
TƏSİSÇİ: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN İŞLƏR İDARƏSİ VƏ QƏZETİN REDAKSİYA HEYƏTİ

Qəzet 1919-cu ildən nəşr edilir
www.xalqqazeti.com№ 82 (29054) 17 aprel 2019-cu il, çərşənbə

9 125 12

Notr-Dam 
kilsəsində 

yanğınla bağlı 
təhqiqata 
başlanılıb 

Politoloq:  
Azərbaycan və 

Ermənistan  
XİN rəhbərlərinin 
Moskva görüşü  

üç vacib razılaşma ilə 
nəticələndi

Ceyms Ceffri: 
ABŞ Türkiyənin 

narahatlığını  
başa düşür 

Akademik Ramiz 
Mehdiyevin 
alimlərimizi 
milli tarixin 

öyrənilməsində yeni 
axtarışlara səfərbər 

edən əsəri

Prezident İlham Əliyev Türkdilli Dövlətlərin 
Əməkdaşlıq Şurasının baş katibini qəbul edib

 � Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 
aprelin 16-da Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının baş 
katibi Bağdad Amreyevi qəbul edib. 

Dövlətimizin başçısı Bağdad 
Amreyevi Türkdilli Dövlətlərin 
Əməkdaşlıq Şurasının baş 
katibi vəzifəsinə təsdiq olunması 
münasibətilə bir daha təbrik edərək, 
onun təşkilata üzv olan qardaş 
ölkələr arasında əməkdaşlığın 
genişləndirilməsinə töhfə verəcəyinə 
əminliyini bildirdi. Prezident 
İlham Əliyev Türkdilli Dövlətlərin 
Əməkdaşlıq Şurasının təsis olunması 
ilə əlaqədar 10 il bundan əvvəl 
Naxçıvanda keçirilmiş əlamətdar zirvə 
görüşünü məmnunluqla xatırlayaraq, 
ötən müddət ərzində bu təşkilatın 
gücləndiyini və vacib beynəlxalq 

quruma çevrildiyini vurğuladı.
Təbrikə görə minnətdarlığını 

bildirən Bağdad Amreyev Türkdilli 
Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının 
10 il əvvəl məhz türk dünyasının 
böyük oğlu, Azərbaycan xalqının 
ümummilli lideri Heydər Əliyevin 
doğulduğu Naxçıvanda, Azərbaycan 
torpağında təsis edilməsinin bu 
təşkilata xüsusi mahiyyət verdiyini 
diqqətə çatdırdı. Qonaq Türkdilli 
Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının 
təsis olunmasının 10 illiyi münasibətilə 
növbəti zirvə toplantısına bu ilin 
payızında Azərbaycanın evsahibliyi 
edəcəyini vurğulayaraq, bu zirvə 

toplantısının da Azərbaycan 
tərəfindən yüksək səviyyədə təşkil 
olunacağına əminliyini ifadə etdi. 
Bağdad Amreyev təşkilat daxilində 
iqtisadiyyat, ticarət, maliyyə, nəqliyyat 
və digər istiqamətlərdə əməkdaşlığın 
inkişaf etdirilməsi, müvafiq beynəlxalq 
təşkilatlarla əlaqələrin qurulması 
barədə dövlətimizin başçısına 
məlumat verdi.

Prezident İlham Əliyev Türkdilli 
Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının 
baş katibi Bağdad Amreyevə 
gələcək fəaliyyətində uğurlar 
arzuladı və ölkəmizin bu təşkilatın 
10 illiyi münasibətilə Azərbaycanda 
keçiriləcək zirvə toplantısına yüksək 
səviyyədə evsahibliyi edəcəyini dedi.

AZƏRTAC

Aprelin 1-dən müavinət və təqaüdlərin 
ciddi şəkildə artırılması, yeni təqaüd 

növlərinin təsis edilməsi təmin olundu

“Sosial müavinətlərin məbləğinin 
artırılması haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2013-
cü il 29 avqust tarixli 973 nömrəli 
Fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə” 
15 aprel 2019-cu il tarixli fərmana 
əsasən aprelin 1-dən əlillik “ümumi 
xəstəlik”, “hərbi xidmət dövründə 
xəstələnmə”, “əmək zədəsi və peşə 
xəstəliyi”, “hərbi əməliyyatlar keçirilən 
zonada olmaqla əlaqədar”, “Çernobıl 
AES-də qəzanın ləğvi ilə əlaqədar”, 
“Azərbaycan Respublikasının ərazi 
bütövlüyünün, müstəqilliyinin və 
konstitusiya quruluşunun müdafiəsi ilə 
əlaqədar” və “1990-cı ilin 20 Yanvar 
hadisələri ilə əlaqədar”, “Çernobıl AES-
də hərbi xidmətlə əlaqədar” və ya “hərbi 
xidmət vəzifələrini yerinə yetirməklə 
əlaqədar” səbəbindən baş verdikdə 
aylıq müavinətin məbləği I dərəcə 
əlilliyi olan şəxslər üçün 150 manata, 
II dərəcə əlilliyi olan şəxslər üçün 130 
manata, III dərəcə əlilliyi olan şəxslər 
üçün 110 manata, uşağın anadan 
olmasına görə birdəfəlik müavinət isə 
200 manata çatdırılır.

