dair 
tədbirlər haqqında” 2017-ci il 
28 aprel tarixli Fərmana uyğun 
olaraq, bu sahədə vətəndaşların 
əmək hüquqlarının pozulmasına 
yönəlmiş qanunsuz hərəkətlərə 
qarşı Prezident yanında 
Vətəndaşlara Xidmət və Sosial 
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agent-
liyinin Əmək Münasibətlərinin 
Monitorinqi Mərkəzi ilə birgə ən 
ciddi mübarizə tədbirləri davam 
etdirilib. Mərkəzdən daxil olmuş 
23 material əsasında aparılmış 
araşdırmalar zamanı bir sıra 
şirkətlərin rəhbərləri tərəfindən 
ayrı-ayrı şəxslərin Əmək 
Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş 
qaydada əmək müqaviləsi hüquqi 
qüvvəyə minmədən xidmətlərin 
yerinə yetirilməsinə cəlb edilmələri 
halları müəyyənləşdirildiyindən 
1 cinayət işi və 14 inzibati xəta 
haqqında iş üzrə icraatın başlan-
ması təmin edilib. “Prokurorluq 
haqqında” qanunun 22-ci və 
23-cü maddələrinə əsasən, həmin 
şirkətlərin rəhbərlərinə gələcəkdə 
hər hansı işlərin görülməsi zamanı 
işlərə cəlb edilmiş işçilərin hü-
quqlarının pozulması hallarına 
yol verilməməsi, əks təqdirdə 
barələrində daha ciddi məsuliyyət 
tədbirləri görüləcəyi barədə 25 
rəsmi xəbərdarlıq elan olunub. 
Eləcə də bu növ qanun pozuntu-
larını doğuran səbəb və şəraitin 
aradan qaldırılmasına dair 
müvafiq təşkilatlara 50 təqdimat 
verilib. Həyata keçirilən qabaq-
layıcı tədbirlər nəticəsində əmək 
münasibətləri rəsmiləşdirilmədən 
tikinti şirkətlərində işə cəlb olunan 
414 işçi ilə əmək müqavilələrinin 
bağlanması təmin edilib. 

Vurğulanıb ki, ötən il Baş 
İdarə ilə Dövlət Gömrük Komitəsi, 
Vergilər Nazirliyi, Ekologiya və 
Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Dövlət 
Şəhərsalma və Arxitektura 
Komitəsi və Qida Təhlükəsizliyi 
Agentliyi arasında səmərəli işgü-
zar əməkdaşlıq intensivləşib. Bu, 
qabaqlayıcı əhəmiyyətə malik ol-
maqla həmin sahələrdə korrupsiya 
cinayətlərinin və digər hüquqpoz-
maların vaxtında aşkarlanmasına, 
onların aradan qaldırılmasına, 
həmin qanun pozuntularına yol 
vermiş şəxslərin ifşa olunaraq 
cinayət və inzibati məsuliyyətə 
cəlb edilmələrinə və bununla da 
digər şəxslər tərəfindən qanun 
pozuntusuna yol verilməsinin 
qarşısının alınmasına böyük töhfə 
verib. Ötən il Baş İdarəyə Dövlət 
Gömrük Komitəsindən 17, Vergilər 
Nazirliyindən 7, Ekologiya və Təbii 
Sərvətlər Nazirliyindən 21, Qida 
Təhlükəsizliyi Agentliyindən 8, 
Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura 

Komitəsindən 6, məhkəmələrdən 
isə 22 material daxil olub. 
Nəticədə 43 material üzrə Cinayət 
Məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə 
cinayət işi başlanıb. 

Diqqətə çatdırılıb ki, korrup-
siyaya qarşı mübarizə sahəsində 
beynəlxalq əməkdaşlığın və 
mövcud qanunvericiliyin səmərəli 
tətbiqi üçün qabaqcıl beynəlxalq 
təcrübənin öyrənilməsinin zəruriliyi 
nəzərə alınaraq hesabat dövründə 
Baş İdarə tərəfindən bu sahədə 
ixtisaslaşmış beynəlxalq təşkilatlar 
və digər ölkələrin hüquq-mühafizə 
orqanları ilə əlaqələrin daha da 
genişlənməsinə xüsusi diqqət 
yetirilib, ölkəmizin korrupsiyaya 
qarşı mübarizədə əldə etdiyi 
mühüm nailiyyətlər beynəlxalq 
qurumlar tərəfindən də yüksək 
qiymətləndirilib. Beynəlxalq 
əməkdaşlıq sahəsində görülmüş 
işlərin məntiqi nəticəsi olaraq, 
Avropa Şurasının MONEYVAL 
Komitəsinin 57-ci plenar iclası 
çərçivəsində cinayət yolu ilə 
əldə edilmiş pul vəsaitlərinin 
və ya digər əmlakın leqallaş-
dırılmasına və terrorçuluğun 
maliyyələşdirilməsinə qarşı 
mübarizə sahəsində ölkəmizin 
IV raund qiymətləndirilməsi 
üzrə növbəti tərəqqi hesabatı 
dinlənilməklə, Azərbaycan Res-
publikasında bu sahə beynəlxalq 
səviyyədə mövcud standartlara 
tam cavab verən sistem kimi 
qiymətləndirilib, MONEYVAL-ın 
tövsiyələrinin ölkəmiz tərəfindən 
müvəffəqiyyətlə yerinə yetirildi-
yi qənaətinə gəlinib. Həmçinin 
İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf 
Təşkilatının (OECD) Şərqi Avropa 
və Mərkəzi Asiya üçün Antikor-
rupsiya Şəbəkəsinin İstanbul 
Fəaliyyət Planı üzrə 19-cu moni-
torinq görüşündə Şəbəkənin IV 
Monitorinq Raundu üzrə ölkəmizə 
dair verilmiş tövsiyələrin böyük 
qismində icrası istiqamətində 
əsaslı nailiyyətin əldə olunma-
sı barədə yekdil fikrə gəlinib 
və dövri hesabat qənaətbəxş 
qiymətləndirilərək qəbul edilib. 
Bundan əlavə, Baş İdarənin rəisi 
tərəfindən ötən il Strasburqda 
Avropa Şurasının Korrupsiya-
ya qarşı Dövlətlər Qrupunun 
(GRECO) 81-ci plenar iclasında 
korrupsiyanın qarşısının alınması-
na və aşkarlanmasına məsul olan 
dövlət qurumları arasında təcrübə 
mübadiləsinin həyata keçirilməsi 
məqsədilə təsis edilmiş Korrupsi-
yanın qarşısının alınması üzrə Or-
qanlar Şəbəkəsinə Azərbaycanın 
qoşulması ilə bağlı bəyannamə 
imzalanıb.

Son illər əhəmiyyətli 
beynəlxalq tədbirlərə ev sahib-
liyi edən əlverişli məkan olaraq 
tanınan Azərbaycanda keçirilən 
genişmiqyaslı tədbirlərdən 
biri kimi respublikamızın dün-
ya prokurorlarını bir qurumda 
birləşdirən Beynəlxalq Proku-
rorlar Assosiasiyasının işində 
fəal iştirakı, təşəbbüskarlığı 
və səmərəli təmsilçiliyi nəzərə 
alınaraq, Assosiasiyanın İcraiyyə 
Komitəsinin 45-ci iclası Bakıda 
təşkil olunub. Təşkilata üzv olan 
ölkələrin prokurorluq orqanlarının 
yüksək səviyyəli şəxslərinin iştirak 
etdikləri tədbirdə Assosiasiyanın 
rəsmi internet səhifəsinin anti-
korrupsiya saytının fəaliyyətinin 
Azərbaycan prokurorluğu 

tərəfindən hazırlanması xüsusi 
qiymətləndirilib.

Beynəlxalq Prokurorlar Asso-
siasiyasının ötən ilin sentyabrında 
Cənubi Afrika Respublikasının 
Yohannesburq şəhərində keçiril-
miş 23-cü illik konfransı və ümumi 
yığıncağında Azərbaycan Res-
publikasının Prokurorluğu xüsusi 
mükafatla - Assosiasiyanın fəxri 
sertifikatı ilə təltif edilib. Sertifikat 
ölkəmizdə prokurorluq orqanla-
rının fəaliyyəti ilə bağlı həyata 
keçirilmiş mütərəqqi islahatlar, 
Azərbaycan Prokurorluğu ilə 
Assosiasiya arasında əməkdaşlıq, 
o cümlədən bu qurumun İcraiyyə 
Komitəsinin Bakıda keçirilmiş 
45-ci iclasının yüksək səviyyədə 
təşkilinə görə verilib. Eyni zaman-
da, həmin konfrans çərçivəsində 
Azərbaycan Prokurorluğunun 
nümayəndəsi Beynəlxalq Proku-
rorlar Assosiasiyasının vitse-prezi-
denti seçilib.

Qeyd edilib ki, ötən il Baş 
İdarə tərəfindən korrupsiyaya qar-
şı mübarizə sahəsində ixtisaslaş-
mış beynəlxalq təşkilatlarla yana-
şı, bu sahədə qabaqcıl və müsbət 
təcrübəyə malik olan ölkələrin 
ixtisaslaşmış antikorrupsiya 
qurumları ilə də ikitərəfli səmərəli 
əməkdaşlıq əlaqələrinin qurulma-
sı istiqamətində zəruri tədbirlər 
görülüb. İtaliya, Monqolustan, 
İran kimi xarici dövlətlərin hüquq-
mühafizə orqanları ilə səmərəli 
əməkdaşlıq münasibətləri uğurla 
davam etdirilib. Əməkdaşlıq 
çərçivəsində Baş İdarə ilə İranın 
Baş Təftiş Təşkilatı və Monqo-
lustanın Korrupsiyaya Qarşı 
Mübarizə üzrə Müstəqil Xidməti 
arasında korrupsiyanın qarşısının 
alınması və ona qarşı mübarizədə 
əməkdaşlıq haqqında anlaşma 
memorandumları imzalanıb. 
Bundan başqa, Avropa İttifaqının 
Avropa Qonşuluq Siyasətinin 
“Şərq Tərəfdaşlığı” və TAIEX 
(Texniki Yardım və İnformasiya 
Mübadiləsi) aləti çərçivəsində, 
Beynəlxalq Antikorrupsiya Aka-
demiyası (IACA), Demokratiya və 
İqtisadi İnkişaf Naminə Təşkilatı 
(GUAM) və digər təşkilatlarla 
səmərəli əməkdaşlıq aparılıb.

Baş İdarənin fəaliyyətində 
korrupsiyaya qarşı mübarizə 
sahəsində ixtisaslaşmış 
beynəlxalq təşkilatlar və xarici 
ölkələrin ixtisaslaşmış antikorrup-
siya qurumları ilə yanaşı, res-
publikanın dövlət qurumları ilə də 
qarşılıqlı əməkdaşlıq əlaqələrinin 
inkişafı mühüm yer tutub. Ötən 
dövrdə Baş İdarə ilə Dövlət 
Gömrük, Dövlət Şəhərsalma 
və Arxitektura komitələri, Qida 
Təhlükəsizliyi Agentliyi, eləcə də 
Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı 
Agentliyi arasında müvafiq olaraq 
gömrük işi, tikinti-şəhərsalma, 

qida təhlükəsizliyi və sahibkar-
ların hüquqlarının müdafiəsi 
sahələrində korrupsiyaya qarşı 
birgə mübarizənin daha səmərəli 
təmini məqsədilə anlaşma memo-
randumları imzalanıb.

Korrupsiyaya qarşı 
mübarizədə qeyri-hökumət 
təşkilatları ilə sıx münasibətlərin 
qurulmasına xüsusi önəm verən 
Baş İdarənin fəaliyyəti, son vaxtlar 
bu sahədə qəbul edilmiş qanun-
vericiliyin tələbləri, beynəlxalq 
əməkdaşlıq nəticəsində həyata 
keçirilən tədbirlər, həmin 
tədbirlərin reallaşmasında 
dövlət qurumlarının və vətəndaş 
cəmiyyətinin rolu, Baş İdarə 
tərəfindən həyata keçirilən uğurlu 
əməliyyat tədbirləri, istintaqı apa-
rılan cinayət işləri və digər mühüm 
məsələlərlə əlaqədar kütləvi infor-
masiya vasitələrində ictimaiyyətə 
mütəmadi məlumat verilib.

Mətbuat konfransında çı-
xış edən Korrupsiyaya Qarşı 
Mübarizə üzrə Komissiyanın 
katibi Kamal Cəfərov bildirib ki, 
2018-ci ildə dövlət idarəçiliyində 
səmərəliliyin artırılması, şəffaflığın 
gücləndirilməsi və açıq hökumət 
sahəsində həyata keçirilən 
tədbirlər davam etdirilib. Vergi və 
gömrük sahələrində şəffaflıq daha 
artırılıb, sahibkarlıq və investisi-
ya mühiti yaxşılaşdırılıb. Həyata 
keçirilən islahatlar nəticəsində 
Azərbaycan “Doing Business”in 
2018-ci il hesabatında 32 pillə 
irəliləyərək 190 ölkə arasında 25-
ci yerə layiq görülüb.

Qeyd edib ki, korrupsiya-
ya qarşı mübarizə sahəsində 
beynəlxalq standartlara cavab 
verən institusional, qanunvericilik 
və inzibati tədbirlər uğurla icra 
olunub. Açıq hökumətin təşviqinə 
dair 2016-2018-ci illər üçün Milli 
Fəaliyyət Planı dövlət orqanları 
tərəfindən 89 faiz yerinə yetiri-
lib. Elektron hökumət sahəsində 
dövlət siyasətini icra etmək, dövlət 
informasiya sistemlərinin səmərəli 
inteqrasiyasını həyata keçirmək 
məqsədilə Prezident İlham Əliyev 
tərəfindən “Elektron xidmətlərin 
inkişafı və rəqəmsal hökumətə 
keçid” haqqında Fərman imzala-
nıb və Elektron Hökumətin İnkişafı 
Mərkəzi yaradılıb. Etik davranış 
qaydalarının əhatə dairəsinin 
genişləndirilməsi ilə əlaqədar 
beynəlxalq təcrübəyə uyğun 
olaraq, Milli Məclisinin deputatları, 
bələdiyyə üzvləri və bələdiyyə qul-
luqçularının etik davranış qayda-
ları ilə bağlı qanunlar qəbul edilib. 
Korrupsiyanın qarşısının alınması 
sahəsində təhsillin rolunun artırıl-
ması məqsədilə “Azərbaycan An-
tikorrupsiya Akademiyası” layihəsi 
çərçivəsində dövlət qurumlarının 
800-dən çox əməkdaşına 60-dan 
çox təlim keçirilib.

Diqqətə çatdırılıb ki, tikilməkdə 
olan və ya tikilmiş və istisma-
ra qəbul edilməmiş çoxmənzilli 
binalarda mənzillərin bir neçə 
şəxsə satılması kimi mənfi halların 
qarşısının alınması məqsədilə 
Azərbaycan Respublikasının Mülki 
Məcəlləsinə dəyişikliklər edilib. 
“Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul 
vəsaitlərinin və ya digər əmlakın 
leqallaşdırılmasına və terrorçulu-
ğun maliyyələşdirilməsinə qarşı 
mübarizəyə dair 2017-2019-cu 
illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın 
2018-ci il üçün icrası uğurla təmin 
edilib. Avropa Şurasının MONEY-
VAL Komitəsinin tövsiyələrinin 
icrası ilə bağlı bir sıra vacib 
qanunvericilik aktları qəbul edilib. 
Bu sahədə dövlət siyasətinin 
vahid çərçivədə icrası məqsədilə 
Azərbaycan Respublikasının 
Maliyyə Monitorinqi Xidməti 
yaradılıb, fəaliyyəti təmin edilib 
və Maliyyə Monitorinq Xidməti 
Eqmont qrupuna üzv olub.

K.Cəfərov korrupsiyanın 
qarşısının alınması sahəsində 
Komissiyanın “Qanunvericiliyinin 
təkmilləşdirilməsi üzrə” İşçi Qrupu 
tərəfindən yeni Milli Strategiyanın 
və Tədbirlər Planının layihəsinin 
hazırlandığını və prosesin müva-
fiq dövlət orqanları, beynəlxalq 
ekspertlər və təşkilatlar, vətəndaş 
cəmiyyəti nümayəndələrinin iştira-
kı ilə cari il ərzində yekunlaşacağı-
nı bildirib. 

Qeyri-hökumət təşkilatlarının 
nümayəndələri çıxışlarında 
hesabat dövründə Baş İdarənin 
korrupsiyaya qarşı mübarizə 
sahəsində fəaliyyətini müsbət 
dəyərləndiriblər.

Mətbuat konfransında yanva-
rın 11-də Prezident İlham Əliyevin 
sədrliyi ilə Nazirlər Kabinetinin 
2018-ci ilin sosial-iqtisadi inki-
şafının yekunlarına və qarşıda 
duran vəzifələrə həsr olunmuş 
iclasında dövlətimizin başçısı-
nın ölkəmizdə həyata keçirilən 
quruculuq işlərinə, iqtisadi, sosial 
və siyasi sahədə aparılan islahat-
lara kölgə salan, habelə əhalinin 
haqlı narazılığına səbəb olan 
rüşvətxorluq və korrupsiya kimi 
mənfi təzahürlərə qarşı daha 
ciddi mübarizənin aparılması 
sahəsində verdiyi göstərişlərə 
uyğun olaraq, Baş Prokuror yanın-
da Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə 
Baş İdarəsinin korrupsiya hüquq-
pozmalarını doğuran səbəb və 
şəraitin müəyyənləşdirilməsi və 
cinayətlərin qarşısının alınması 
istiqamətində sistemli, ardıcıl və 
qətiyyətli mübarizə tədbirlərini 
bundan sonra da davam etdirəcəyi 
xüsusi vurğulanıb.

Sonda QHT və KİV 
nümayəndələrinin sualları ətraflı 
cavablandırılıb.

AZƏRTAC

Əlahiddə Çevik Polis Alayında 
əməliyyat müşavirəsi keçirilib

 � Yanvarın 15-də Əlahiddə Çevik Polis Alayında  
2018-ci il ərzində görülmüş işlərin yekunlarına və qarşıda 
duran vəzifələrə həsr olunmuş əməliyyat müşavirəsi keçirilib.

Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat 
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, 
tədbirdə çıxış edən daxili işlər naziri, 
general-polkovnik Ramil Usubov əsası 
ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən 
qoyulmuş inkişaf və tərəqqi strategi-
yasının Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin rəhbərliyi ilə böyük əzmlə 

davam etdirildiyini, ölkəmizdə mövcud 
olan sabitlik və təhlükəsizlik şəraitinin 
daha da möhkəmləndiyini, ictimai asa-
yişin ötən ildə də etibarlı qorunduğunu 
vurğulayıb, görülən işlərdə, əldə edilən 
müsbət nəticələrdə Əlahiddə Çevik Polis 
Alayının şəxsi heyətinin də böyük əməyi 
olduğunu diqqətə çatdırıb.

Sonra Alay komandirinin birinci 
müavini - Qərargah rəisi, polis polkov-
niki Elnur Kərimov hesabat dövründə 
görülmüş işlər və qarşıda duran vəzifələr 
barədə məruzə ilə çıxış edib. O qeyd 
edib ki, ötən il nazirliyin aidiyyəti struktur 
qurumları və ərazi polis orqanları ilə qar-
şılıqlı əlaqədə Alayın patrul bölüklərinin 
xidmət apardığı ərazilərdə kriminogen 
durum bütövlükdə nəzarətdə saxlanılıb, 
cinayətlərin və digər hüquqpozmaların 
aşkarlanması və qarşısının alınması 
üçün paytaxtın polis orqanları ilə birgə 

zəruri tədbirlər görülüb. Nəticədə post 
və marşrutlarda 32 min 81 nəfər, o 
cümlədən müxtəlif cinayətlər törətmiş 
834, inzibati xətalara yol vermiş 31 
min 247 şəxs saxlanılaraq barələrində 
qanunauyğun ölçülərin götürülməsi 
təmin edilib. Hüquqazidd əməllərə yol 
verdiklərinə görə saxlanılanlardan 214-ü 
xuliqanlıq, 247-si oğurluq, 15-i soy-
ğunçuluq, 52-i dələduzluq, 44-ü digər 
cinayətlər törətmiş şəxslər olub. Narkotik 
vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı 
mübarizə tədbirləri çərçivəsində Ala-
yın şəxsi heyəti tərəfindən ümumilikdə 
133 nəfər saxlanılıb. Bununla bərabər, 
xırda xuliqanlığa görə 1298, avaralıq 
və dilənçiliyə görə 3199, polisin qanuni 
tələbinə tabe olmadığına görə 668, qa-
nunsuz küçə ticarəti ilə məşğul olduğuna 
görə 4925, məişət səs-küyünə yol verən 
888 nəfər müəyyən edilərək barələrində 
zəruri tədbirlər görülüb. Bütövlükdə, 
2017-ci illə müqayisədə aşkarlanan 
cinayətlərin sayı 1,5, inzibati xətaların 
sayı isə 21,3 faiz çox olub. 

Məruzə ətrafında çıxış edənlər 
görülən işlərin nəticələrindən, xidməti 
fəaliyyətdə yol verilən nöqsan və çatış-
mazlıqlardan, onların qısa müddətdə 
aradan qaldırılması istiqamətində həyata 
keçiriləcək tədbirlərdən danışıblar.

Müşavirəyə yekun vuran general-
polkovnik Ramil Usubov şəxsi heyətin 
ötənilki fəaliyyətinin yekunlarını yüksək 
qiymətləndirib, bu dövrdə xidməti-döyüş 
fəaliyyətində əldə olunmuş müsbət 
nəticələrin qorunub saxlanılmasının 
əhəmiyyətini qeyd edib, tapşırıq və 
tövsiyələrini verib. Kütləvi tədbirlər 
zamanı təhlükəsizliyin təmin edilməsində 
Alayın böyük təcrübə qazandığını deyən 
nazir cari ildə “Formula 1” Azərbaycan 
Qran-Prisi, futbol üzrə UEFA Avropa 
Liqasının final görüşü, Avropa Gənclər 
Olimpiya Festivalı kimi beynəlxalq 
əhəmiyyətli idman tədbirlərinin 
keçiriləcəyi ilə əlaqədar qarşıya qo-
yulan vəzifələrin yüksək səviyyədə 
icra edilməsinin, qüvvə və vasitələrin 
tədbirlər ərəfəsində tam  hazırlıq 

vəziyyətinə gətirilməsinin, həmçinin 
peşəkarlığın artırılması məqsədilə 
müvafiq təlim-məşqlərin keçirilməsinin 
əhəmiyyətini qeyd edib.

Xidməti vəzifələrin uğurla yerinə 
yetirilməsi üçün ölkə rəhbərliyi tərəfindən 
hər cür şəraitin yaradıldığını, şəxsi 
heyətin hərtərəfli dövlət qayğısı ilə əhatə 
olunduğunu nəzərə çatdıran daxili işlər 
naziri Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevi əmin edib ki, Əlahiddə Çevik Po-
lis Alayı ictimai qaydanın qorunması və 
ictimai təhlükəsizliyin təmini, cinayətlərin 
və digər hüquqpozmaların qarşısının 
alınması üzrə vəzifələri, qarşıya qoyu-
lan bütün tapşırıqları bundan sonra da 
əzmlə yerinə yetirəcək, göstərilən etima-
dı sədaqətli xidməti ilə doğruldacaq.

Müşavirənin sonunda ötən il xidməti 
vəzifələrin icrasında fərqlənmiş bir qrup 
əməkdaşın təltif olunması barədə daxili 
işlər nazirinin müvafiq əmrləri elan olu-
nub və general-polkovnik Ramil Usubov 
mükafatları sahiblərinə təqdim edib. 

Korrupsiyaya qarşı mübarizənin gücləndirilməsi 
ötən il də diqqət mərkəzində saxlanılıb

316 yanvar 2019-cu il, çərşənbə



 � Bu il dərin hüzn və ehtiramla 29-cu 
ildönümünü qeyd etdiyimiz 20 Yanvar faciəsi uzun 
bir prosesin – XIX əsrdən başlayıb çağdaş dövrə 
qədər davam edən, böyük dövlətlərin yurdumuza 
qarşı törətdiyi məqsədyönlü təzyiq və təcavüz 
siyasətinin növbəti bir vəhşi aksiyası və xalqımızın 
öz torpaqlarının müdafiəsi uğrunda mübarizəsində 
göstərdiyi yeni bir qəhrəmanlıq səhifəsi kimi 
tarixə yazılıb. O dövrdə baş verən toqquşma və 
qanlı hadisələr ağalarının əlində alətə çevrilmiş, 
məsuliyyətsiz liderlərinin millətçilik və işğalçılıq 
xülyaları ilə ağlını itirmiş erməni toplumunun 
imperialist güc mərkəzlərinin dəstəyindən istifadə 
edərək xalqımıza qarşı etnik təmizləmə siyasətini 
addım-addım irəlilətməsinin növbəti təzahürü idi. 

SSRİ DTK-nın təşkil et-
diyi Sumqayıt hadisələri və 
M.Qorbaçovun göstərişi ilə 
törədilən 20 Yanvar qırğını 
azərbaycanlıları Dağlıq Qara-
bağın Ermənistana verilməsinə 
zorla razı salmağa yönəldilmişdi. 
Qanlı yanvar qətliamı XX əsrdə 
tarixi torpaqlarımızda yaradılmış 
Ermənistan adlı oyuncaq dövlətin 
sərhədlərini yenidən Azərbaycan 
əraziləri hesabına genişləndirmək 
məqsədilə start verilən qondarma 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 
mahiyyətini aşkar şəkildə ortaya 
qoyan xəyanətkar hərbi-siyasi ad-
dım kimi xalqımızın səbir kasasını 
daşdırdı, ərazilərimizin bütövlüyü 
uğrunda ümumxalq oyanışını 
milli azadlıq hərəkatı mərhələsinə 
səmtləndirdi. Sovet rəhbəri M. 
Qorbaçovun Azərbaycana qarşı 
fitnəkar siyasətində “keyləşdirici 
zərbə” kimi düşünülmüş 20 Yanvar 
faciəsi, gözlənildiyinin əksinə ola-
raq, “oyadıcı effekti” ilə xalqımızı 
yumruq kimi birləşdirdi, yaxınlaşan 
müstəqillik epoxasına hazır olma-
ğa səfərbər etdi. 

Tarixi müşahidələr göstərir ki, 
30 ildən bəri davam edən Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsi adlı irimiq-
yaslı etnik-siyasi təcavüzə qədər 
də dəfələrlə ermənilərin əli ilə 
Azərbaycana qarşı soyqırımı və 
deportasiyalar gerçəkləşdirilmişdir. 
XX əsrin əvvəllərində – 1905-
1906-cı illərdə ermənilərin Qaf-
qazda törətdikləri türk-müsəlman 
qırğınları, 1918-ci ildə daşnak-
bolşevik quldur dəstələrinin bais 
olduğu azərbaycanlıların kütləvi 
soyqırımı, 1948-1953-cü illərdə 
soydaşlarımızın Ermənistandakı 
tarixi torpaqlarından siyasi yolla 
deportasiya olunması bu xain xal-
qı zaman-zaman şirnikləndirərək, 
nəhayət, qədim Azərbaycan 
vilayəti olan Qarabağı ələ 
keçirməyə təşviq etmişdir. 

1988-ci ilin fevral ayında 
Ermənistanın Azərbaycana 
qarşı ərazi iddialarının, etnik 
təmizləmənin yeni mərhələsi 
Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin 
Ermənistana birləşdirilməsi 
haqqında Ermənistanın rəsmi 
qurumlarının qəbul etdiyi əsassız, 
fitnəkar qərarla başlandı. Vəziyyəti 

gərginləşdirmək üçün ittifaq 
dövlətinin ali rəhbərliyi ermənilərlə 
azərbaycanlılar arasında ədavəti 
açıq-gizli qızışdırdı. Bütün 
cəbhə boyu – quruda, dənizdə, 
təkərlər və polad relslər üzərində 
azərbaycanlılara qarşı ardıcıl 
qətllər törədildi. Ermənilər Mosk-
vadan idarə olunan bu prosesləri 
davakar istiqamətə yönəldərək, 
istədiklərinə nail olmaqdan ötrü 
əvvəlcədən düşünülmüş ssenari 
üzrə davam etdirdilər. 

Baş verənlərdən hiddətə 
gəlmiş Azərbaycan xalqının emo-
siyalarını daha da qızışdırmaq 
üçün Dağlıq Qarabağ bölgəsində 
əvvəlcə “meşələrin qırılması” 
əməliyyatını təşkil etdilər, bunun-
la 1988-ci ilin payızında bütün 
Azərbaycan xalqını ayağa qaldır-
dılar. Ermənilərin “xaç atası”na 
çevrilmiş M.Qorbaçov Azərbaycan 
xalqını sarsıtmaq, onun mübarizə 

əzmini qırmaq üçün 1990-cı 
ildə Bakıya qoşun yeritdi və 
20 Yanvar qırğınını törətdi. Bu 
addım ermənilərin xalqımıza 
qarşı məkrli siyasətini bir az da 
irəlilətməyə – Dağlıq Qarabağı 
Azərbaycandan faktiki ayırma-
ğa hesablanmışdı. Elə həmin 
vaxt erməni hərbi birləşmələri 
Azərbaycan ərazilərinə silahlı 
basqınlar etdilər. Naxçıvan MR 
Ermənistan tərəfindən blokada-
ya alındı. Muxtar respublikanın 
Ermənistanla həmsərhəd kəndləri 
quldur dəstələrinin hücumları-

na məruz qaldı. Ermənilər dinc 
əhaliyə vəhşicəsinə divan tutdular, 
günahsız insanları qətlə yetirdilər. 

20 Yanvar faciəsi zamanı 
ümummilli lider Heydər Əliyevin 
Azərbaycanın Moskvadakı 
daimi nümayəndəliyinə gələrək, 
hadisəyə öz münasibətini bildirən 
bəyanatı ilə Azərbaycan xal-
qına başsağlığı verdi, Bakıda 
qırğın törətdiyi üçün SSRİ-
nin rəhbərlərini kəskin ittiham 
etdi və faciəni törədənlərin 
cəzalandırılmasını tələb etdi. 
Həmin dövrdə baş verənləri ulu 
öndər Heydər Əliyev belə şərh 
etmişdir: “Yanvarın 19-dan 20-

nə keçən gecə Bakı şəhərinə 
sovet ordusunun, SSRİ DİN-in 
böyük kontingenti yeridilmişdi. 
Nəticəsi isə göz qabağındadır. 
Bunun törətdiyi faciələr hamı-
mıza məlumdur. Azərbaycanda 
kifayət qədər – 4-cü ordu, Xəzər 
Hərbi Dəniz Donanması, desant 
qoşunlarının diviziyası, hava 
hücumundan müdafiə qoşunları, 
DİN-in daxili qoşun birləşmələri 
vardır. Əgər belə zərurət var idisə, 
orada yerləşən hərbi hissələrdən 
də istifadə etmək olardı. Belə 
qərar qəbul edən Azərbaycan 
rəhbərliyi, hamıdan əvvəl isə 
bərk ayaqda Azərbaycanı qoyub 
qaçmış Vəzirov öz xalqı qarşısın-
da məsuliyyət daşımalıdır. Qırğın 
törədənlərin hamısı layiqincə 
cəzalandırılmalıdır”. 

Azərbaycanın azadlığı və 
ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizə 
tarixinə qəhrəmanlıq səhifəsi 
kimi daxil olmuş 1990-cı ilin 20 
Yanvarında ölkəmizə qarşı ərazi 
iddiaları irəli sürən Ermənistanın 
təcavüzkar hərəkətlərindən və 
keçmiş SSRİ rəhbərliyinin onlara 
havadarlığından hiddətlənən, 
Bakının küçələrinə və meydan-
larına çıxaraq buna qəti etirazını 
bildirən geniş xalq kütlələrinə 
qarşı sovet ordusunun döyüş 
hissələrinin yeridilməsi mis-

li görünməmiş faciəyə gətirib 
çıxardı. Həmin dəhşətli günlərdə 
öz ölkəsinin, xalqının azadlığını, 
şərəf və ləyaqətini hər şeydən 
uca tutan mərd Vətən övladları 
canlarından keçərək şəhidlik 
zirvəsinə ucaldılar. Böyük 
itkilərlə, günahsız insanların 
qətli ilə nəticələnən 20 Yanvar 
hadisələri M.Qorbaçov başda 
olmaqla, cinayətkar imperiya 
rəhbərliyinin Azərbaycana qarşı 
xəyanətkar siyasətinə dözməyən, 
öz azadlığına, müstəqilliyinə can 
atan xalqımızın mübarizliyini, 
əyilməzliyini, məğrurluğunu da 
nümayiş etdirdi. 

1990-cı il  iyulun 25-də 
M.Qorbaçov “SSRİ qanun-
vericiliyində nəzərdə tutulmayan 
hərbi dəstələrin yaradılmasının 
qadağan edilməsi, qeyri-qanuni 
saxlanılan silahların yığılması 
haqqında” növbəti riyakar bir 
fərman verdi. 1990-cı il yanvarın 
22-də Moskvanın xeyir-duası ilə 
Azərbaycan KP MK-nın birinci 
katibi “seçilən” A.Mütəllibovun 
davam etdirdiyi mütilik siyasəti 
nəticəsində əsassız “fövqəladə 
vəziyyət” axıradək davam etdi. 
Bu dövrdə Azərbaycan tərəfi tam 
tərksilah edildi, ermənilər isə gizli 
yollarla yenidən silahlandırıldı.