Aylıq müavinətin məbləği yaşa 
görə müavinət alanlar üçün 130 
manat, sağlamlıq imkanları məhdud 18 

yaşınadək uşaqlar üçün 150 manat, 
ailə başçısını itirməyə görə 80 manat 
(hər nəfər üçün), müddətli həqiqi 
hərbi xidmət hərbi qulluqçularının 
uşaqları üçün 100 manat (hər uşaq 
üçün), valideynlərini itirmiş və valideyn 
himayəsindən məhrum olmuş uşaqların 
qəyyumları üçün (himayəçilərinə) 
müavinət 100 manat, dəfn üçün 
birdəfəlik müavinət 300 manat müəyyən 
olunub. Fərmanda 2013-cü il 29 
avqust tarixli 973 nömrəli fərmanın 
müvafiq yarımbəndindəki “müharibə 
əlillərinin, 20 Yanvar hadisələri 
zamanı əlil olanların, Çernobıl qəzası 
nəticəsində I və II qrup əlil olmuş” 
sözlərinin “müharibə ilə və ya 1990-cı 
ilin 20 Yanvar hadisələri ilə əlaqədar 
əlilliyi olan şəxslərin, Çernobıl qəzası 
nəticəsində I və II dərəcə əlilliyi 
müəyyən edilmiş” sözləri ilə əvəz 
edilməsi nəzərdə tutulur.

İmzalanan digər bir fərmanla isə 
beşdən çox uşağı olan qadınlara sosial 
müavinətin məbləği 55 manata (hər 
uşaq üçün) çatdırılır.

15 aprel 2019-cu il tarixdə 
imzalanan daha bir fərmanla “Müharibə 
əlillərinə Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin təqaüdünün təsis edilməsi 

haqqında” 2008-ci il 9 sentyabr tarixli 
823 nömrəli fərmanda “Müharibə 
əlillərinə” sözlərinin “Müharibə və 
ya 1990-cı ilin 20 Yanvar hadisələri 
ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə” 
sözləri, “əlil olan” sözlərinin “əlilliyi 
müəyyən olunmuş” sözləri ilə əvəz 
edilməsi tapşırılır. Həmçinin qeyd 
olunan 2008-ci il 9 sentyabr tarixli 
823 nömrəli fərmanın aid olduğu 
şəxslərin (Azərbaycan Respublikasının 
suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda 
döyüşlərdə, cəbhədə olmaqla və ya 
döyüş əməliyyatları aparılan ölkələrdə 
beynəlmiləl borcu yerinə yetirməklə 
bağlı, həmçinin hərbi xidmət vəzifələrini 
(xidməti vəzifələri) yerinə yetirərkən 
sağlamlıqlarını itirərək əlilliyi müəyyən 
edilmiş şəxslərin) sırasına 1990-cı ilin 
20 Yanvar hadisələri ilə əlaqədar əlilliyi 
müəyyən edilmiş şəxslər də daxil edilir. 
Beləliklə, Prezidentin aylıq təqaüdü 
fərmanın əhatə etdiyi kateqoriyalardan 
olan I dərəcə əlilliyi olan şəxslərə 250 
manat, II dərəcə əlilliyi olan şəxslərə 
– 230 manat, III dərəcə əlilliyi olan 
şəxslərə – 210 manat müəyyən olunur.

(ardı 2-ci səhifədə)

“Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı 
haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu 

maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. “Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı haqqında 

Əsasnamə” təsdiq edilsin (əlavə olunur).
2. Dövlət satınalmalarının vahid internet portalının (bun-

dan sonra – portal) operatoru Azərbaycan Respublikasının 
Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi 
müəyyən edilsin. 

3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti:
3.1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktları-

nın bu Fərmana uyğunlaşdırılmasına dair təkliflərini üç 
ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının 
Prezidentinə təqdim etsin;

3.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
normativ hüquqi aktlarının bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını 
üç ay müddətində təmin edib Azərbaycan Respublikasının 
Prezidentinə məlumat versin;

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

3.4. bu Fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.
4. Azərbaycan Respublikasının Antiinhisar və İstehlak Ba-

zarına Nəzarət Dövlət Agentliyi Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasi-

yalar üzrə Dövlət Agentliyi ilə birgə:
4.1. portalın fəaliyyətinin təşkili, saxlanması və ondan 

səmərəli istifadənin təmin edilməsi üçün zəruri tədbirlər gör-
sün;

4.2. portalın saxlanması xərclərinin dövlət büdcəsinin 
vəsaiti hesabına və dövlət-özəl tərəfdaşlığı prinsipinə uyğun 
olaraq maliyyələşdirilməsi barədə təkliflərini bir ay müddətində 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;

4.3. Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Dövlət Mühafizə 
Xidməti ilə birlikdə portalın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi 
üçün zəruri tədbirlər görsün.

5. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 
Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət 
Agentliyi portalın “Elektron Hökumət” İnformasiya Sisteminə 
inteqrasiyası ilə bağlı zəruri tədbirlər görsün.

6. 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, 16 aprel 2019-cu il

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti cənab  

İlham Əliyevin 15 aprel 
2019-cu il tarixdə imzaladığı 

sərəncam və fərmanlar 
bir sıra kateqoriyalardan 
olan vətəndaşlara sosial 

müavinətlərin və Prezident 
təqaüdlərinin aprelin 1-dən orta 

hesabla 100 faiz artırılmasını, 
yeni təqaüd növlərinin təsis 

olunmasını təmin edir. Bu 
sənədlər dövlət başçısının 

uğurlu sosial islahatlar 
paketinin növbəti nailiyyəti 
olmaqla, əhalinin, xüsusilə 

həssas qruplardan olan 
vətəndaşların rifah halının 

yaxşılaşdırılmasında əhəmiyyətli 
addımın atılması deməkdir.

Prezident İlham Əliyev: Paris Notr-Dam kilsəsində 
baş verən yanğınla bağlı dərindən kədərləndim
 � Fransanın və dünyanın mədəni irs incilərindən biri olan Paris Notr-Dam kilsəsində baş 

verən yanğınla bağlı dərindən kədərləndim. 

Bu fikri Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyev özünün Twitter səhifəsində yazıb. 

“Ümid edirəm ki, abidə qısa müddət ərzində bərpa 

olunaraq yenidən bəşəriyyətə qaytarılacaq”, – deyə 
dövlətimizin başçısı qeyd edib. 

AZƏRTAC
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Aprelin 1-dən müavinət və təqaüdlərin 
ciddi şəkildə artırılması, yeni təqaüd 

növlərinin təsis edilməsi təmin olundu

(əvvəli 1-ci səhifədə)
Dövlət başçısının imzaladığı digər 

bir fərman isə ümumi xəstəliklə, hərbi 
xidmət dövründə xəstələnmə ilə, əmək 
zədəsi və peşə xəstəliyi ilə, hərbi 
əməliyyatlar keçirilən zonada olmaqla 
əlaqədar, Çernobıl AES-də qəzanın 
ləğvi ilə bağlı səbəblərdən I qrup əlilliyi 
olan şəxslərə (əlilliyə görə aylıq sosial 
müavinət və ya əmək pensiyası alma-
sından asılı olmayaraq) Prezidentin 
aylıq təqaüdü kimi 100 manat təqaüdün 
verilməsini nəzərdə tutur. Beləliklə, bu 
fərman bir tərəfdən həmin kateqoriya-
lardan olan I qrup əlilliyi olan şəxslərə 
Prezidentin aylıq təqaüdünün artırıla-
raq 100 manata çatdırılmasını, digər 
tərəfdən, həmin təqaüdün əmək pen-
siyası alan I qrup əlilliyi olan şəxslərə 
də ödənilməsini (bu vaxta qədər yalnız 
aylıq sosial müavinət alan I qrup əlilliyi 
olan şəxslərə ödənilirdi) təmin edir.

Prezident cənab İlham Əliyevin 15 
aprel 2019-cu il tarixli digər fərmanında 
isə I dərəcə əlilliyi olan şəxslərə və 
ya sağlamlıq imkanları məhdud 18 

yaşınadək uşaqlara qulluq edən 
şəxslərə Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin təqaüdü təsis edilməsi və 
onun aylıq məbləği 50 manat müəyyən 
olunması nəzərdə tutulur. Bu fərmanda 
həmin təqaüdün 2019-cu il aprelin 1-dək 
I dərəcə əlilliyi olan şəxslərə və ya sağ-
lamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək 
uşaqlara münasibətdə “Əmək pensiyala-
rı haqqında” Qanunda nəzərdə tutulmuş 
qulluq üçün əmək pensiyasının sığorta 
hissəsinə əlavə əvəzinə və təqaüdü 
almaq hüququ olan şəxslərdən yalnız 
birinə ödənildiyi qeyd olunur.

“Müharibə veteranlarına Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin təqaüdü”nün 
təsis edilməsi haqqında” 15 aprel 2019-
cu il tarixli Fərmanda isə müharibə ve-
teranlarına Prezidentin aylıq 80 manat 
məbləğində təqaüdünün təsis olunması 
tapşırılır. Fərmanda qeyd olunur ki, bu 
təqaüd 2019-cu il aprelin 1-dək kommu-
nal, nəqliyyat və digər xidmətlərə görə 
sosial müavinət alan şəxslərə həmin so-
sial müavinətin əvəzinə, əmək pensiyası 
alan və döyüşən ordunun tərkibində 
xidmət etmiş müharibə iştirakçılarına 

(Böyük Vətən müharibəsi iştirakçıları is-
tisna olmaqla), habelə döyüş əməliyyatı 
aparılan ölkədə hərbi xidmət borcunu 
yerinə yetirmiş hərbi qulluqçulara əmək 
pensiyasının sığorta hissəsinə əlavə 
əvəzinə verilir.

Prezident cənab İlham Əliyevin 
aprelin 15-də imzaladığı daha bir 
sənədlə – “1941–1945-ci illər Böyük 
Vətən müharibəsi iştirakçılarına, İkinci 
Dünya müharibəsi dövründə Leninqrad 
şəhərinin mühasirəsi zamanı şəhərin 
müəssisələrində, idarə və təşkilatlarında 
işləmiş və “Leninqradın müdafiəsinə 
görə” medalı, “Leninqrad mühasirəsində 
yaşayan” döş nişanı ilə təltif edilmiş 
şəxslərə Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin təqaüdünün təsis edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2012-ci il 2 iyul tarixli 
2320 nömrəli sərəncamında dəyişiklik 
edilməsi barədə” sərəncamla isə həmin 
kateqoriyalardan olan vətəndaşlara 
Prezidentin aylıq təqaüdünün məbləği 
150 manata çatdırılır.

Beləliklə, imzalanan sərəncam 
və fərmanlar 600 minədək şəxsin (o 
cümlədən 300 min əlilliyi olan şəxsin) 
sosial müavinətlərinin, Prezidentin aylıq 
təqaüdlərinin ciddi şəkildə artırılma-
sını, əlavə olaraq bir sıra kateqoriya-
lardan olanlar üçün Prezidentin aylıq 
təqaüdlərinin təsis olunması ilə sosial 
təminat sisteminin əhatə dairəsinin daha 
da genişlənməsini nəzərdə tutur.

Qeyd olunan məqsədlər üçün əlavə 
olaraq illik 400 milyon manat ayrıl-
maqla, sosial müavinət və təqaüdlərin 
verilməsinə yönələn illik vəsait 2 dəfə 
artırılacaq.

Bütün bu addımlar Prezident cənab 
İlham Əliyevin güclü sosial siyasətinin 
başlıca hədəfinin əhalinin rifahı-
nın təminatı olduğunu, bu siyasətin 
əsasında vətəndaş amili, sosial ədalət 
və humanizm prinsiplərinin dayandı-
ğını bir daha təsdiq edir və ictimaiyyət 
tərəfindən rəğbətlə qarşılanır.

“Xalq qəzeti”

Gəncə avtomobil zavodunun Türkiyədə inşa etdiyi 
“Belarus” markalı traktor istehsalı zavodu istifadəyə verilib

Azərbaycan-Türkiyə İstehsalat Birliyi 
(ATÜB) tərəfindən idarə olunacaq zavo-
dun açılış mərasimində “Gəncə Avtomo-
bil Zavodu” İstehsalat Birliyi Müşahidə 
Şurasının sədri, Milli Məclisin deputatı 
Xanlar Fətiyev, “Gəncə Avtomobil Zavo-
du” İstehsalat Birliyinin direktoru Kamran 
Nəzərov, Azərbaycan Respublikasının 
Ankaradakı səfiri Xəzər İbrahim, ATÜB-
in direktoru Murad İsmayılov, Gəncə 
şəhər Nizami rayon bələdiyyəsinin sədri 
Amin Əliyev, Türkiyənin kənd təsərrüfatı 
və meşəçilik naziri Bəkir Pakdemirli, 
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzvü 
Ramazan Can, Belarusun Baş naziri-
nin müavini İqor Lyaşenko, bu ölkənin 
sənaye naziri Pavel Utupin, sənaye 
nazirinin müavini Dmitri Korçik, Belaru-
sun Türkiyədəki səfiri Aleksandr Savi-
nih, “BelAZ” avtomobil zavodunun baş 
direktoru Pyotr Parxomçik, “Amkodor” 
şirkətinin baş direktoru Valeri İvankoviç, 
“Minsk Traktor Zavodu” ASC-nin baş 
direktoru Fyodor Domatenko və digər 
rəsmi şəxslər iştirak ediblər.