Blokada şəraitində köməksiz 
qalan Naxçıvanda isə MR Ali 
Məclisinin sədri Heydər Əliyev öz 
şəxsi nüfuzundan istifadə edərək 
xalqın özünümüdafiəsi məqsədilə 
sovet ordusunun regiondakı 
rəhbərliyindən hərbi sursat ala 
bilmişdi. Heydər Əliyev Naxçı-
vanda yerləşən 75-ci motoatıcı 
diviziyanın ləğv edilməsi və 
onun bütün hərbi və təsərrüfat 
əmlakının Azərbaycan Respub-
likasının sərəncamına verilməsi 
haqqında razılıq əldə etmişdi. 
Naxçıvan MR Ali Məclisi Rəyasət 
Heyətinin 25 iyun 1992-ci il tarixli 
iclasında Naxçıvan MR Dövlət 
Müdafiə Komitəsinin ləğvi və onun 
əsasında Azərbaycan Müdafiə 
Nazirliyi tərkibində müvafiq struk-
turun yaradılması zəruri hesab 
edilmişdi. Bununla Azərbaycanda 
ilk olaraq sovet qoşun hissələrinin 
hərbi və təsərrüfat əmlakı 
Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin 
yeni yaradılan hərbi hissəsinin 

sərəncamına verilmişdi. Bu addım 
muxtar respublikanı Ermənistanın 
hərbi təcavüzündən qorumaqda 
həlledici rol oynamışdı.

Çox keçmədi ki, uzun illərdən 
bəri arzusunda olduğumuz 
müstəqilliyə qovuşduq və ölkəmiz 
suverenlik əldə etdi. O zamankı 
Azərbaycan rəhbərliyinin xalqı-
mızı erməni təcavüzü ilə üz-üzə 
qoymuş Moskva qarşısında 
mütiliyinin əsl milli cinayət oldu-
ğunu bəyan edən Heydər Əliyev 
son dərəcə acı bir həqiqəti belə 
açıqlamışdı: “Hələ Azərbaycanda 
Sovet hakimiyyəti dövründə 20 

Yanvar faciəsi ilə bağlı olan və 
geniş xalq kütlələri tərəfindən 
yığılıb dövlət istintaq komissiyası-
na təhvil verilmiş konkret dəlil və 
sübutlar qəsdən Azərbaycandan 
çıxarılıb aparılmışdı. O dövrdə 
Azərbaycanın prokurorluq və 
hüquq-mühafizə orqanları mü-
vafiq istintaq tədbirləri həyata 
keçirməmiş, hətta əksinə, 20 Yan-
var faciəsi ilə bağlı bir sıra məxfi 
sənədlər, o cümlədən mühüm 
arxiv sənədləri məhv edilmişdir”.

1991-ci ilin sonların-
da Ermənistan faktiki olaraq 
Azərbaycan Respublikasına qarşı 
açıq və ədalətsiz müharibəyə 
başladı. Ermənistan Respublika-
sının hərbi qüvvələri Azərbaycan 
Respublikasının sərhədlərini 
pozub Qarabağa daxil oldular və 
Dağlıq Qarabağın erməni separat-
çı-terrorçuları ilə birləşərək Res-
publikanın Qarabağ regionundakı 
şəhər və kəndlərini işğal etdilər. 
1991-ci il sentyabrın 2-də erməni 
separatçıları Yuxarı Qarabağda 
qeyri-qanuni bir qurum, oyuncaq 
“Dağlıq Qarabağ Respublikası”nın 
yarandığını və müstəqilliyini elan 
etdilər. Buna cavab olaraq, 1991-
ci il noyabrın 26-da Azərbaycan 
Respublikasının Ali Soveti Dağ-
lıq Qarabağın vilayət statusunu 
ləğv etdi və “Dağlıq Qarabağ 
Respublikası”nı tanımadığını 
bildirdi.

Beləliklə, Rusiya imperiyasının 
Azərbaycana qarşı tarixi işğalçılıq 
siyasəti vaxtilə ermənilərin kütləvi 
surətdə Qafqaza, o cümlədən 
Azərbaycana köçürülməsinə 
səbəb olmuşdur. Daimi vətəni 
olmayan ermənilər köçürüldükləri 
əraziləri mənimsəmək üçün 
müxtəlif vasitələrə əl atmış, ilk 
növbədə, yerləşdikləri ərazilərin 
onlara məxsus olmasını sübut 
etmək üçün saxta tarix uydur-
muş, süni ideologiya yaratmışlar. 
Ermənilər zaman-zaman ərazi 
iddiaları irəli sürərək onu reallaş-
dırmaq üçün bütün vasitələrdən 
– təşkilatlanma, təbliğat, təzyiq, 
deportasiya və hərbi üsuldan 
istifadə etmişlər. 

Bu istiqamətdə yaratdıqla-
rı ideologiyaya uyğun olaraq, 
ermənilərin həyata keçirdikləri 
separatçılıq və etnik təmizləmə 
Cənubi Qafqaz regionuna, 
xüsusilə Azərbaycana böyük 
bəlalar gətirmişdir. Ermənilərin 
azərbaycanlılara qarşı kütləvi 
qırğınları və soyqırımları baş 
vermişdir. Bütün bunlarla bərabər, 
illər keçdikcə hər bir tarixi hadisə 
mahiyyətinə görə öz adını alır. 
Bu baxımdan 20 Yanvar yaxın 
tariximizin qanlı faciəsi olmaqla 
yanaşı, həm də qəhrəmanlıq 
salnaməsi, müstəqillik savaşının 
başlanğıcıdır. 

Qasım HACIYEV, 
AMEA Tarix İnstitutu Qarabağ 

tarixi şöbəsinin müdiri, tarix 
üzrə elmlər doktoru

AZADLIĞIN  
səhərinə 
aparan 
qanlı 
gecə

 � Azərbaycanın yeni tarixinin hüznlü və 
eyni zamanda, qürur doğuran səhifəsi olan 20 
Yanvardan 29 il ötür. Azərbaycan Respublikası 
Prezidenti Administrasiyasının rəhbəri Ramiz 
Mehdiyevin sərəncamı ilə “20 Yanvar faciəsinin 
iyirmi doqquzuncu ildönümünün keçirilməsi ilə 
bağlı tədbirlər planı” təsdiq olunub. Sənədə əsasən, 
respublikanın şəhər və rayonlarında, idarə və 
təşkilatlarda 20 Yanvara həsr olunmuş müxtəlif 
tədbirlər təşkil edilir.

Ölkəmizin teatr, kino və 
konsert müəssisələrində, 
bədii təhsil ocaqlarında, 
kitabxana və sərgi salonla-
rında 20 Yanvarın ildönümü 
münasibətilə tamaşalar, 
musiqi gecələri, sərgilər və s. 
tədbirlər təşkil olunur.

Yanvarın 17-də 
Mədəniyyət Nazirliyi, 
Azərbaycan Dövlət Rəsm 
Qalereyası və Xətai Sənət 
Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə 
20 Yanvara həsr olunmuş 
“Azadlıq aşiqləri” rəsm 
müsabiqəsinin yekun sərgisi 
keçiriləcək.

Yanvarın 19-da 
Azərbaycan Dövlət Akade-
mik Opera və Balet Teatrın-
da görkəmli bəstəkar, Xalq 
artisti Firəngiz Əlizadənin 
Qanlı Yanvara həsr olunan 
“İntizar” operası nümayiş 
etdiriləcək.

Azərbaycan Dövlət Gənc 
Tamaşaçılar Teatrında yazı-
çı-dramaturq T.Vəliyevanın 
“Mənim ağ göyərçinim” və 
D.Mustafayevin “Əlincə qa-
lası” tamaşaları da yanvarın 
19-da oynanılacaq.

Həmin gün Azərbaycan 
Dövlət Akademik Milli 
Dram Teatrında yazıçı-
dramaturq H.Mirələmovun 
“Xəcalət” tamaşası, Xalq 
yazıçısı, görkəmli dramaturq 
İ.Əfəndiyevin “Hökmdar və 
qızı” əsəri əsasında hazırlan-
mış “Qarabağnamə” tamaşa-
sı isə yanvar 20-də nümayiş 
olunacaq.

Dövlət Yuğ Teatrında 
(A.Şaiq adına Azərbaycan 
Dövlət Kukla Teatrının 
səhnəsi) yanvarın 18-də 
və 19-da G.Dumbadzenin 
“Məhşər günü” tamaşası 
göstəriləcək.

Bundan əlavə, 
bölgələrimizdə fəaliyyət 
göstərən teatrlarda da 20 
Yanvar faciəsinin ildönümü 
qeyd ediləcək. 

Yanvarın 19-da 
M.Maqomayev adına 
Azərbaycan Dövlət Aka-
demik Filarmoniyasında 
20 Yanvar faciəsi qur-
banlarının xatirəsinə həsr 
olunmuş tədbir keçiriləcək. 
Anım gecəsində Xalq artisti 
Rauf Abdullayevin dirijor-
luğu ilə Ü.Hacıbəyli adına 
Azərbaycan Dövlət Sim-
fonik Orkestrinin ifasında 
V.A.Motsartın “Rekviyem” 
əsəri səslənəcək.

Mədəniyyət Nazirliyinin 
və Bakı Şəhər Mədəniyyət 
Baş İdarəsinin birgə 
təşkilatçılığı ilə yanvarın 14-
dən 18-dək “Vətənpərvərlik 
kinosu həftəsi” çərçivəsində 
milli qəhrəmanlara həsr 
olunmuş filmlərin nümayişi 
keçirilir.

Yanvarın 21-də Nizami 
Kino Mərkəzində rejissor Ni-
zami Abbasın “Salnaməfilm” 
studiyasında çəkdiyi “Unut-
ma” yeni sənədli filminin 
təqdimatı olacaq.

Yanvar 18-də Bakı Xo-
reoqrafiya Akademiyasının 
Təhsil Kompleksində birinci 
dərs 20 Yanvar faciəsinə həsr 
ediləcək, ədəbi-bədii kompo-
zisiya nümayiş olunacaq.

Həmçinin kitabxana, mu-
zey və mədəniyyət evlərində 
də faciənin ildönümünün 
qeyd olunması nəzərdə tutul-
muşdur.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, 
 “Xalq qəzeti”

Mədəniyyət ocaqlarında 
20 Yanvar tədbirləri

Dubayda Azərbaycan Ticarət Evi açılıb
 � Azərbaycan Respublikası Prezidentinin tapşırığına 

əsasən, ölkəmizdə istehsal olunan məhsulların ixracının təşviqi 
və genişləndirilməsi, "Made in Azerbaijan" brendinin xarici 
ölkələrdə tanıdılması, satışının təşkili və əlaqələndirilməsi 
məqsədilə xarici ölkələrdə ticarət evlərinin yaradılması prosesi 
davam etdirilir.  

Yanvarın 15-də Birləşmiş Ərəb 
Əmirliklərinin (BƏƏ) Dubay şəhərində 
yerləşən məşhur "The Mall" Ticarət 
Mərkəzində Azərbaycan Ticarət Evi 
açılıb. İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən 
yaradılmış Azərbaycan Ticarət Evi 
"Made in Azerbaijan" brendinin BƏƏ 
bazarında daha çox tanıdılmasına, 
Azərbaycan məhsullarının ixracının 
təşviqi və genişləndirilməsinə dəstək 
göstərəcək, yerli məhsullarımızın 
bu ölkədə satışını təşkil edəcək, 
sahibkarlar arasında bu sahədə 
əlaqələndirməni həyata keçirəcək.

Ticarət Evində Azərbaycan 
şirkətlərinin müxtəlif növ 
məhsullarının sərgisi təşkil olunub. 
Daimi fəaliyyət göstərəcək sərgidə 33 
Azərbaycan şirkətinin istehsal etdiyi 
600-dən çox məhsul, o cümlədən 
meyvə və tərəvəzlər, quru meyvələr, 

fındıq, çay, mürəbbə, meyvə şirələri, 
mineral sular, limonadlar, konserv 
məhsulları, bitki yağları, süd və süd 
məhsulları, qənnadı məmulatları, 
kosmetik məhsullar və sair nümayiş 
etdirilir. Ticarət Evində Azərbaycanın 
zəngin mətbəxini təqdim edən resto-
ran da fəaliyyət göstərir.

Azərbaycan Ticarət Evinin 
fəaliyyətə başlaması ilə əlaqədar 
keçirilən tədbirdə iqtisadiyyat naziri 
Şahin Mustafayevin rəhbərlik etdi-
yi Azərbaycan nümayəndə heyəti, 
BƏƏ-nin rəsmi şəxsləri və iş adamları 
iştirak edib.

Ş.Mustafayev BƏƏ-də 
Azərbaycan Ticarət Evinin açılma-
sının dövlət başçılarının ölkələrimiz 
arasında iqtisadi-ticarət əlaqələrinin 
inkişafına verdikləri böyük önəmin, 

Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində 
Azərbaycan məhsullarına olan mara-
ğın göstəricisi olduğunu vurğulayıb. 
Bildirib ki, qarşılıqlı hörmət və dostluq 
prinsiplərinə əsaslanan Azərbaycan-
BƏƏ əlaqələri uğurla inkişaf edir. 

Nazir qeyd edib ki, Azərbaycanın 
xarici ölkələr üzrə ilk ticarət 
nümayəndələrindən biri də məhz 
Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə təyin edi-
lib, 2017-ci və 2018-ci illərdə Dubay, 
Əbu-Dabi və Şarca şəhərlərinə ixrac 
missiyaları təşkil olunub: “Hazırda 
Azərbaycanda sənaye, tikinti, ticarət, 
kənd təsərrüfatı, rabitə, nəqliyyat, 
xidmət sahələrində 290 BƏƏ 
şirkəti fəaliyyət göstərir. İndiyədək 
Azərbaycanla BƏƏ arasında müxtəlif 
sahələrdə əməkdaşlığa dair 30-dan 
çox sənəd imzalanıb”.

Azərbaycan və BƏƏ arasında 
ticarət əlaqələrinin inkişafını vurğula-
yan Ş.Mustafayev deyib ki, ötən ilin 
11 ayında 2017-ci ilin müvafiq dövrü 
ilə müqayisədə ölkələrimiz arasında 
ticarət dövriyyəsi 51 faiz, ixrac 31 faiz 
artıb. Ölkələrimiz investisiya qoyuluşu 
sahəsində də uğurlu əməkdaşlıq edir. 

İndiyədək BƏƏ Azərbaycana 2,1 mil-
yard dollar, Azərbaycan isə BƏƏ-yə 
330 milyon dollar investisiya yatırıb.

Nazir diqqətə çatdırıb ki, "ASAN 
Viza" sisteminin tətbiqi Azərbaycana 
turist səfərlərinin təşkilini asanlaş-
dırıb. 2018-ci ilin yanvar-noyabr 
aylarında BƏƏ-dən Azərbaycana 
gələn turistlərin sayı 2017-ci ilin ötən 
dövrü ilə müqayisədə 13 faiz artıb. 
Ötən il Azərbaycan Turizm Bürosu-
nun Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində 
xarici turizm nümayəndəliyi açı-
lıb: “Dubayda Azərbaycan Ticarət 
Evinin açılması iki ölkə arasında 
iqtisadi əməkdaşlığın inkişafına, 
işgüzar dairələr arasında əlaqələrin 
genişləndirilməsinə öz töhfəsini 
verəcək”.

Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin 
iqtisadiyyat naziri Sultan Bin Saeed 
Al Mansoori Dubayda Azərbaycan 
Ticarət Evinin fəaliyyətə başlamasının 
ikitərəfli iqtisadi əlaqələrin inkişafında 
mühüm addım olduğunu, ölkələrimiz 
arasında iqtisadi əməkdaşlığın və 
işgüzar münasibətlərin inkişafında 
əhəmiyyətini vurğulayıb, qarşılıqlı 
iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi 
istiqamətlərinə dair fikirlərini bölüşüb.

Sonra tədbir iştirakçıları 
Azərbaycan Ticarət Evi və burada 
daimi fəaliyyət göstərən Azərbaycan 
məhsullarının sərgisi ilə tanış olublar.

BƏƏ-də açılan "Azərbaycan 
Ticarət Evı" ölkəmizin xaricdə yaradıl-
mış sayca 7-ci ticarət evidir.

Həmçinin Birləşmiş Ərəb 
Əmirliklərində Azərbaycanın Ticarət 
Nümayəndəliyinin ofisi açılıb. İqtisa-
diyyat naziri Ş.Mustafayevin rəhbərlik 
etdiyi Azərbaycan nümayəndə 
heyəti və BƏƏ rəsmiləri Ticarət 
Nümayəndəliyinin ofisi ilə tanış 
olublar.

Asya HACIZADƏ,  
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Dubay
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Almaniya 
aeroportlarında 
tətil 

 � Almaniyanın 8 
aeroportunda təhlükəsizlik 
xidməti əməkdaşları növbəti dəfə 
tətil keçirir.
Bremen, Hamburq, Hannover, Drez-

den, Leypsiq, Münhen, Erfurt və ölkənin 
ən iri hava limanı Frankfurtda təhlükəsizlik 
xidmətinin 23 mindən çox əməkdaşı  tətilə 
başlamışdır. Bundan əvvəl Berlinin Şönefeld 
və Tegel aeroportlarında tətil keçirilib.

Bu aksiya ümumilikdə 220 min sərnişinin 
səfər proqramına ciddi təsir göstərib. 

Səhər saatlarından etibarən başlayan tətil 
müxtəlif saatlarda – yerli vaxtla saat 18:00 və 
00:00 saatları arasında dayandırılacaq.

Hələlik 643 reys təxirə salınıb. Təkcə 

Frankfurtda 1200 planlaşdırılmış reysdən 
570-i baş tutmayıb.

Təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşları 
əmək haqlarının hər saata görə 20 avroya 
qaldırılmasını, iş şəraitinin yaxşılaşdırılma-
sını tələb edirlər. Verdi həmkarlar ittifaqının 
mətbuat katibi Andrea Beker bildirib ki, 
tələblərlə bağlı işəgötürənlərlə danışıqlar 
aparılır.

Xatırladaq ki, ötən həftə 5 aeroportda 
keçirilmiş tətil nəticəsində 500-dən çox reys 
təxirə salınmışdı.

“Xalq qəzeti”

Müdafiə Nazirliyindən 
aldığımız məlumatda 
deyilir ki, bu müsabiqə 
milli mədəniyyətin və 
incəsənətin, eləcə də 
hərb ənənələrinin və hərbi 
xidmətin təbliği, gənclərin 
hərbi-vətənpərvərlik ruhunda 
tərbiyələndirilməsi və hərbi 

qulluqçuların asudə vaxtla-
rının səmərəli keçirilməsinin 
təşkili ilə yanaşı, ordu ilə 
cəmiyyət arasında əlaqələrin 
daha da möhkəmləndirilməsi 
məqsədi ilə keçirilir.

İştirakçılar müsabiqə 
şərtlərinə uyğun olaraq 
vokal, rəqs, musiqi alətləri 

və bədii qiraət üzrə çıxış 
ediblər. Münsiflər heyəti 
tərəfindən əsasən musiqi 
alətlərində fərqli ifaya, səhnə 
davranışına üstünlük verilib. 
Maksimal bal toplayan 78 
iştirakçı müsabiqənin növbəti 
mərhələsinə vəsiqə qazanıb-
lar. Ümumilikdə müsabiqədə 
154 nəfər iştirak edib.

Sonra müsabiqədə iştirak 
edən gənclər və hərbi qulluq-
çular birgə nahar ediblər.

Əsl musiqi bayramına 
çevrilən müsabiqə hərbi qul-
luqçuları və istedadlı gəncləri 
öz ətrafında toplayaraq 
onların peşəkar yüksəlişinə, 
təcrübə mübadiləsinə zəmin 
yaradır.

Samirə ƏLIYEVA, 
“Xalq qəzeti”

 � Misirin “elfagr.com, shbabalnil.com, asiaelyoum.com, 
embassy-news.com, wwnewss.com, elwatanelmasry.com, 
m.ahwalelbald.com” və.s saytlarında “Vətənpərvər” – Azərbaycanın 
Misirdə Diaspor Təşkilatları Birliyinin sədri, tədqiqatçı alim Seymur 
Nəsirovun “Qara Yanvarda, Azərbaycanın azadlığı uğrunda 
qurbanlar” sərlövhəli məqaləsi yayılıb.

Məqalədə qeyd olunur ki,  1990-cı 
il yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə 
Bakıda sovet ordusu tərəfindən 
dinc əhaliyə qarşı dəhşətli qırğın 
hadisəsi törədilib. Bu qanlı hadisənin 

törədilməsində əsas məqsədlərdən 
biri öz haqlı tələblərini irəli sürən, 
istiqlaliyyət, azadlıq, suverenlik istəyində 
olan Azərbaycan xalqının iradəsini 
qırmaq, insanların müstəqillik arzularını 

tankların altında əzmək idi. Sovet impe-
riyası günahsız insanların qanını axıtsa 
da, xalqımıza qarşı misli görünməmiş 
qəddarlıq etsə də, istəyinə nail ola 
bilmədi.

Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş 
cinayət əslində bəşəriyyətə, humanizmə, 
insanlığa qarşı həyata keçirilmiş dəhşətli 
terror aktıdır. Görünməmiş qəddarlıqla 
həyata keçirilən cəza tədbirləri 
nəticəsində heç bir günahı olmayan 
yüzlərlə insan xüsusi qəddarlıq və misli 
görünməmiş vəhşiliklərlə qətlə yetirilib. 
Həlak olanların arasında qadınlar, uşaq-
lar və qocalar da olub. Bu hadisə sovet 
rejiminin törətdiyi ən qanlı faciələrdən biri 
və dinc əhaliyə qarşı yönəlmiş cinayət 
hadisəsi idi.

Diaspor rəhbəri Azərbaycan xal-
qına qarşı yürüdülən bu ikili standart 
siyasətinin misirli alim Şeyx Məhəmməd 
əl-Qəzalinin “əl-Həqq əl-Murr” (“Acı 
həqiqət”) kitabında da öz əksini tapdı-
ğını bildirir. Bu qanlı hadisələrdən illər 
keçməsinə baxmayaraq, Azərbaycan 
xalqı o dəhşətli gecəni daim ürək ağrısı 
ilə xatırlayır, faciəni törədənlərin ədalət 
mühakiməsi qarşısına çıxacaqları günü 
gözləyir.

“Xalq qəzeti”

 �  Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi mətbuat üçün açıqlama 
yaymışdır. Nazirlikdən aldığımız açıqlamada deyilir: “Aqrar 
sahədə idarəetmənin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı əlavə 
tədbirlər haqqında” fərman Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti cənab Ilham Əliyevin həyata keçirdiyi aqrar 
siyasətin tərkib hissəsidir. Aparılan aqrar islahatlar kənd 
təsərrüfatının davamlı və uğurlu inkişafını təmin edir.

Fərmana əsasən, Kənd Təsərrüfatı 
Nazirliyinin tabeliyində olmuş 4 qurumun 
- Dövlət Fitosanitar Xidmətinin, Dövlət 
Baytarlıq Xidmətinin, Bitki Sortlarının 
Qeydiyyatı və Toxum Nəzarəti üzrə 
Dövlət Xidmətinin və Baş Dövlət Texniki 
Nəzarət Xidmətinin əsasında Aqrar 
Xidmətlər Agentliyi yaradılıb.

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında 
Aqrar Xidmətlər Agentliyi aşağıdakı 
vəzifələri həyata keçirəcək:

--baytarlıq və fitosanitar xidmətlərin 
təşkili, idarə edilməsi və keyfiyyətə 
nəzarət;

--kənd təsərrüfatı texnikasının qey-
diyyatı, texnikaya nəzarət və bu sahədə 
dövlət xidmətləri;

– aqrokimya, toxum və bioloji labora-
toriyalar, sort sınaq məntəqələri, toxum 
sertifikatlaşma mərkəzlərində xidmətlərin 
təşkili və göstərilməsinə nəzarət.

Ləğv olunan qurumların digər funksi-
ya, hüquq və vəzifələri də yeni agentliyə 
keçir.

Nazirliyin tabeliyində olmuş 4 quru-
mun əsasında Aqrar Xidmətlər Agentli-
yinin yaradılması optimallaşmanı, çevik 
və səmərəli idarəetməni təmin edəcək. 
Həyata keçirilən islahatlar aqrar sek-
torda innovativ həllərin tətbiqinə imkan 
verəcək, elektron xidmətlərə keçidi 
sürətləndirəcək və şəffaflığı daha da 
artıracaq.

İslahatlar nəticəsində aqrar 
xidmətlərdə vahid standartlar tətbiq olu-

nacaq. Bu addımlar dövlət xidmətlərini 
fermerlər üçün daha əlçatan edəcək. 
Xidmətin keyfiyyətinə daim nəzarət 
olunacaq.

Bu xidmətlər Dövlət Aqrar İnkişaf 
Mərkəzləri vasitəsilə göstəriləcək, 
agentlik bu sahədə DAİM-lərin 
fəaliyyətini əlaqələndirəcək.

Hazırda DAİM-lərdə fermerlərə 
müxtəlif fəaliyyət növləri üzrə 70-dək 
xidmət göstərilir. Aparılan struktur 
dəyişiklikləri ilə əlaqədar bu xidmətlərin 
sayı daha da artacaq.

İmzalanan fərman aqrar sahədə 
mövcud çağırışlara cavab verir və 
vətəndaş məmnunluğunu artırmağa 
hədəflənib.

  “Xalq qəzeti”

ABŞERONDA 
daş dövrünə aid  

əmək alətləri tapıldı 

Trend-in məlumatına görə, AMEA 
Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu-
nun şöbə müdiri, Abşeron arxeoloji 
ekspedisiyasının rəhbəri, tarix üzrə 
fəlsəfə doktoru İdris Əliyev bildirib ki, 
paleolit dövrünə aid tapıntıların azlığı və 
bölgədə bu dövrə aid məskənlərin aşkar 
olunmaması səbəbindən Abşeronda 
qədim məskunlaşma məsələsinin sübüt 
edilməsi bu günlərədək mübahisəli 
olaraq qalırdı:

“2003-cü ildə Yeni Suraxanının 
qərbində yuxarı paleolit (Qədim daş) 
dövrünə aid materiallar aşkar edildi. 
Lakin buradan aşkar edilmiş mate-
rialların sayca az olması, sonradan 
təsərrüfat və torpaq işlərinin aparılması 
nəticəsində ərazinin arxeoloji tədqiqatlar 
üçün yararsız hala düşməsi Abşeronda 
paleolit dövrü antropogenez probleminin 
qoyulması üçün kifayət etmirdi”.

Ekspedisiya rəhbəri qeyd edib ki, 
2018-ci ilin dekabr ayında  Abşeron 
 arxeoloji ekspedisiyasının bölgədə 

apardığı kəşfiyyat işləri  zamanı 
 Balaxanı və Məhəmmədi 
qəsəbələri arasında – Qırməki ad-
lanan sahədə daş dövrünə aid çox 
sayda alətlər aşkar olundu.

İ.Əliyevin bildirdiyinə görə, 
alətlər böyük sahədə tapıldığından 
burada qədim dövrə aid düşərgənin 
yerləşməsi istisna edilmir. Aşkar edilmiş 
iti uclu qaşov, kəsici alətlər, miniatür əl 
çapacaqları çaxmaq və andezit daşın-
dan hazırlanıb. Abşeronun paleocoğra-
fiyası aşkar edilmiş abidənin yerləşmə 
topoqrafiyası ilə ziddiyyət təşkil etmir.

Mütəxəssislərin ilkin rəyinə görə, bu 
tapıntıları paleolitin orta mərhələsinə aid 
etmək mümkündür.

Şöbə müdirinin bildirdiyinə görə, 
geoloji çöküntülərdə aşkar edilmiş 
qədim paleontoloji materiallar bölgənin 
paleolitdə zəngin faunaya malik olma-

sını göstərir. Son tapıntılar isə paleolit 
dövründə göstərilən ərazinin qədim 
ovçuları da cəlb etməsi barədə fikir 
yürüdülməsinə imkan verir: “Abidədə 
və ətraf ərazidə arxeoloji kəşfiyyat və 
tədqiqat işlərinin aparılmasına böyük 
ehtiyac var. Heç şübhəsiz ki, Binəqədi 
və Balaxanı qəsəbələri arasında olan 
ərazilərdə, xüsusilə, Binəqədi Qırgölü 
ətrafındakı ərazilərin daha diqqətlə 
tədqiq olunması bölgədə bu dövrə aid 
məskunlaşma probleminin daha dəqiq 
öyrənilməsinə səbəb olacaq”.

“TAP layihəsinin 
reallaşdırılması Yunanıstan 
hökumətinin əsas 
məqsədlərindən biridir”

Trend-in məlumatına görə, bunu Yunanıstanın ətraf 
mühit və energetika naziri Yorqos Statakis deyib.

Nazir bildirib ki, Yunanıstan hökumətinin qarşısında 
dayanan dörd məqsəd – Yunanıstanın qaz bazarının 
liberallaşdırılması və möhkəmləndirilməsi; Yunanıstan 
bazarının TAP, Yunanıstan-Bolqarıstan interkonnektoru, 
“EastMed” kimi iri infrastruktur layihələrinin reallaşdırıl-
ması hesabına Balkan və Şərqi Aralıq dənizi bazarlarına 
qoşulması, ölkənin qaz təchizatı mənbələri və marşrutla-
rının möhkəmləndirilməsi, ölkənin təkcə tranzit qovşağı 
kimi, həm də mümkün qaz istehsalçısı kimi mövqelərinin 
güclənməsidir.

 � Naxçıvan Muxtar Respublikasının 
Həsən Əliyev adına Zəngəzur Milli Parkında  
ana və bala bəbirin foto və video görüntüləri 
qeydə alınıb. 

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən aldığımız 
məlumatda bildirilir ki, görüntülər nazirliyin,  IDEA İctimai 
Birliyi və Ümumdünya Təbiəti Mühafizə Fondunun (WWF) 
bəbirlərin populyasiyasının bərpası ilə bağlı keçirdikləri 
birgə layihə çərçivəsində quraşdırılmış foto-tələlər vasitəsilə 
2018-ci ilin oktyabr ayında əldə edilib.

Dəfələrlə qeydə alınan bəbir görüntüləri xüsusi mühafizə 
olunan təbiət ərazilərində heyvanat aləminin mühafizəsi 
tədbirlərinin gücləndirilməsindən, maarifləndirmə işlərinin 
aparılmasından, bəbirin qida obyektləri olan bezoar keçi, 
muflon kimi heyvan növlərinin sayının artması üçün vacib 
olan təhlükəsiz şəraitdən xəbər verir.

Samirə ƏLIYEVA, 
“Xalq qəzeti”

 � Böyük Britaniyanın Avropa İttifaqından 
çıxması (Brexit) haqqında   2016-cı ildə keçirilmiş 
referendumun yekununu reallaşdırmaq zəruridir, 
yoxsa krallığın demokratiya institutlarına inam 
sarsılacaq.

Trend-in məlumatına görə, bunu Britaniyanın Baş 
 naziri Tereza Mey bəyan edib.

Lordlar palatası Tereza Mey hökumətinin “Brexit”lə 
bağlı təsdiq etdiyi sənədin şərtlərini ciddi tənqid etmişdir. 
Səsvermə zamanı sənədin lehinə 152, əleyhinə 321 deputat 
səs vermişdir. Avropa İttifaqı isə bəyan etmişdir ki, sənədin 
şərtlərini yenidən müzakirə etməyəcək və parlamentin 
sazişi təsdiq etməyəcəyi təqdirdə Britaniya Krallığı daha 
kəskin situasiya ilə üzləşə bilər. 

Baş nazir parlament üzvlərini Britaniya xalqının 
demokratiya institutlarına inamının qorunması üçün 
nəticələri nəzərə almağa çağırıb: “Vestminster sarayın-
da bir sıra parlamentarilər “Brexit”i təxirə salmaq, hətta 
dayandırmaq və bunun üçün bütün imkanlardan istifadə 
etmək istəyir”.

Tereza Mey bildirmişdir ki, belə olan halda insanla-
rın demokratik prosesə və siyasətçilərə inamı ciddi zərbə 
alacaq: “Hər birimiz referendumun nəticəsini həyata 
keçirməyə borcluyuq”.

 “Xalq qəzeti”

Misir mətbuatı 20 Yanvar 
faciəsini yada salır

Agentlik optimallaşmanı
təmin edəcək

 Bakının Balaxanı və Məhəmmədi qəsəbələri 
arasında – Qırməki adlanan sahədə daş 
dövrünə aid çox sayda alətlərin aşkar olunması 
 Abşeronda qədim məskunlaşma məskəninin 
olması məsələsi ilə bağlı bəzi mübahisəli 
məsələlərə aydınlıq gətirib.

Tereza Mey: “Brexit”in yekununu 
reallaşdırmasaq, krallığın demokratiya 

institutlarına inam sarsılacaq

Azərbaycan qazı-
nın Avropaya nəqlini 
nəzərdə tutan Tran-
sadriatik qaz kəməri 
(TAP) layihəsinin 
reallaşdırılması Yuna-
nıstan hökumətinin 
enerji sahəsində əsas 
məqsədlərindən biridir.

Musiqi müsabiqəsinin birinci turu

Gəncə Qarnizonu Zabitlər 
Evinin təşkilatçılığı ilə 2 fevral 
- Gənclər Gününə həsr olunan 
musiqi müsabiqəsinin birinci turu-
nun ilk konserti keçirilib. Konsert 
Səmkirdə yerləşən “N” saylı hərbi 
hissənin Əsgər klubunda təşkil 
olunub. Müsabiqəyə Qazax və 
Gədəbəy rayonlarından hərbi 
 qulluqçular və gənclər qatılıb.

Naxçıvanda ana və bala bəbirin 
görüntüləri qeydə alınıb
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 � Söhbətin ünlü və bənzərsiz sənəti ilə 

ürəklərdə yuva qurmuş respublikanın Əməkdar 
artisti Ağalar Bayramovdan getdiyini, yəqin, 
sənətsevər oxucularımız dərhal duydular. Bəli, 
o, həqiqətən, xalqın sevimlisidir, milli şeirimizin 
danışan dilidir, canlı poeziya teatrıdır.

40 ildən bəridir ki, milli poezi-
yamızın ən yaxşı nümunələrinə 
parlaq bədii qiraət quruluşu 
vermiş, canlı bir poeziya teatrı 
kimi milyonlarla soydaşımızı öz 
dinləyicisinə və tamaşaçısına 
sevdirməyi bacarmış Ağalar 
Bayramovu özündən yaxşı heç 
kəs təqdim edə bilməz. Həyatda 
belə bir bacarıq, adətən, istedadlı 
və çalışqan insanlara nəsib olur. 
Ağalar müəllimin bircə ifası da 
bəsdir ki, onun məramını, sevgisi-
ni, ən başlıcası, ifaçılıq məharətini 
qədərincə duyub-anlayasan. Bu 
gün ömrünün tamam olan 65-ci 
ilinin zirvəsində onun keçib gəldiyi 
zəngin və mənalı ömür yolunun 
ən önəmli fakt və hadisələri isə 
əhatəli şəkildə, əlbəttə, hamıya 
məlum deyil. Həyat və yaradıcılı-
ğının növbəti hesabat məqamında 
Ağalar Bayramovun ömür 

tarixçəsinə və uğurlar silsiləsinə 
birgə nəzər salaq.