Məlumat verilib ki, layihə üçün 
güzəştli şərtlərlə torpaq sahəsi ayrılıb. 
Türkiyə tərəfi zavodun fəaliyyəti və 
inkişafı üçün bir sıra imtiyazlar müəyyən 
edib. Layihənin sərmayə dəyəri 17 
milyon ABŞ dollar təşkil edir. Bu vaxta 
qədər görülən işlərə ümumilikdə 5 mil-
yon dollar vəsait sərf olunub. Gələcəkdə 
zavodda azərbaycanlı mütəxəssislərin 
də işləməsi nəzərdə tutulub. 

Türkiyənin kənd təsərrüfatı və 
meşəçilik naziri Bəkir Pakdemirli 
və Belarusun Baş nazirinin müavini 
İqor Lyaşenko KİV nümayəndələri 
qarşısında çıxış edərək zavodun 
istifadəyə verilməsini tarixi hadisə kimi 
dəyərləndiriblər. Qeyd olunub ki, bu 
müəssisənin qurulması Azərbaycan, 
Türkiyə və Belarus arasında ikitərəfli 

və üçtərəfli əməkdaşlığın xoş 
təcəssümüdür. Böyük perspektivi olan 
bu müəssisənin tikintisi Azərbaycan-
Türkiyə-Belarus üçtərəfli əməkdaşlığı 
üçün daha ciddi zəmin yaradıb. 
Əminliklə ifadə olunub ki, istifadəyə 
verilən zavod rentabelli fəaliyyəti ilə 
özünü doğruldacaq. 

Zavodla tanışlıqdan sonra burada 
yığılan ilk traktorların sınaq hərəkəti 
keçirilib. 

“Gəncə Avtomobil Zavodu” İsteh-
salat Birliyi Müşahidə Şurasının sədri, 
Xanlar Fətiyev iştirakçılara Prezident 
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan 
iqtisadiyyatında əldə olunan nailiyyətlər, 
o cümlədən maşınqayırma sahəsindəki 
uğurlar barədə geniş məlumat verib. 
Bildirib ki, 2006-cı ilin oktyabrında 
Prezident İlham Əliyevin Belarus Res-
publikasına səfəri zamanı bağlanmış 
ikitərəfli müqavilə çərçivəsində “Gəncə 
Avtomobil Zavodu” İstehsalat Birliyi ilə 
Minsk traktor zavodu və Minsk avtomo-
bil zavodu arasında birgə əməkdaşlığa 
başlanılıb. Müqaviləyə əsasən Gəncə 
avtomobil zavodunda yeni yığım xətləri 
quraşdırılıb və 2007-ci ilin martın 27-
də ilk “Belarus 80.1” model traktoru 
konveyerdən çıxıb. 

Bununla yanaşı, 2007-ci ildən Gəncə 
avtomobil zavodunda 3000-ə yaxın 
“MAZ” avtomobili istehsal olunub. 2013-
cü ildə “Minsk təkərli dartıcılar” zavo-
du ilə bağlanmış ikitərəfli müqaviləyə 
əsasən 2014-cü ildən dartıcı avadan-
lıqların istehsalına başlanılıb. İkitərəfli 
əməkdaşlıq çərçivəsində Gəncə avto-
mobil zavodunda “MAZ” avtomobillərinin 
və traktorların yığımı hazırda da davam 
etdirilir.

Bildirilib ki, Azərbaycan ikitərəfli və 
çoxtərəfli formatlarda mehriban qon-
şuluq və səmərəli əməkdaşlıq siyasəti 
yürüdür. Ölkəmiz həm qardaş Türkiyə, 
həm də ən etibarlı tərəfdaş dövlətlərdən 
biri olan Belarusla əməkdaşlıq 
əlaqələrini dərinləşdirərək üçtərəfli 
formatda yeni bir münasibətlər modeli 
ortaya çıxarıb. 

Aprelin 16-da Ankara şəhərində 
keçirilən Türkiyə-Belarus biznes foru-
munda gələcəkdə istehsal olunacaq 
1221.4 və 1523 modelli “Belarus” 
traktorları təqdim edilib. Azərbaycan 
nümayəndə heyəti təqdimatda iştirak 
edib.

Sabir ŞAHTAXTI, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Ankara

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 20 fevral tarixli 111 nömrəli Fərmanı ilə  
təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi haqqında Əsasnamə”də və 

2016-cı il 28 dekabr tarixli 1182 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlətə məxsus olan hüquqi 
şəxslərin daxili və xarici borcalması Qaydası”nda dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası 

Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-
ci bəndini rəhbər tutaraq, “Azərbaycan 
Respublikası adından borc alınması 
və zəmanət verilməsi Qaydası”nın 
təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 18 
dekabr tarixli 410 nömrəli Fərmanının 
icrası ilə əlaqədar qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2014-cü il 20 fevral tarixli 
111 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2014, № 2, maddə 118; 2016, № 5, 
maddə 862, № 8, maddələr 1373, 1384; 
2017, № 1, maddə 46, № 7, maddə 

1345, № 12 (I kitab), maddə 2340; 2018, 
№ 10, maddə 2010, № 11, maddə 2287, 
№ 12 (I kitab), maddə 2603) ilə təsdiq 
edilmiş “Azərbaycan Respublikasının 
İqtisadiyyat Nazirliyi haqqında 
Əsasnamə”nin 3.0.29-cu yarımbəndində 
“investisiya qoyuluşu sahəsində 
dövlət zəmanəti ilə alınan kreditlərin 
layihələri üzrə müqavilələrin (sazişlərin, 
kontraktların) və ya təkliflərin iqtisadi 
ekspertizasını aparmaq, belə kreditlərə 
dair xarici investorlarla danışıqlarda 
iştirak etmək,” sözləri “Azərbaycan 
Respublikası adından alınan borc 
hesabına maliyyələşdirilməsi təklif edilən 
layihələrin (o cümlədən icrada olan 

layihə üçün əlavə maliyyələşdirmənin) 
və kreditlərin zəmanətlə alınması 
barədə müraciətlərin zəruriliyini, 
prioritetliyini, maliyyə dayanıqlığını, 
ölkənin sosial-iqtisadi inkişafına təsirini 
qiymətləndirmək,” sözləri ilə əvəz edilsin.

2. Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2016-cı il 28 dekabr tarixli 
1182 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2016, № 12, maddə 2100; 2018, № 10, 
maddə 1991) ilə təsdiq edilmiş “Dövlətə 
məxsus olan hüquqi şəxslərin daxili və 
xarici borcalması Qaydası”nın 1.3-cü 
bəndində “Dövlət zəmanəti ilə alınan 
kreditlərə dair sazişlərin bağlanması 

qaydaları haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 
13 fevral tarixli 368 nömrəli Fərmanına” 
sözləri “Azərbaycan Respublikası 
adından borc alınması və zəmanət 
verilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2018-ci il 18 dekabr tarixli 
410 nömrəli Fərmanına” sözləri ilə əvəz 
edilsin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti
Bakı şəhəri, 16 aprel 2019-cu il

Türkiyə KİV-i: Ermənistan işğal altındakı 
torpaqlardan narkotik üçün istifadə edir

 � Bakıda keçirilən Narkotiklərlə Mübarizə üzrə XXXVI 
Beynəlxalq Konfrans (IDEC) Türkiyə KİV-i tərəfindən geniş 
işıqlandırılıb. 

Türkiyə KİV-i konfrans haqqında 
ətraflı məlumat verib, Azərbaycan 
Respublikasının Baş naziri Novruz 
Məmmədovun tədbirin açılışındakı çıxı-
şından fikirləri diqqətə çatdırıb. 

Məlumatlar “Azərbaycanın Baş naziri 
Novruz Məmmədov: Ermənistan işğal 
altındakı torpaqlardan narkotik üçün 
istifadə edir”, “Azərbaycan Ermənistanın 

kirli üzünü ortaya çıxardı” və s. 
sərlövhələrlə təqdim olunub. 

Ölkənin aparıcı televiziya kanal-
ları və qəzetlərinin internet saytla-
rında (www.cnnturk.com, www.ntv.
com.tr, www.star.com.tr, www.aksam.
com.tr, www.yeniakit.com.tr və s.) yer 
alan məlumatlarda türkdilli oxucuların 
diqqətinə çatdırılır ki, Azərbaycanın 

tarixi torpaqları olan Dağlıq Qarabağ 
və ətraf 7 rayon artıq 25 ildən çoxdur 
Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən 
işğal altında saxlanılır. İşğal altındakı 
həmin ərazilərdən narkotik vasitələrin is-
tehsalı və tranziti üçün istifadə edilməsi 
narkobiznesin və beynəlxalq terrorizmin 
genişlənməsinə münbit şərait yaradır.

Sabir ŞAHTAXTI, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Ankara

Almaniya jurnalı: Azərbaycan iqtisadiyyatı inkişaf edir 

Nəşrin Azərbaycan üzrə bölməsində 
“Xəzər dənizində kiçik və orta biznesin 
(KOB) təşviqi” adlı məlumat yerləşdirilib. 

Məlumatda bildirilir ki, Azərbaycan 
iqtisadiyyatı yüksələn xətlə inkişaf edir. 
Ölkə ümumi daxili məhsulunu 2020-ci 
ilədək əhəmiyyətli dərəcədə artırmaq 
niyyətindədir. KOB-un bu artımda payı 
15 faiz olacaq. Azərbaycan hökuməti 
KOB-u xüsusilə təşviq edir və bu 
məqsədlə müvafiq agentlik yaradılıb. 