1954-cü il yanvarın 16-da 
xalqımıza Füzuli kimi poeziya 
nəhəngini bəxş etmiş bir tayfanın 
Azərbaycanda məskunlaşdığı 
məkanlardan birində – Ucar ra-
yonunun Boyat kəndində anadan 
olub. Uşaqlığı qoca nənəsinin 
himayəsində keçib. 1979-cu ildə 
Bakı Mədəni-Maarif Texnikumu-
nu, 1985-ci ildə isə Azərbaycan 

Dövlət İncəsənət İnstitutunu bitirib. 
Yüksək təhsil uğuruna və iste-
dadına görə yetirməsi olduğu ali 
məktəbin aktyor sənəti kafedra-
sında müəllim saxlanılıb. 1991-ci 
ildən səhnə danışığı kafedrasında 
çalışır, dosentdir. 

Ötən əsrin 80-ci illərindən 
ixtisası ilə yaxından bağlı olan 
və ciddi mənəvi ehtiyacından 
qaynaqlanan professional bədii 
qiraətlə məşğuldur. Teleradio 
yayımlarının saysız-hesabsız 
ədəbi-bədii verilişlərində və şeir 
məclislərində, sevimli şairlərimizin 
yubileylərində və görüşlərində, 
kütləvi el şənliklərində və dövlət 
tədbirlərində davamlı olaraq po-
eziyamızın canlı ifasına, danışan 
dilinə çevrilib. Audio-videoyazı-
larda və sosial şəbəkə yayım-
larında çıxışları ən çox izlənən 
sənətçilərdən biridir.

Bir aktyorun teatrı janrında qu-
ruluş verib ifa etdiyi Aşıq Ələsgərin 
“Heç demirsən Ələsgərim har-
dadı?”, “Qoca bəxtim”, “Bilsin 
Göyçə mahalı”, “Elindən xəbərin 
varmı ?”, “Ələsgərəm hər elmdən 
halıyam”, “Dərsi azlar Ələsgərdən 
dərs alsın”, “Mərd sözün üzə 
söylər”, Məmməd Arazın “Atamın 
kitabı”, “Yol ayrıcında söhbət” və 
“Vətən desin!”, Fikrət Qocanın 
“Zamandan kənarda”, Əjdər Olun 

şeirlərlərindən ibarət videotama-
şalar Ağalar Bayramovu xalqımıza 
milli poeziya nümunələrimizin ma-
hir ifaçısı kimi tanıdıb və  AzTV-nin 
fondunda saxlanılır. Poeziya 
həvəskarları klassik və çağdaş 
şeirimizin ən yaxşı nümunələri 
ilə Ağalar Bayramovun ifasında 
davamlı tanış olublar. 

Məfkurə, hikmət, gözəllik 
və sevgi poeziyamızdan kütləvi 
auditoriyanın duyğu-düşüncələrinə 
sənət körpüsü salmış nadir 
sənətçi insanlara bəxş etdiyi 
sevinc qədər də onların sevgisi-
ni qazanıb. Ötən illərdə Ağalar 
Bayramovun şirin, mehriban, 

doğma səsi yaxın-uzaq xaricin 
müxtəlif ölkələrində – Köln, Otta-
va, Oslo, Kopenhagen, Brüssel, 
London, Stokholm, Moskva, 
Sankt-Peterburq, Riqa, Almatı, 
Dərbənd, Yaroslavl, İstanbul, An-
taliya və digər şəhərlərdə keçirilən 
Azərbaycanı tanıtma tədbirlərində, 
dünya azərbaycanlılarının 
məclislərində ucadan səslənib, 
çoxsaylı pərəstişkarlarının 
çevrəsini bir az da genişləndirib.

Onun səsində bahar təravəti 
və hərarəti var – dinləyənlərin 
könlünə qəribə bir işıq-istilik gətirir. 
Bu səsdə həm də yaz gürşadının 
coşğun bir hay-harayı aşıb-daşır-- 
doğma, əziz, unudulmaz olan hər 
şeyi öz dalğalarında lənğərlədib 
ortaq məcraya yönəldir. Bu səs 
könulləri dilləndirib həmdəmlik, 
düşüncələri səsləyib həmrəylik 
yaradır. Bu səsin şimşək kimi çax-
mağı, qılınc kimisı sıyrılmağı da 
olur. Bu kükrəyiş qeyrət damarımı-
za toxunub Şərə nifrətimizi coşdu-
rur, Xeyirə sevgimizi qanadlandırır. 
Bu səsin hikmət və hekayətləri 
bənzərsiz bir bədii-estetik 
biçimdə, uca bir ideya-məfkurəvi 
məzmunda milli sərvətə çevrilir.

Ağalar müəllim özü isə 
keçirdiyi ağır uşaqlıq illərinin 
ona həyatda həmişə çalışqanlıq, 
mübarizə əzmi verdiyini söylədi. 
Həyatının ən ağır günlərində 

sənət müəllimlərindən biri ol-
muş Nəsir Sadıqzadənin müdrik 
tövsiyələri ilə ayağa qalxmaqda 
ona kömək etdiyini yada saldı. 
Bir də Azərbaycan Televiziyası-
nın rejissoru olmuş Əmirhüseyn 
Məcidovun onu bədii qiraət 
sənətinə təşviq etməsinin sonrakı 
taleyində önəmli rol oynadığını 
bildirdi. Müsahibimiz söylədi ki, 
xalqımızın çox yüksək sənət zöv-
qü, dərin poetik duyumu onu daim 
axtarışlar aparmağa, öz üzərində 
işləməyə, daha ilhamlı sənət 
sərgiləməyə ruhlandırır.

Çağdaş söz sənətimizin 
görkəmli yazarları, nüfuzlu sənət 

biliciləri, tanınmış siyasət və dövlət 
adamları, müxtəlif peşə və zövq 
sahibləri Ağalar Bayramovun yeni 
forma və mündəricəli ifaçılığını 
təkcə bədii qiraət, bir aktyorun 
teatrı kimi deyil, həm də şeçmə 
repertuarlı, xüsusi quruluşlu 
səhnə və meydan ifaçılığı kimi 
dəyərləndiriblər.

Respublika Ağsaqqallar 
Surasının sədri, Milli Məclisin 
deputatı Fəttah Heydərov da 
Ağalar Bayramov sənətinin 
tanınmış pərəstişkarlarından 
biridir:

– Ağalar xalqını, dövlətini 
bütün varlığı ilə sevən bir 
sənətkardır. O, yaradıcılığını 
geniş miqyasda bu sevginin ifadə 
olunmasına, 50 milyonluq soy-
daşlarımıza çatdırılmasına həsr 
etmişdir. Mən seçkilər zamanı 
təbliğat kampaniyamda Ağalar 
Bayramovun haqqa, doğru yola, 
inamlı gələcəyə çağırışlarının 
necə sürəklə qarşılanması-
nın dəfələrlə şahidi olmuşam. 
Belə sənət xalq tərəfindən 
sevildiyi kimi, dövlət tərəfindən 
də təqdir və təltif olunur. Mən 
təntənəli mərasimlərdə, görkəmli 
şairlərimizin yubileylərində ulu 
öndər Heydər Əliyevin Ağaların 
söylədiyi şeirləri necə diqqətlə 
dinləməsini və hərarətlə alqışla-
masını da yaxından müşahidə 

etmişəm. Ona görə də ümummilli 
liderin imzaladığı sərəncamla Ağa-
lar Bayramova Əməkdar artist adı 
verilmişdir. İnanıram ki, xalqın çox 
sevdiyi sənətkar bu dəyərin təsdiqi 
olaraq bir gün Xalq artisti adına da 
layiq görüləcək.

Görkəmli şərqşünas, akade-
mik Vasim Məmmədəliyev Ağa-
lar Bayramovun sənət özəlliyini 
belə səciyyələndirib:

– Bizim günlərdə bədii qiraətlə 
məşğul olan aktyorlar istər 
klassik, istərsə də müasir poezi-
yamızın ən gözəl nümunələrini 
məharətlə səsləndirməklə şeir 
həvəskarlarına yüksək zövq bəxş 

edirlər. Onların sırasında Ağalar 
Bayramov bir sıra özəl və gözəl 
keyfiyyətləri ilə seçilir. Bunlar-
dan biri və bəlkə də, birincisi 
onun səsinin özünün poetikliyi, 
əlvanlığıdır. Ağalar geniş səs im-
kanlarından hər bir şeirin forma və 
məzmununa uyğun olaraq istifadə 
edir. O, bu mənada incə zövqlü bir 
rejissor kimi öz ifalarına münasib 
quruluş verir.

Unudulmaz dilçi,  akademik 
Tofiq Hacıyev isə Ağalar 
 Bayramovun sənətkarlır 
məziyyətini belə ifadə etmişdir:

– Ağalar təkcə aktyor kimi 
kamil ifaçılıq sərgiləmir, o həm də 
mahir şeir-sənət xiridarıdır. Onun 
repertuarında bircə dənə də olsun 
konyuktura məhsulu, yaxud zəif 
şeirə rast gəlməzsən. Bir də bu 
insan istər sevdiyi şairin yaradı-
cılığına müraciət edəndə, istərsə 
də tematik repertuar hazırlayanda 
tamaşaçı və dinləyicilərin estetik 
tələbatı ilə yanaşı, məfkurəvi eh-
tiyacını da nəzərə alır. Buna görə 
də onun çıxışları xalqımıza yüksək 

mənəvi dəyərlər aşılayır, xüsusən, 
gənclərin estetik zövqünü cilalayır, 
onlarda ali duyğu-düşüncələr ya-
ranması ilə nəticələnir. Əsl sənət 
də bax budur.

Tanınmış şair Əjdər Ol yaxın 
dostu Ağalar Bayramovun milli 
bədii qiraət sənətimizdəki nova-
torluğundan söz açaraq dedi:

– Ağalar Bayramov 
özünəqədərki bədii qiraətçilərdən 
Kazım Ziyanın, Soltan 
Nəcəfovun, Əli Zeynalovun, 
Müxlis Canızadənin, Əminə 
Yusifqızının, Həsən Əbluçun, 
Mikayıl Mirzənin üslublarına 
yaxşı bələddir. Ənənəyə dərin 

hörmətlə yanaşan bu sənətkar 
öz yeni üslubu ilə bədii qiraəti 
yüksək səviyyəyə qaldırmışdır. 
Professional bədii qiraətçi olaraq 
Ağalar daim öz üzərində çalışır, 
repertuarını yeniləşdirir. Yaddaşı-
nın möhkəmliyi, ilhamının coşğun-
luğu, sənətinə dərin bağlılıq onun 
gündən-günə artan populyarlığının 
və yüksələn nüfuzunun tükənməz 
qaynağıdır. Onu cəsarətlə milli po-
eziyamızın canlı saxlancı, yaddaşı 
da adlandırmaq olar.

Nəhayət, Ağaların sənət 
dostu, Xalq artisti Rasim 
 Balayevin ürək sözlərinə diqqət 
yetirək:

– Ağalar gözəl kino, səhnə 
aktyoru da ola bilərdi. Maraqlı 
rollar da yaradardı. Qiraətçi aktyor 
yolunu tutmaqla özünü sənətdə 
tapdı və təsdiqlədi. Onun sevilən 
sənətkarların sırasında layiqli 
yer tutması, bədii qiraəti sənət 
zirvəsinə qaldırması dostlarını çox 
sevindirir. Ağaların həyatda arxa-
dayağı istedadı və çalışqanlığı 
olub. Hər bir aktyor onun yaddaşı-

na, zövqünə və vətənpərvərliyinə, 
yaxşı mənada, qibtə edə bilər.

Ağalar Bayramovun 
universitetdəki məsul pedaqoji 
fəaliyyəti də ayrıca bir söhbətin 
mövzusudur. Onun bu xidmətini 
bir cümlə ilə ifadə edəsi olsaq, 
deməliyik ki, bu sənətçinin bilik və 
təcrübəsindən əlavə, ustad örnəyi 
də səhnə ifaçılığının davamçıları 
üçün zəngin bir qaynaq, canlı 
bir məktəbdir. Ağalar müəllim bu 
yaxınlarda istedadlı tələbələri ilə 
birlikdə Xalq şairi Fikrət Qocanın 
müxtəlif illərdə qələmə aldığı və 
günümüzün gerçəkləri ilə səsləşən 
“Sonra da deyirik ki...” adlı yaradı-
cılıq-ifa işini böyük uğurla çalışdığı 
ali məktəbin səhnəsində poezi-
ya həvəskarlarına təqdim etdi. 
Ölkəmizdə bədii qiraət sənətini 
böyük məharət və cəfakeşliklə 
davam etdirmiş və populyarlaşdır-
mış Ağalar Bayramovun Fikrət Qo-
canın psixoloji-lirik səpkili sərbəst 
şeirlərini məzmun və formaya 
uyğun bir tərzdə ifa etməsi salon-
dakıları dərindən təsirləndirdi.

Orijinal poeziya tamaşasın-
da iştirak edən sevimli şairimiz 
Fikrət Qoca bildirdi ki, poezi-
ya ifaçılığı sənətini barmaqla 
sayılacaq qədər az olan ustad 
bədii qiraətçilərimizdən qiymətli 
əmanət kimi qəbul edib yüksək 
bir səviyyəyə və populyarlığa 
çatdırmış Ağalar müəllim öz 
ardıcıllarını da yetirmişdir:

– Onun öz tələbələri ilə hazır-
ladığı tamaşa yetkin bir poeziya 
teatrı təsiri bağışladı. Kitab oxu-
cularının və çap tirajlarının azlığı, 
sənətlə canlı ünsiyyətə tələbatın 
artdığı bir dövrdə milli poeziyamızı 
təbliğ etməkdə, onun ideallarını 
kütlələrə çatdırmaqda belə bir te-
atra ciddi ehtiyac duyulur. Unudul-
maz Xalq artisti Rəşid Behbudov 
öz parlaq ifaçılığı və təcrübəsi 
ilə Mahnı Teatrımızı yaratdığı 
kimi, mahir bədii qiraət ustası 
və incəsənət üzrə dosent Ağalar 
Bayramov da artıq gərəkli bir 
poeziya teatrını ərsəyə gətirmişdir. 
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət 
və İncəsənət Universiteti və 
Yazıçılar Birliyi bu işi professional 
səviyyədə başa çatdırmaqda Ağa-
lar müəllimə və onun yetirmələrinə 
öz köməyini göstərə bilər.

Əməkdar artist, ustad bədii 
qiraətçi Ağalar Bayramov ömrünün 
müdriklik, yaradıcılığının kamillik 
dövrünü yaşayır, yeni-yeni çıxış-
ları ilə pərəstişkarlarını sevindirir, 
sənət davamçılarını yetişdirir. 
Xalqımızın sevimli sənətkarına 
ömrünün yeddinci onilliyinin ikinci 
yarısında da uğurlar və sənət 
sevincləri arzulayırıq.

Tahir AYDINOĞLU, 
“Xalq qəzeti”

Xalqın sevimliləri

Milli şeirimizin 
danışan dili

“Narahat kənd”in rahat sakinləri ilə maraqlı görüş
 � – Mənə demişdilər ki, Arıqdam kəndi, necə deyərlər, 

“narahat kənd”dir. Amma bayaqdan sizi dinləyirəm, 
təkliflərinizi eşidirəm, doğma elinizə-obanıza münasibətinizi 
öyrənirəm, düzü, fərəh hissi keçirirəm. Sizin hər birinizin 
dövlətə və dövlətçiliyə necə sədaqətli olmağınız, ölkəmizin, o 
cümlədən doğma Gədəbəyin inkişafı, işıqlı gələcəyi naminə 
əlinizdən gələni əsirgəməyəcəyiniz çıxışlarınızdan görünür...

Rayon icra hakimiyyətinin 
başçısı İbrahim Mustafayevin üzünü 
səyyar qəbul – görüşə gələnlərə 
tutub bu sözləri deməsi zalda bir 
daha canlanma yaratdı. Kənd orta 
məktəbinin akt zalına toplaşanların 
sayı isə az deyildi. Özü də rayon 
rəhbəri Gədəbəydə işlədiyi qısa vaxt 
ərzində artıq ikinci dəfə idi bu kəndin 
sakinləri ilə görüşürdü. Maraqlı idi 
ki, artıq onların bir çoxunu tanıyırdı, 
hətta adlarını yadda saxlamışdı.

Bəs Yeni il ərəfəsində keçirilən 
həmin görüşdə söhbət nədən getdi?

Bəri başdan qeyd edək ki, ma-
raqlı, başlıcası isə faydalı bir görüş 
oldu. Söhbət isə kəndin bugünkü 
qayğılarından, problemlərindən get-
di, onların aradan qaldırılması yolları 
göstərildi.