Qeyd edilir ki, Azərbaycan böyük 
neft və təbii qaz ehtiyatlarına malik-
dir. Həmin mineral resurslar ölkəni 
nəzərəçarpacaq gəlirlə təmin edir. 
İqtisadiyyatın şaxələndirilməsini təşviq 
etmək məqsədilə “Azərbaycan 2020: 
gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsi-
yası qəbul edilib. Bu konsepsiya ilə 
Azərbaycan neft və təbii qazdan asılı ol-
mamağı hədəf seçib. Qeyri-neft sektoru 
üçün bu inkişaf proqramı müxtəlif biznes 
sahələrinə əhəmiyyətli imkanlar təklif 
edir. Əsas diqqət kənd təsərrüfatına, 
eləcə də emaledici, qida və tikinti 
sənayelərinə yetirilir. Eyni zamanda, 
bərpa olunan enerji və enerji səmərəliliyi 
sahələri dəstəklənir. Su təchizatı və 
kanalizasiya, o cümlədən tullantıların 
idarə olunması layihələri reallaşdırı-
lır. Bütün bunlar alman şirkətləri üçün 

çoxsaylı əməkdaşlıq imkanları təklif edir. 
Konsepsiya Azərbaycandakı KOB-a 
diqqət yetirir və ona daha güclü dəstəyin 
göstərilməsi məqsədilə 2018-ci ildə 
Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi 
təsis olunub.

Diqqətə çatdırılır ki, orta miqyaslı 
müəssisələrin məsul işçiləri 2009-cu 
ildən etibarən MTP-də iştirak edirlər. 
2015-2018-ci illərdə MTP-də iştirak 
etmiş azərbaycanlıların üçdə ikisi 
orta miqyaslı müəssisələrdən olublar. 
Almaniyada əldə olunmuş “nou-hau” 
vasitəsilə iştirakçılar həm ölkələrinin 
iqtisadi artımını gücləndirir, həm də 
Azərbaycan ilə Almaniya arasında ticari 
münasibətləri genişləndirirlər. 

Bildirilir ki, MTP Azərbaycan iqti-
sadiyyatının şaxələndirilməsinə töhfə 
verir. Proqramın həyata keçirilməsindən 
etibarən 1000-dən çox alman işgüzar 
şəxs firmalarda olub, “B2B” tədbirlər, 
yaxud ticarət sərgiləri vasitəsilə 
azərbaycanlı sahibkarlarla tanış olmaq 
imkanı əldə edib. Bu xüsusda, MTP 
alman iqtisadiyyatının Azərbaycanla 
və regionla münasibətlərinin mühüm 
vasitəçisidir.

Vurğulanır ki, 2018-ci ildə Alma-
niya Azərbaycanın əsas təchizatçısı 
qismində dördüncü yerdə olub. Xam 

neft Almaniyanın Azərbaycandan 
idxalının 90 faizindən çoxunu təşkil 
edir. Almaniya Azərbaycanı əsasən 
avadanlıqlar, nəqliyyat vasitələri 
və onların komponentləri, eləcə də 
kimyəvi məhsullar ilə təchiz edir. 
2019-cu ilin yayında Bakı şəhərində 
MTP-nin Azərbaycandakı tərəfdaşları 
BMWI və Almaniyanın Beynəlxalq 
İnkişaf Cəmiyyəti (GIZ) ilə birlikdə 
Azərbaycanın proqrama daxil 
edilməsinin 10-cu ildönümü qeyd oluna-
caq. 

Vüqar SEYİDOV, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Berlin

Masallı rayonunun Masallı–Köhnə  
Alvadı–Təzə Alvadı–Güllütəpə–Əmirtürbə–
Yeni Zuvand avtomobil yolunun tikintisi ilə 

bağlı tədbirlər haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası Konsti-
tusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci 
bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:

1. Otuz səkkiz min nəfər əhalinin 
yaşadığı 15 yaşayış məntəqəsini 
birləşdirən Masallı–Köhnə Alvadı–
Təzə Alvadı–Güllütəpə–Əmirtürbə–
Yeni Zuvand avtomobil yolunun 
tikintisi məqsədilə Azərbaycan 
Respublikasının 2019-cu il dövlət 
büdcəsinin dövlət əsaslı vəsait qoyu-
luşu xərclərinin bölgüsündə avtomobil 
yollarının tikintisi və yenidən qurul-
ması üçün nəzərdə tutulmuş vəsaitin 
6,8 milyon (altı milyon səkkiz yüz min) 

manatı Azərbaycan Avtomobil Yolları 
Dövlət Agentliyinə ayrılsın.

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

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

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti
Bakı şəhəri, 16 aprel 2019-cu il

 � “Gəncə Avtomobil 
Zavodu” İstehsalat Birliyi 
tərəfindən Türkiyənin Kırıkkale 
bölgəsində inşa edilən 
“Belarus” markalı traktor 
istehsalı zavodunun açılış 
mərasimi olub.