Rayon icra hakimiyyətinin başçı-
sı səyyar qəbul – görüşün əvvəlində 
bildirdi ki, bu tədbirlər ölkə Preziden-
tinin tapşırığı ilə həyata keçirilir. Bu-
rada məqsəd adamların sosial həyatı 
ilə bağlı məsələlərlə daha yaxından 

məşğul olmaq, onların bir çoxunu elə 
yerindəcə həll etmək, bürokratçılı-
ğın, laqeydliyin, biganəliyin qarşısını 
birdəfəlik almaqdan ibarətdir. Kənd 
sakini onu narahat edən problemlə 
bağlı ilk növbədə yerli icra orqan-
larına müraciət etməli, ona inamı 
olmalıdır. 

İcra hakimiyyəti başçısının 
kəndin problemlərini bir-bir sa-
dalaması, onların həlli ilə bağlı 
görüləcək işlər haqqında məlumat 
verməsi görüşə toplaşanların sanki 
ürəyindən xəbər verirdi. Qeyd olundu 
ki, köhnəlmiş elektrik dayaqlarının 
dəyişdirilməsi, kənddə uşaq bağ-
çasının tikintisi, kəndarası yolların 
düzəldilməsi, içməli su xəttinin 
çəkilməsi hazırda qarşıda duran 
vəzifələrin ən vacibidir. Məlumat 
verildi ki, bu istiqamətdə işlər apa-
rılır, əlaqədar nazirlik və şirkətlərlə 
qarşılıqlı layihələrin icrası üçün 
tədbirlər görülür. Məsələn, “Azərsu” 
Açıq Səhmdar Cəmiyyəti qarşısında 
bir sıra məsələlər qaldırılıb. Uşaq 

bağçalarının müasir səviyyədə 
əsaslı şəkildə təmir olunması və 
yenilərinin inşası üçün də tədbirlər 
görülür. Bu yaxınlarda Samanlı kənd 
uşaq bağçasını əsaslı təmir edilərək 
istifadəyə verilib. Növbə tədricən 
digər məktəbəqədər müəssisələrə, o 
cümlədən kənddəki uşaq  bağçasının 

tikintisinə də gəlib çatacaq. Bunlara 
baxmayaraq İbrahim Mustafayev 
dönə-dönə zala müraciət etdi ki, kimi 
nə narahat edirsə ürəyində saxlama-
yıb desin. 

Kənd sakini Sahibə Tağıyeva 
söz aldı. Dedi ki, 32 yaşlı bir oğlum 
var, lakin heç harda iş tapa bilmir. 
Dəfələrlə müraciət etməsinə bax-
mayaraq kəndin yaxınlığındakı Qızıl 
zavodunda ona iş vermirlər.

Rayon rəhbəri qeyd etdi ki, əgər 
cəmi 3000 nəfər əhalisi olan bir 
kənddən həmin zavodda bu gün 147 
nəfər işləyirsə buna sevinmək və 
“sağ ol” demək lazımdır. Gədəbəy 
çoxuşaqlı ailələri olan bir rayondur. 
İndi özünüz fikirləşin, hər ailədə 
çox yox, 5 nəfər varsa, demək bu 
zavoddan 700 nəfərdən çox adam 
bəhrələnir, necə deyərlər, normal 
dolanır. Çünki zavodda orta aylıq 
əmək haqqı yüksəkdir. Lakin cəmi 
500 nəfər işçisi olan bir zavodun 
işçilərinin hamısın Arıqdam sakini 
olması da düzgün deyil, axı. Onların 

da özlərinin ixtisaslı kadrlara ehtiyacı 
var, digər yerlərdən də mütəxəssis 
cəlb etməyə çalışırlar.

İbrahim Mustafayev bu 
məsələləri o qədər dəqiqliklə, tutarlı 
arqumentlərlə izah edirdi ki, yerdən 
“doğrudur,doğrudur...” sözləri 
 eşidilirdi.

Kənd sakini Əli Sarıyevin çıxışı 
da maraqla qarşılandı və sanki bir 
çoxunun “mən də qızıl zavodunda 
işləmək istəyirəm” sözlərinə tutarlı bir 
cavab oldu:

– Gəlin baxaq, görək, bizim 
Arıqdamda neçə nəfər mal-qara və 
ya qoyun-quzu saxlayır. Rəqəmlərə 
nəzər salsaq gülünc bir vəziyyətlə 
qarşılaşacağıq. Kənddə 600-dən 
çox təsərrüfat var. Lakin mal-qaranın 
sayı cəmi 769-dur. O da bilirsiniz 
nəyin hesabınadır? Mənim kimi 
bütün həyatını təsərrüfata, torpa-
ğa bağlayan insanların hesabına. 
Təsərrüfat var ki, ən azı beş-on 
mal qarası var. Təsərrüfat da var ki, 
həyətində iki toyuq da saxlamır. Çün-
ki tənbəldir, ələbaxan öyrənib, “mənə 
iş verin” deyib demaqoqluq edir...

Başqaları da çıxış etdi, müəyyən 
məsələlərə toxundular və ümumi fikir 
bu oldu ki, torpaqdan ikiəlli yapışmaq 
lazımdır. Özü də bunun üçün hər bir 
şərait yaradılıb.

Rayon icra hakimiyyətinin baş-
çısı İbrahim Mustafayev bir neçə 
dəfə “daha kimin nə sözü var?” 
dedikdən sonra səyyar görüşə 
yekun vurdu:

– Mənə demişdilər ki, bu kəndin 
o qədər problemləri var ki, görüş 
3 saatdan tez qurtarmayacaq. 
Amma məlum oldu ki, bu, heç də 
belə deyilmiş. Mən burada dövlətə 
və dövlətçiliyə, ölkə Prezidentinə 
hədsiz sədaqətin, inamın şahidi 
oldum. Təbii ki, problemlər, həllini 
gözləyən məsələlər var. Lakin 
kəndinizin sakinləri onların həllində 
yaxından iştirak etmək əzmində ol-
duqlarını bir daha nümayiş etdirdilər 
ki, bu da fərəh doğurur. Bütün 
imkanlardan istifadə olunmalıdır. 
Ağsaqqalların, sağlam qüvvələrin 
gücünə güvənmək lazımdır. Elə 
bələdiyyələr var ki, əyləşdiyi binanın 
qapısını hörümçək toru bağlayıb.
Sağlam ailələrin qayğısına qalmaq, 
boşanmaların qarşısını almağa 
çalışmaq lazımdır. Təəssüf ki, 
bu sahədə Gədəbəy kimi bir dağ 
rayonunda statistika ürəkaçan deyil 
və bu bizi narahat etməlidir. Ya-
xud necə ola bilər ki, 16 min nəfər 
pensiyaçının 7 min nəfəri əlilliyə 
görə pensiya alır. Görünür, bu işdə 
müəyyən neqativ məqamlar olub. 
Biz bütün bunlara qarşı hamılıqla 
mübarizə aparmalıyıq. 

Rayon rəhbəri qeyd etdi ki, 
Gədəbəydə ən ucqar kəndlər də qaz-
laşdırılır. Elə ay yoxdur ki, hansısa 
bir kənddə qaz şölələnməsin. Adam-
lar bilirsiniz nə qədər sevinirlər?! 
Bütün bunlar cənab Prezidentimiz 
İlham Əliyevin bu ucqar dağ rayonu-
na və onun sakinlərinə hədsiz diqqət 
və qayğısının nəticəsidir.

İbrahim müəllim yarızarafat-
yarıciddi dedi ki, “narahat kənd”in 
rahat sakinləri ilə görüşdən bö-
yük təəssüratla ayrılıram. Bilirəm 
ki, növbəti görüşlərimizdə bayaq 
sadalanan problemlərin heç biri 
olmayacaq.

Hamlet QASIMOV, 
“Xalq qəzeti”nin 

bölgə müxbiri

İnsan sağlamlığının qorunması 
başlıca vəzifələrdən biridir

 Sosial siyasətin tərkib hissəsi olan səhiyyə 
sahəsindəki islahatlar, qoyulan investisiyalar bir məqsədi 
güdür ki, ölkəmizin vətəndaşları sağlam olsunlar, yüksək 
səviyyəli tibbi xidmət ala bilsinlər. Dövlət başçısının 
göstərişi ilə həyata keçirilən genişmiqyaslı layihələrdən 
əldə edilən nəticələr bunu deməyə əsas verir ki, ölkəmizdə 
səhiyyə yeni, daha mükəmməl mərhələyə qədəm qoyub.

Son 15 il ərzində ölkəmizdə 600-dən çox xəstəxana, 
tibb müəssisəsi ya yenidən tikilib, ya da əsaslı təmir edilib. 
Bölgələrin əksəriyyətində müasir xəstəxanalar artıq tikilib və bir 
neçə şəhərdə tikinti işləri davam edir. İşimizlə əlaqədar rayonlar-
da tez-tez oluruq və bu tikinti işlərinin şahidiyik. Əminliklə demək 
olar ki, yaxın gələcəkdə Azərbaycanın bütün şəhər və rayonla-
rında müasir tibbi mərkəzlər olacaq.

Təqdir olunmalıdır ki, son illərdə 5 milyondan çox insan hər 
il dövlət xətti ilə tibbi müayinədən keçir. Bu, dövlət başçısının 
təşəbbüsüdür və dünyanın nadir ölkələrində belə müayinələr 
həyata keçirilir. Cənab Prezidentin bu təşəbbüsü irəli sürməkdə 
yeganə məqsədi odur ki, vətəndaşlar, sağlamlıqlarında olan 
hər hansı problemi vaxtında aşkar etsinlər və yüksək səviyyəli 
müalicə alsınlar. Bu proqram nəticəsində minlərlə insan artıq 
lazımi səviyyədə müalicə alır. 

Bir oftalmoloq olaraq deyə bilərəm ki, ölkə başçısı-
nın səhiyyə ilə bağlı reallaşdırdığı layihələrin əsas tərkib 
hissələrindən biri kimi akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Of-
talmologiya Mərkəzi də həyata keçirdiyi  tədbirləri gündən-günə 
artırır. 2005-ci ildən mərkəzin avtomobil səyyar klinikası müta-
madi olaraq paytaxtda və respublikanın müxtəlif regionlarında 
pasientlərə xidmət göstərir. 2018-ci ildən isə mərkəzin səyyar 
qatarı fəaliyyətə başlayıb. Səyyar klinikalar vasitəsilə respubli-
kanın bölgələrində olur, göz xəstəliklərindən əziyyət çəkənləri 
müayinə edir, ehtiyac olanda əməliyyatlar həyata keçiririk. 

Bilirik ki, diaqnostika və müalicə bir-biri ilə vəhdət təşkil edir. 
Çox yaxşı haldır ki, yanvarın 14-də Qobustanda açılan bu yeni 
xəstəxanada həm diaqnostika, həm də poliklinika şöbəsi, təcili 
yardım stansiyası və əməliyyat aparmaq üçün imkanlar, doğum 
şöbəsi var. Yeni təşkil edilən hemodializ və travmatologiya 
şöbələri Qaradağ rayonu tarixində ilk dəfə fəaliyyət göstərəcək. 
Həmçinin bu xəstəxana ətraf qəsəbələrin sakinlərinə də xidmət 
edəcək. Dövlət başçısı açılış mərasimindəki nitqində bu barədə 
bildirmişdir: “On minlərlə insan bu imkanlardan istifadə edəcək. 
Əlbəttə ki, bu xəstəxanada dializ şöbəsinin yaradılması xüsu-
si məna daşıyır. Çünki mənə verilən məlumata görə, burada 
böyrək xəstələri var ki, onlar da müntəzəm olaraq Bakıya dializ 
almaq üçün getməli olurdular. Bu da həm məsrəfdir, həm də 
narahatlıqdır, əziyyətdir. Ona görə, burada indi dializ şöbəsinin 
yaradılması bu insanlara da böyük dəstək olacaq, onlar öz sağ-
lamlığını burada bərpa edəcəklər”. 

Səhiyyədə aparılan islahatlar biz mütəxəssisləri çox sevindirir. 
Görürük ki, dövlət başçısının yeganə məqsədi insanların sağlamlı-
ğını qorumaq və onun qayğısına qalmaqdır. Bunu cənab Prezident  
açılış mərasimində xüsusi vurğulamışdır: “Biz bütün bunları, bütün 
bu işləri ona görə görürük ki, Azərbaycan vətəndaşları daha da 
yaxşı yaşasınlar və onları narahat edən məsələlər öz həllini tapsın 
Keçən ilin nəticələri çox müsbətdir. Əminəm ki, 2019-cu ildə biz bu 
müsbət dinamikanı saxlayacağıq, ölkəmiz uğurla inkişaf edəcək və 
bütün məsələlər öz həllini tapacaq”. 

Yazgül ABDIYEVA, 
tibb üzrə fəlsəfə doktoru



716 yanvar 2019-cu il, çərşənbə

Quba Rayon İcra Hakimiyyəti 
Quba şəhərində 48 mənzilli yaşayış binasının tikintisi işlərinin satınalınması ilə əlaqədar

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot- 1 . Quba şəhərində 48 mənzilli 

yaşayış binasının tikintisi.
Tender iştirakçılarına tövsiyə olunur 

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

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

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün 
tender iştirakçıları lazımi texniki və maliyyə 
imkanlarına malik olmalıdırlar. Tenderdə 
iştirak etmək istəyənlər aşağıdakı 
məbləğdə iştirak haqqını göstərilən hesaba 
köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində 
tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu 
Quba şəhəri, Heydər Əliyev prospektindən 
(əlaqələndirici şəxs- RİHB aparatının 
sektor müdiri- baş mühasib Qurbanəliyev 
Pənah Mayıl oğlundan (telefon- 02333-5-
62-15) ala bilərlər.

İştirak haqqı 100 manatdır.
Tenderdə iştirak haqqı bu hesaba 

köçürülməlidir.
Tender- Quba Rayon İcra Hakimiyyəti
Quba Rayon Yerli Xəzinədarlıq orqanı

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

37NABZ01350100000000001944
S.W.İ.F.T- BİK AII BAZ-2X
İştirak haqqı heç bir halda geri qayta-

rılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
- tenderdə iştirak etmək haqqının 

ödənilməsi barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı 

tarixdən sonra ən azı 30 bank günü 
qüvvədə olmalıdır)

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

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

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə 

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

nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə 
və rekvizitləri;

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

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender 
təklifi və bank zəmanəti istisna olmaq-
la) 18 fevral 2019-cu il saat 17.00-a 
qədər, tender təklifi və bank zəmanətini 
isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 26 fevral 
 2019-cu il saat 17.00-a qədər Quba Rayon 
İcra Hakimiyyətinin tender komissiyası-
na (ünvan- Quba şəhəri, Heydər Əliyev 
 prospekti) təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 27 fevral 2019-cu 
il saat 11.00-da yuxarıda göstərilən ün-
vanda açılacaqdır. İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI GƏNCLƏR VƏ İDMAN NAZİRLİYİ 
Tədbirlərin keçirilməsinin satınalınamsı üçün 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 7 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. “Respublika Debat Gənclər Forumu-

Yaz 2019”un keçirilməsi.
Lot-2. Regionlarda gənclərlə işin 

təkmilləşdirilməsi mövzusunda rayon (şəhər) 
gənclər və idman idarələrinin və gənclər 
evlərinin rəhbərləri üçün təlim kursunun 
keçirilməsi.

Lot-3. “Gənclər təşkilatları- yeni hədəflər və 
gələcəyə baxış” forumunun keçirilməsi.

Lot-4. “İdeya qazandı” televiziya 
müsabiqəsinin növbəti mövsümlərinin hazırlan-
ması.

Lot-5. “Heydər Əliyev siyasi məktəbini 
öyrənirik” Gənc Liderlər Proqramı çərçivəsində 
məşğələlərin keçirilməsi.

Lot-6. İşğal günləri ilə əlaqədar hərbi 
təcavüz, etnik təmizləmə və işğalla bağlı fakt-
ların gənclər və gənclər təşkilatları tərəfindən 
dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün sosial 
media vasitəsilə aksiyaların həyata keçirilməsi.

Lot-7. “İmagine Cup – 2018” gənclərin 
beynəlxalq innovasiya müsabiqəsinin 
Azərbaycan mərhələsinin keçirilməsi.

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

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıdakı 
meyarlara üstünlük veriləcəkdir:

-aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, 
müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi, ixtisas 

göstəriciləri və maliyyə vəziyyəti.
Prosedurla əlaqədar əlavə məlumat almaq 

üçün maraqlananlar 012 4658419 nömrəli 
telefona (faks:4656438) müraciət edə bilərlər 
(əlaqələndirici şəxs-Babayev Fuad Muxtar 
oğlu). İddiaçılar hər lot üçün 100 (yüz) manat 
məbləğdə iştirak haqqını aşağıda göstərilən he-
saba ödədikdən sonra Azərbaycan dilində tərtib 
olunmuş əsas şərtlər toplusunu Azərbaycan 
Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyindən 
(Bakı şəhəri, Olimpiya küçəsi 4, II mərtəbə, 
gənclər təşkilatları ilə iş sektorundan) ala 
bilərlər.

Bank-Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi
Kod - 210005
M/h- AZ41NABZ01360100000000003944
VÖEN- 1401555071
SWIFT- CTREAZ22
Alan müştəri- Azərbaycan Respublikasının 

Gənclər və İdman Nazirliyi
H\h- AZ50CTRE00000000000002147771
VÖEN- 1500171121
Büdcə səviyyəsinin kodu- 7
Təsnifat kodu- 142340
 İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
 İddiaçılar prosedurda iştirak etmək üçün 

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

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

yatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri;
-Azərbaycan Respublikasında vergilərə və 

digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi 
vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında 
müvafiq vergi orqanından arayış; 

-iddiaçının son bir il ərzində (əgər daha 
az müddət fəaliyyət göstərirsə bütün fəaliyyəti 
dövründə) maliyyə vəziyyət barədə bank 
tərəfindən verilmiş arayış;

- təklif (zərflərin açıldığı gündən sonra azı 
30 bank günü müddətində qüvvədə olmalıdır);

- təklifin təminatı (zərflərin açıldığı gündən 
sonra azı 60 bank günü müddətində qüvvədə 
olmalıdır);

-son bir il ərzində (əgər daha az müddət 
fəaliyyət göstərirsə bütün fəaliyyəti dövründə)
yerinə yetirdiyi analoji işlər haqqında məlumat.

Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olun-
malıdır.

İddiaçılar tender prosedurunda işti-
rak etmək üçün yuxarıda göstərilən ixtisas 
sənədlərini 15 fevral 2019-cu il saat 18.00-a 
qədər tender komissiyasına təqdim etməlidirlər. 
İddiaçılar tender təkliflərini və təklifin 1%-i 
məbləğində bank təminatını 25 fevral 2019-cu 
il saat 18.00-a qədər möhürlənmiş ikiqat bağlı 
zərflərdə iki nüsxədə tender komissiyasına 
təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

Təklif zərfləri iddiaçıların iştirakı ilə 26 
fevral 2019-cu il saat 10.00-da Azərbaycan 
Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyində 
açılacaqdır.

Tender komissiyası

“İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin Elmi-Mədəni Mərkəzi  
“Novruz-Bahar festivalı” adlı mədəni-kütləvi tədbirin keçirilməsi, 

sair xərclərin (malların, iş və xidmətlərin) satınalınması üçün
AÇIQ TENDER ELAN EDİR

Tender 3 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. “Novruz-Bahar festivalı” adlı 

mədəni-kütləvi tədbirin keçirilməsi ilə 
əlaqədar iş və xidmətlərin satınalınması .

Lot-2.Tədbirlərin və konfransların 
keçirilməsi ilə əlaqədar iş və xidmətlərin 
satınalınması. 

Lot-3. Sair xərclərin (malların, iş və 
xidmətlərin) satınalınması.

Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, 
“Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununa uyğun tender 
təkliflərini möhürlənmiş, imzalanmış şəkildə 
ikiqat zərflərdə yazılı surətdə təqdim etsinlər. 
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender işti-
rakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlara 
malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər hər 
bir lot üçün aşağıdakı məbləğdə iştirak 
haqqını göstərilən hesaba köçürdükdən 
sonra Azərbaycan dilində tərtib olun-
muş əsas şərtlər toplusunu “İçərişəhər” 
Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin 
Elmi-Mədəni Mərkəzi, Bakı şəhəri, 
İçərişəhər, V.Məmmədov küçəsi 16 nömrəli 
(əlaqələndirici şəxs-Allahverdiyev Kəmbiz 
Çingiz oğlundan, telefon- (012) 497-64-81) 
ünvandan ala bilərlər. 

İştirak haqqı hər bir lot üçün 150 
 manatdır.

Müəssisə-Elmi-Mədəni Mərkəz
VÖEN- 1700852341

H\h-AZ11IBAZ38060019446074502204
Bank- “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” 

Mərkəz filialı 
Коd- 805722
VÖEN - 9900001881
М/h- AZ03NABZ01350100000000002944
S.W.I.F.T. IBAZAZ2X 
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 

sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə 
 olmalıdır);

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

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

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

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti 
haqqında bank arayışı; 

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

- iddiaçıların müvafiq mallar üzrə mənşə 
və uyğunluq sertifikatları; 

- digər sənədlər: analoji işlərin yerinə 
yetirilməsinə dair iddiaçının potensial im-
kanları haqqında məlumat və Dövlət Sosial 
Müdafiə Fonduna borcun olub-olmamasına 
dair arayış.

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

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

 İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi 
və bank təminatı istisna olmaqla) 20 fevral 
2019-cu il saat 17.00-a qədər, tender təklifi 
və bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat 
zərfdə 28 fevral 2019-cu il saat 17.00-a qədər 
“İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu 
İdarəsinin Elmi-Mədəni Mərkəzi, Bakı şəhəri, 
V.Məmmədov küçəsi 16 nömrəli ünvana 
təqdim etməlidirlər. Göstərilən vaxtdan gec 
təqdim olunan zərflər açılmadan geri qaytarı-
lacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 1 mart 2019-cu il saat 
11.00-da , Elmi-Mədəni Mərkəzin Bakı şəhəri, 
İçərişəhər, V.Məmmədov küçəsi 16 nömrəli 
ünvanda açılacaqdır.

Tender komissiyası

АZƏRBАYCАN DİLLƏR UNİVЕRSİTЕTİ 
bоş оlаn vəzifələri tutmаq üçün müsаbiqə еlаn еdir

1. İngilis dilinin leksikologiyası və üslubiyyatı-2 baş müəllim, 1 ştat

2. Təhsil fakültəsi nəzdində xarici dillərin tədrisi 
metodikası baş müəllim, 4 ştat

3. Filologiya və jurnalistika fakültəsi nəzdində 
xarici dillər 

professor, 1 ştat, 
dosent, 1 ştat, 
baş müəllim, 1,5 ştat

4. Tərcümə və mədəniyyətşünaslıq fakültəsi 
nəzdində xarici dillər baş müəllim, 1 ştat

 5. German dillərinin tərcümə nəzəriyyəsi və 
praktikası baş müəllim, 1,5 ştat

6. Regionşünaslıq dosent, 1 ştat

7. Xarici ölkələr ədəbiyyatı professor, 0,5 ştat, 
baş müəllim, 1 ştat

8. Azərbaycan ədəbiyyatı dosent, 1 ştat

9. Azərbaycan dilçiliyi dosent, 1 ştat, 
baş müəllim, 0,5 ştat

10. Pedaqogika müəllim, 1 ştat

11. Fəlsəfə və ictimai elmlər dosent, 1 ştat

12. Mülki müdafiə və tibbi biliklərin əsasları dosent, 0,5 ştat

13. Fransız dilinin leksikologiyası kafedra müdiri

14. Linqvokulturologiya kafedra müdiri

15. İnformasiya texnologiyaları kafedra müdiri

Müsаbiqədə iştirаk еtmək istəyənlər sənədlərini Azərbaycan Respublikası təhsil 
nazirinin 9 mart 2011-ci il tarixli, 400 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş  “Аli təhsil

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

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

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

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC 
Gəmi boyalarının satınalınması məqsədilə 

 AÇIQ MÜSABİQƏ ELAN EDİR
Müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər www.

asco.az səhifəsinə daxil olmaqla elanlar bölməsindən 
əlavə sənədləri və ətraflı məlumat əldə edə bilərlər. 
Müraciət üçün son müddət 2019-cu il yanvarın 23-ü 
saat 18.00-dəkdir.

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

 Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər 
açılmadan geri qaytarılacaqdır.

Ünvan- Bakı, Heydər Əliyev prospekti 152, “Çinar 
plaza”, 24-cü mərtəbə.

 Əlaqə telefonu- (012) 404-37-00, daxili-1132.

BİLDİRİŞ
“Xalq qəzeti”nin 27 noyabr və 11 dekabr 2018-ci 

il tarixli nömrələrində “Azərsu” ASC-nin daxili vəsaiti 
hesabına havalandırma sistemlərinin təmiri işlərinin 
satınalınması məqsədilə dərc edilmiş tender elanında 
təkliflərin qəbulu vaxtı uzadılaraq 2019-cu il yanva-
rın 28-nə və zərflərin açılışı isə yanvarın 29-u saat 
16.00-a təyin edilmişdir.

İddiaçılar Bakı şəhəri, Moskva prospekti 67, 
“Azərsu” ASC-nin Təchizat və Satınalmaların 
İdarə Olunması Departamentinin satınalmaların 
təşkili şöbəsinə (əlaqələndirici şəxs- Məmmədyar 
Musayevə, mammadyar.musayev@azersu.az, tele-
fon: 431 47 67/2288) müraciət edə bilərlər.

Tender komissiyası

BİLDİRİŞ
“Şahdağ Turizm Mərkəzi” QSC tərəfindən Mərkəz 

ərazisində yerləşən binaların inventarlaşdırılması xidmətinin 
satınalınması məqsədilə keçirilmiş kotirovka sorğusunun 
qalibi “Finbridge Associates” MMC olmuş və onunla müvafiq 
satınalma müqaviləsi imzalanmışdır.

BİLDİRİŞ
“Şahdağ Turizm Mərkəzi” QSC tərəfindən parklama 

üçün talonların satınalınması məqsədilə keçirilmiş kotirov-
ka sorğusunun qalibi “Konsaltinq Servis Grup” MMC olmuş 
və onunla müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır.

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC 
Kranların illik texniki xidmətinin 

satınalınması məqsədilə 
 AÇIQ MÜSABİQƏ ELAN EDİR

Müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər www.
asco.az səhifəsinə daxil olmaqla elanlar bölməsindən 
əlavə sənədləri və ətraflı məlumat əldə edə bilərlər. 
Müraciət üçün son müddət 2019-cu il yanvarın 23-ü 
saat 18.00-dəkdir.

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

 Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər 
açılmadan geri qaytarılacaqdır.

Ünvan-Bakı, Heydər Əliyev prospekti 152, “Çinar 
plaza”, 24-cü mərtəbə.

 Əlaqə telefonu- (012) 404-37-00, daxili-1132.

“Azərikard” MMC
AÇIQ TENDER ELAN EDİR

Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot -1. IBM Avadanlıq və Sistem 

Proqram Təminatı üçün uzadılmış 
zəmanət xidmətinin satınalınması.

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

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün ten-
der iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki 
imkanlara malik olmalıdırlar.

İştirak haqqı 300 manatdır. 
VÖEN-1400318341
Bank-“Azərbaycan Beynəlxalq 

 Bankı” ASC
“Müştəri Xidmətləri Departamenti”
Kod-805250
M/h-AZ03NABZ 

01350100000000002944
VÖEN- 9900001881
SWIFT-IBAZAZ2X
H/h- AZ79IBAZ 

40060019449311555120 AZN
İştirak haqqı heç bir halda geri 

 qaytarılmır.
İştirakçılar Azərbaycan dilində tərtib 

olunmuş əsas şərtlər toplusunu Bakı 
şəhəri, Bülbül prospekti 54 nömrəli 
ünvandan (əlaqələndirici şəxs- Azər 
Səmədovdan (012 505 21 51 (8057) 

və Azər Qarayevdən (012 505 21 51 
(8064)) əldə edə bilərlər.

Tenderdə iştirak üçün təqdim 
ediləcək sənədlər:

- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 
müraciət;

- tenderdə iştirak haqqının 
ödənilməsi barədə bank sənədi;

- tender təklifi (tender zərflərinin 
açıldığı tarixdən (27 fevral 2019-cu il) 
sonra azı 30 (otuz) bank günü (yəni ,ən 
azı 2019-cu il aprelin 18- dək) qüvvədə 
olmalıdır);

- tender təklifi dəyərinin 1(bir) faizi 
həcmində bank təminatı (tender təklifinin 
qüvvədə olma müddətinin sonuncu 
günündən azı 30 bank günü çox olmalı-
dır (yəni ən azı 2019-cu il iyunun 3-dək 
qüvvədə olmalıdır);

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

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

-iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

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

-iddiaçıların müvafiq mallar üzrə 
mənşə və uyğunluq sertifikatları;

-digər sənədlər.
Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 

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

Tender proseduru “Dövlət 
 satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun 
keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək 
üçün yuxarıda göstərilən sənədləri 
(tender təklifi və bank təminatı istisna ol-
maqla) 12 fevral 2019-cu il saat  18.00-a 
qədər, tender təklifi və bank təminatını 
isə möhürlənmiş ikiqat zərflərdə 26 
fevral 2019-cu il saat 18.00-a qədər 
Bakı şəhəri, Bülbül prospekti, 54 nömrəli 
ünvana təqdim etməlidirlər.

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

İddiaçıların təklifləri 27 fevral 2019-cu 
il saat 15.00-da Bakı şəhəri, Bülbül pros-
pekti 54 nömrəli ünvanda açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI GƏNCLƏR və İDMAN NAZİRLİYİ 
Mədəni-kütləvi tədbirlərin keçirilməsinin satınalınması üçün 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 4 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Bayram və əlamətdar günlər 

münasibətilə “N” saylı hərbi hissələrə 
səfərlərin təşkil edilməsi.

Lot-2. Gəncə, Şəki və Lənkəran 
şəhərlərində, Biləsuvar, Cəlilabad və Qax 
rayonlarında “Qəhrəmanlarımızı tanıyaq və 
tanıdaq” təbliğat kampaniyası çərçivəsində 
tədbirlərin keçirilməsi.

Lot-3. Gənclərin hərbi xidmətə 
həvəsləndirilməsi və ordu sıralarına yola 
salınması məqsədilə mədəni-kütləvi tədbirlərin 
keçirilməsi.

 Lot-4. Gənclərin vətənpərvərlik və 
vətəndaşlıq tərbiyəsi sahəsində aparılan 
təbliğat-təşviqat işlərinin səmərəliliyinin artırıl-
masına həsr olunmuş forumun keçirilməsi.

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

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıda-
kı meyarlara üstünlük veriləcəkdir:

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

Prosedurla əlaqədar əlavə məlumat 
almaq üçün maraqlananlar 4658416 nömrəli 
telefona (faks:4656438) müraciət edə bilərlər 
(əlaqələndirici şəxs- Əli Məmmədov). İddia-

çılar hər lot üçün 100 (yüz) manat məbləğdə 
iştirak haqqını aşağıda göstərilən hesaba 
ödədikdən sonra Azərbaycan dilində tərtib 
olunmuş əsas şərtlər toplusunu Azərbaycan 
Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyindən 
(Bakı şəhəri, Olimpiya küçəsi 4, II mərtəbə, 
vətənpərvərlik və vətəndaşlıq tərbiyəsi sekto-
rundan ) ala bilərlər.

Bank-Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi
Kod -210005
M/h-AZ41NABZ01360100000000003944
VÖEN- 1401555071
SWIFT- CTREAZ22
Alan müştəri- Azərbaycan Respublikası-

nın Gənclər və İdman Nazirliyi
H/h- AZ50CTRE00000000000002147771
VÖEN- 1500171121
Büdcə səviyyəsinin kodu- 7
Təsnifat kodu- 142340
 İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar prosedurda iştirak etmək üçün 

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

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

diyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri;
-Azərbaycan Respublikasında vergilərə 

və digər icbari ödənişlərə dair yerinə 
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması 
barədə arayış; 

-iddiaçının son bir il ərzində (əgər daha 
az müddət fəaliyyət göstərirsə bütün fəaliyyəti 
dövründə) maliyyə vəziyyət barədə bank 
tərəfindən verilmiş arayış;

- təklif (zərflərin açıldığı gündən sonra azı 
30 bank günü müddətində qüvvədə olmalıdır);

- təklifin təminatı (zərflərin açıldığı 
gündən sonra azı 60 bank günü müddətində 
qüvvədə olmalıdır);

-son bir il ərzində (əgər daha az müddət 
fəaliyyət göstərirsə bütün fəaliyyəti dövründə)
yerinə yetirdiyi analoji işlər haqqında məlumat;

Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olun-
malıdır.

İddiaçılar tender prosedurunda işti-
rak etmək üçün yuxarıda göstərilən ixti-
sas sənədlərini 18 fevral 2019-cu il saat 
18.00-a qədər tender komissiyasına təqdim 
etməlidirlər. İddiaçılar tender təkliflərini və 
təklifin 1%-i məbləğində bank təminatını 26 
fevral 2019-cu il saat 18.00-a qədər ikiqat 
bağlı zərflərdə iki nüsxədə tender komissiya-
sına təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

Təklif zərfləri iddiaçıların iştirakı ilə 27 
fevral 2019-cu il saat 10.00-da Azərbaycan 
Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyində 
açılacaqdır. 

Tender komissiyası

 � Yanvarın 26-27-də Badamdar 
qəsəbəsində yerləşən Dubay International 
Oteldə V Azərbaycan Beynəlxalq Arıçılıq 
Konfransı keçiriləcək.

Kənd Təsərrüfatı 
Nazirliyindən aldığımız 
məlumatda bildirilir ki, 
konfransın əsas məqsədi 

arı xəstəliklərinin qar-
şısını almaq, arıçılıqda 
məhsuldarlığı artırmaq və 
arıçıların öz məhsullarını 

yerli və xarici bazara çıxar-
ması yollarını araşdırmaqdır.

Konfransda Almaniya, 
Türkiyə, Rusiya, Ukrayna 
və Gürcüstandan olan elm 
adamları öz təcrübələrini 
yerli arıçılarla bölüşəcəklər.

Konfransda, həmçinin 
müvafiq dövlət orqan-
larının, ictimai birliklərin 
nümayəndələri və iş adamla-
rı da iştirak edəcəklər.

“Xalq qəzeti”

Arıçılar 
konfransa 

toplaşacaq
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Ukrayna

Qazın qiyməti qalxacaq 

Bu ilin mayından 
etibarən Ukraynada 
qazın qiyməti 20 faiz 
artacaq. Bu barədə 
ölkənin sosial 
siyasət naziri Alek-
sandr Reva bildirib. 
Onun sözlərinə 
görə, bu, Beynəlxalq 
Valyuta Fondunun tələbi ilə bağlıdır. Əks təqdirdə 
ölkənin beynəlxalq maliyyə təşkilatları ilə əməkdaşlığı 
dayandırıla bilər. 

Məlumatı TASS verib. 

Rusiya

ATƏT-dən narazılıq 

Rusiya Dövlət 
Dumasının spikeri 
Vyaçeslav Volodin 
ölkəsinin ATƏT-lə 
əməkdaşlığa son 
qoya biləcəyini 
bəyan edib. Onun 
fikrincə, ATƏT-in 
reqlamentində Rusi-

yaya qarşı sanksiyalarla bağlı bəndlər hələ də saxlan-
maqdadır. Buna görə də ölkəsi belə bir addım atmağa 
məcbur olub. 

Volodin bildirib ki, Rusiya milli nümayəndə 
heyətlərinin səsvermə hüquqlarının alınması ilə bağlı 
bənd reqlamentdən çıxarılmalıdır.

Məlumatı İnterfaks yayıb. 

Əhali azalır 

2018-ci ilin 11 
ayı ərzində Rusiya-
da ölənlərin sayı do-
ğulanların sayından 
200 min nəfər artıq 
olub. Bu barədə 
baş nazirin müavini 
Tatyana Qolikova 
bildirib. 

Onun sözlərinə görə, bu vəziyyət özünü daha çox 
Pskov, Smolensk, Tambov, Tver və Tula vilayətlərində 
göstərir. Bu ərazilərdə əhali hər min nəfərə 7 nəfər 
hesabı ilə azalıb. 

Əhali artımı yalnız Şimali Qafqazda, Tümen, Tuva 
və Yakutiyada qeydə alınıb. 

İnformasiyanı “Lenta.ru” verib. 

Gürcüstan

Daha bir nəfər vəfat edib 

Ölkədə “donuz 
qripi” adlandırılan 
virusdan daha bir 
nəfər vəfat edib. 
Məlumata görə, 
dünyasını dəyişən 
48 yaşlı Qori 
şəhərinin sakinidir. 

Ümumən bu, 
ölkədə H1N1 virusundan 17-ci ölüm halıdır. Yanvarın 
14-də Gürcüstan Səhiyyə Nazirliyi 16 nəfərin vəfat et-
diyini təsdiqləmişdi. Xəstəliyin sonuncu – 16-cı qurbanı 
10 aylıq uşaq olmuşdu. Nazirliyin məlumatında qeyd 
olunurdu ki, artıq ölkədə virusa yoluxma halları azal-
maqdadır. 

Məlumatı “Sputnik Qruziya” yayıb. 

İtaliya 

“Ferrari” Mik Şumaxerlə  
müqavilə bağlayır 

“Formula-1”in yeddiqat 
çempionu Mixael Şumaxe-
rin oğlu Mik yaxın günlərdə 
“Ferrari”nin yürüş koman-
dası ilə test yarışlarında 
iştirak etmək üçün müqavilə 
imzalaya bilər.

On doqquz yaşlı alman 
pilotla müqavilənin bağ-
lanması rəsmi şəkildə elan 
olunacaq. Bununla da Mik 
Şumaxer “Ferrari” akademi-
yasının üzvü olacaq və 2019-cu ilin yazında Bəhreyn və 
İspaniyada keçiriləcək yarışlarda iştirak edə biləcək. 

Məlumatı “Motorsport” verib. 

Hazırladı: Paşa ƏMİRCANOV, “Xalq qəzeti”

 Â Yanvarın 16-da
 Â Bakıda və Abşeron yarımadasında 

dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz 
keçəcək. Səhər bəzi yerlərdə zəif duman 
olacaq. Arabir güclənən cənub-qərb küləyi 
əsəcək. Gecə 4-7, gündüz 10-15, Bakıda 
gecə 5-7, gündüz 12-14 dərəcə isti olacaq. 
Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 757 mm 
civə sütunundan 752 mm civə sütununa 
enəcək, nisbi rütubət gecə 65-75, gündüz 
50-60 faiz olacaq.

 Â Naxçıvan Muxtar Respublikasında 
əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin axşam 
bəzi yerlərdə qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı 
yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, 
gündüz ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. 

Gecə 0-5, dağlıq ərazilərdə 8-10 dərəcə 
şaxta, gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq.

 Â Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa, Xo-
calı, Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, Laçın, 
Kəlbəcər, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy 
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. 
Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. 
Cənub-qərb küləyi əsəcək, gündüz ayrı-ayrı 
yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 0-5 dərəcə 
şaxta, gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq. 

 Â Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Ağ-
dam, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında əsasən 
yağmursuz keçəcək. Səhər bəzi yerlərdə 
duman olacaq. Cənub- qərb küləyi əsəcək, 
gündüz ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. 
Gecə 0-5, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq.

 Â Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, 
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, 
Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayon-
larında əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və 
səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Cənub-

qərb küləyi əsəcək, gündüz ayrı-ayrı yerlərdə 
arabir güclənəcək. Gecə 2 dərəcə şaxtadan 
3 dərəcəyədək isti, gündüz 9-14 dərəcə isti, 
dağlarda gecə 5-10 dərəcə şaxta, gündüz 4-9 
dərəcə isti olacaq. 

 Â Mərkəzi Aran: Mingəçevir, Yevlax, Göy-
çay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, 
Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, 
Şirvan, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayon-
larında əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və 
səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Cənub-
qərb küləyi əsəcək, gündüz ayrı-ayrı yerlərdə 
arabir güclənəcək. Gecə 0-5, gündüz 10-15 
dərəcə isti olacaq.

 Â Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, 
Astara rayonlarında əsasən yağmursuz 
keçəcək. Səhər dağlarda duman olacaq. 
Qərb küləyi əsəcək, gündüz bəzi yerlərdə 
arabir güclənəcək. Gecə 4-7, gündüz 10-15, 
dağlarda gecə 0-5, gündüz 8-13 dərəcə isti 
olacaq. 

16 yanvar 2019-cu il, çərşənbə8

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti Aparatı İşlər 
İdarəsinin kollektivi iş yoldaşları Rasim Həsənova həyat 
yoldaşı

MÖVLANƏ XANIMIN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə baş-
sağlığı verir.

Allah rəhmət eləsin

Rann şəhəri terrorçuların əlinə keçib

 � İŞİD təşkilatına bağlı terrorçu qrupun 
Nigeriyanın şimal-şərqində yerləşən Rann 
şəhərini ələ keçirdiyi bildirilir. 

“Reuters”in yaydı-
ğı xəbərə görə, şəhər 
bütövlükdə terrorçula-
rın nəzarəti altına keçib. 

Məlumatda deyilir ki, 
hökumət təmsilçilərinin tərk 
etdiyi şəhərdə ordu və terror-
çular arasında qanlı döyüşlər 

gedir. Tikililərin bir hissəsinin 
dağıldığı, sakinlərin öz 
evlərindən didərgin düşdüyü 
bildirilir.

Yerli “The Daily Post” 
nəşrinin yazdığına görə, 
Rann şəhəri 2016-cı ildə 
“Boko Haram” ekstremist 
təşkilatından ayrılaraq İŞİD-ə 
sadiqlik andı içmiş “Qərbi Af-
rika İslam Dövləti” tərəfindən 
işğal edilib. 

Qeyd edək ki, adıçəkilən 
bu təşkilatla mübarizə 
Nigeriyanın 2015-ci ildə 
hakimiyyətə gəlmiş dövlət 
başçısı Məhəmməd Buxari-
nin seçkiqabağı kampaniya-
sının əsas şüarı idi. Hesab 
edilir ki, bütöv bir şəhərin 
terrorçuların əlinə keçməsi 
Buxarinin bu ilin fevral ayında 
keçiriləcək növbəti seçkidə 

yenidən prezident seçilmək 
planına böyük zərbədir.

Xatırladaq ki, Rann 
şəhərinin işğalı Qərbi Afrika 
İslam Dövləti təşkilatının 
Nigeriyadakı ilk qələbəsi 
deyil. Belə ki, ötən ilin 
sentyabr ayında terrorçu-
ların hərbi bazaya hücumu 
nəticəsində 30 Nigeriya 
hərbçisi öldürülmüşdü. Hərbi 
bazanı bir müddət ələ keçirən 
yaraqlılar hava zərbələri ilə 
zərərsizləşdirilmişdilər.

Dekabrda isə terror 
qruplaşması Baqa şəhərinə 
hücum edərək, 30 min insa-
nın qaçqın düşməsinə səbəb 
olmuşdu. Yanvarda şəhər 
ordu tərəfindən geri qaytarıl-
mışdı. 

Aida AYSA, “Xalq qəzeti”

 � Dünən Cenevrədə orta və yaxın 
mənzilli raketlərin ləğvi haqqında 
müqavilə (DRSMD) üzrə Rusiya–ABŞ 
məsləhətləşmələri başa çatıb. Məlumatı 
“İnterfaks” verib. 

Rusiya tərəfdən danışıqlarda xarici işlər nazirinin mü-
avini Sergey Ryabkov, Amerika tərəfdən isə dövlət katibi-
nin birinci müavini Andrea Tompson iştirak ediblər. Görüş 
Rusiyanın BMT-də və digər beynəlxalq təşkilatlarda daimi 
nümayəndəliyinin binasında mətbuat üçün qapalı şəraitdə 
keçirilib. 

Bu, ABŞ Prezidenti Donald Trampın oktyabrın  20-də 
ölkəsinin müqavilədən çıxmaq niyyətlərini bəyan etməsindən 
sonra baş tutmuş ilk məsləhətləşmələrdir. Tramp bu 
qərarını Rusiyanın müqavilənin şərtlərini pozması ilə 
əsaslandırmışdı. 

Son illərdə Moskva və Vaşinqton bir-birini müqavilənin 
şərtlərini pozmaqda ittiham edirdi. Rəsmi Moskva dəfələrlə 
bəyan edib ki, öz üzərinə düşən öhdəlikləri yerinə yetirir. 
XİN başçısı Sergey Lavrov qeyd edib ki, amerikalıların 
müqaviləyə əməl etməsi ilə bağlı Rusiyanın ABŞ-a qarşı çox 
ciddi sualları var. 

Paşa ƏMİRCANOV, “Xalq qəzeti”

Rusiya–ABŞ  
məsləhətləşmələri 

başa çatıb 

 � Əfqanıstanın paytaxtı Kabildə baş 
vermiş partlayış nəticəsində 4 nəfər həlak 
olub, 90 nəfər xəsarət alıb. “İnterfaks”ın 
məlumatına görə, xəsarət alanlardan 23-ü 
uşaqdır.

Kabil polisi bildirib ki, faciə 9-cu polis dairəsində, “Gre-
en Village” mikrorayonunun ərazisində baş verib. Burada 
beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatları yerləşir və xeyli xarici 
ölkə vətəndaşları yaşayırlar.

Hələlik terror aktına cavabdehliyi heç bir təşkilat öz 
üzərinə götürməyib.

Qəzənfər QASIMOV,  
“Xalq qəzeti” 

Kabildə  
terror

Moskvada üç metro 
stansiyası bağlanıb

 �  Rusiyanın paytaxtı Moskvada 
metronun “Okrujnaya”, “Verxniye 
Lixoborı” və “Seliqorskaya” stansiyaları 
bağlanıb. 

Stansiyaların bağlanmasına səbəb onların su ilə dolma-
sıdır. Müvəqqəti olaraq metro stansiyaları arasında işləyən 
50 marşrut avtobusu açılıb. Avtobuslar sərnişinlərə pulsuz 
xidmət edəcək.

Hökumət çalışır ki, metrodakı nasazlığı tezliklə aradan 
qaldırsın.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti” 

İranda güclü 
qar və çovğun

 � İranın 14 vilayətində güclü qar və 
çovğun baş verib. Dağlıq ərazilərdə və 
yollarda 1800 vətəndaşa kömək göstərilib.

Trend-in məlumatına 
görə, bunu İranın Yardım və 
Xilasetmə Təşkilatının sədri 
Murtaza Səlimi deyib.

Onun sözlərinə görə, 
ötən 48 saat ərzində 14 
vilayət – Həmədan, Mazan-
daran, Lorestan, Kürdüstan, 
Qəzvin, Simnan, Zəncan, 
Xuzistan, Çahar-Mahal və 

Bəxtiyari, Əlborz, İsfahan, 
Ərdəbil, Şərqi Azərbaycan 
və Qərbi Azərbaycan 
vilayətində güclü qar yağıb 
və çovğun olub.

Səlimi əlavə edib ki, çox-
lu sayda insan müvəqqəti 
məkanlarda yerləşdirilib. 
275 avtomobil isə qardan 
çıxarılıb.

“WhatsApp” yeni funksiyanı 
sınaqdan keçirəcək

 � “WhatsApp” messencerinin təhlükəsizliyi 
gücləndirilir. Qeyd edilir ki, istifadəçi sözügedən 
messenceri yalnız onun barmaq izi skaner tərəfindən 
oxunub tanındıqdan sonra aça biləcək. Bu barədə  
“life.ru” məlumat verib.
Bildirilir ki, yeni funksiyanı sazlama-

lardan aktivləşdirmək mümkün ola-
caq  və “Android” əməliyyat sisteminin 

“Marshmallow” və daha yeni versi-
yalarının idarəetməsi altında işləyən 
smartfonlarda dəstəklənəcək.  Alternativ 

autentifikasiya üsulu kimi pin-kod 
təklif edildiyindən  messencerin daha 
təhlükəsiz olacağı bildirilir.

Rövşən ATAKİŞİYEV,  
“Xalq qəzeti”

 � Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək 
Texnologiyalar Nazirliyi yanında Dövlət 
Dəniz Agentliyi güclü küləklə bağlı 
xəbərdarlıq edib.

Agentlikdən verilən 
məlumata görə, Ekologiya 
və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 
Milli Hidrometeorologiya 
Departamentinin Hidromete-
oroloji Proqnozlar Bürosun-
dan Dövlət Dəniz Agentliynin 
Milli Mərkəzinə ifrat təhlükəli 
hidrometeoroloji hadisə haq-
qında məlumat daxil olub.

Məlumatda bildiri-
lir ki, yanvarın 17-18-də 
şimal-qərb küləyinin sürəti 
saniyədə 20-25 metrə, 
arabir 30-35 metrədək 
güclənəcək. Açıq dənizdə 
küləyin sürətinin arabir 38-40 
metrədək şiddətlənəcəyi 
gözlənilir. Dalğanın hündür-
lüyü 3-5 metrə, bəzən 6-8 
metrə çatacaq.

Daxil olan məlumatlar 
təcili olaraq Milli Mərkəzin 
mütəxəssisləri tərəfindən 

təhlil edilib və müvafiq 
tədbirlərin həyata keçirilməsi 
planlaşdırılıb.

Gəmi sahibləri, liman 
kapitanları, liman nəzarət 

müfəttişləri müvafiq 
tədbirlərin həyata keçirilməsi 
və xidmətin gücləndirilməsi 
ilə bağlı Milli Mərkəz 
tərəfindən təlimatlandırılıb.

Gəmilərin Hərəkətinin 
İdarəetmə Xidmətinin 
ərazisində lövbərdə duran 
və hərəkətdə olan gəmilərə 
NAVTEX və digər rabitə 
əlaqəsi vasitəsilə hadisə ilə 

bağlı məlumatlar ötürülüb, 
müvafiq təlimatlar verilib. 
Bununla yanaşı, dənizdə 
neft-qaz platformalarının aid 
olduğu qurumlar da hadisə ilə 
bağlı məlumatlandırlıb.

Milli Mərkəz eyni zaman-
da, Fövqəladə Hallar Nazirli-
yinin Böhran Vəziyyətlərində 
İdarəetmə Mərkəzi, Müdafiə 
Nazirliyinin Hərbi Dəniz 
Qüvvələri, Dövlət Sərhəd 
Xidmətinin Sahil Mühafizəsi 
növbə xidmətləri ilə qarşılıqlı 
məlumat mübadiləsi həyata 
keçirib.

Dövlət Dəniz Agentliyi-
nin Milli Mərkəzi tərəfindəın 
Gəmilərin Hərəkətinin 
İdarəetmə Xidmətinin 
cavabdehlik ərazisində 
mövcud olan bütün texniki 
vasitələrlə müşahidənin 
gücləndirilməsi və gəmilərin 
hərəkətinin təhlükəsizliyinin 
təmin edilməsi istiqamətində 
fasiləsiz xidmət həyata 
keçirilir.

 “Xalq qəzeti”

Gəmilərə 
xəbərdarlıq 