 � Almaniyanın Federal İqtisadiyyat və Energetika Nazirliyi 
(BMWI) tərəfindən maliyyələşdirilən Menecer Təlimi Proqramı (MTP) 
ilə bağlı olan “Fit for partnership with Germany” adlı jurnalın 13-cü 
sayı dərc olunub. 
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Azərbaycan və Türkiyəni təmsil edən 
rəsmi şəxslər, deputatlar, tanınmış ziyalı-
lar, elm və mədəniyyət xadimləri, qardaş 
ölkə ictimaiyyətinin nüfuzlu simaları, An-
karada təhsil alan azərbaycanlı tələbələr 
və kursantlar təqdimatda iştirak ediblər. 

Əvvəlcə Azərbaycanın və Türkiyənin 
dövlət himnləri səsləndirilib. 

Sonra ümummilli lider Heydər 
Əliyevin, Türkiyə dövlətinin quru-
cusu Mustafa Kamal Atatürkün və 
şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik 
sükutla yad olunub.

Tədbirin iştirakçılarını salamla-
yan Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri 
Xəzər İbrahim ümummilli lider Heydər 
Əliyevin zəngin və mənalı həyat yolunu 
əks etdirən nəşrlərin əhəmiyyətindən 
danışıb. Səfir əminliklə qeyd edib ki, bu 
kitablar qardaş Türkiyədə geniş oxucu 
kütləsi tərəfindən seviləcək. 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin 
şəxsiyyətinin ucalığı, Azərbaycan 
xalqı qarşısındakı xilaskarlıq missiya-
sı, həyata keçirdiyi layihələrin təkcə 
Azərbaycan və Türkiyə üçün deyil, Avra-
siyanı əhatə edən böyük bir coğrafiyada 
ölkələrin inkişafına və xalqların rifahına 
göstərdiyi təsir barədə ətraflı məlumat 
verən Azərbaycan Prezidentinin icti-
mai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli 

Həsənov vurğulayıb ki, təqdim olunan 
üçcildlik ulu öndərimizin zəngin həyat 
və fəaliyyətini əks etdirən ən dəyərli 
nəşrlərdəndir. Kitablarda əksini tapan 
faktların, arxiv sənədlərinin rəvan yazı 
üslubunda qələmə alınmasının nəşrlərə 
böyük dəyər gətirdiyini diqqətə çatdıran 
Prezidentin köməkçisi deyib: “Oxuculara 
təqdim olunan kitabların ən böyük dəyəri 
ondadır ki, əsərlər tarixi xilaskarlıq missi-
yası ilə xalqın əbədi məhəbbətini qaza-
nan Heydər Əliyev şəxsiyyətini tərənnüm 
edir. Digər qiymətli amil isə budur ki, 
bu kitablar məhz yüksək intellekti və 
dünyagörüşü olan tanınmış yazıçı Elmira 
Axundova tərəfindən qələmə alınıb”. 

Əli Həsənov bildirib ki, Heydər 
Əliyev türk dünyasının dahi şəxsiyyətləri 
arasında layiqli yer tutan liderdir. Ulu 
öndərin söylədiyi “Biz bir millət, iki 
dövlətik” və Türkiyə Respublikasının 
qurucusu Mustafa Kamal Atatürkün 
dediyi “Azərbaycanın sevinci sevin-
cimiz, kədəri kədərimizdir!” kəlamları 
bu gün Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyev və Türkiyə Prezidenti Rəcəb 
Tayyib Ərdoğanın dostluq və qardaş-
lıq münasibətləri əsasında özünü tam 
şəkildə doğruldur. Təqdim olunan 
əsərlərin xarici dillərə tərcüməsi tarixi 
əhəmiyyət daşıyır. Üçcildliyin Türkiyə 

oxucularına çatdırılmasının ən bö-
yük önəmi budur ki, Heydər Əliyev 
Azərbaycanda olduğu qədər də qardaş 
ölkədə sevilir və məhəbbətlə yad olunur. 
Türkiyə oxucuları bu əsərlər vasitəsilə 
Heydər Əliyev şəxsiyyəti barədə daha 
mükəmməl informasiyalar əldə edə 
biləcəklər. 

Çıxışında Azərbaycan–Türkiyə 
qardaşlıq münasibətlərinin dinamika-
sından və iki dost ölkənin inkişafında 
böyük xidmətləri olan Heydər Əliyev 
şəxsiyyətinin ucalığından danışan 
Türkiyə xarici işlər nazirinin müavini 
Səlim Yavuz Kıran vurğulayıb ki, ulu 
öndərin qurduğu dövlət Azərbaycan xal-
qına əmanətdir. Bu əmanətin qorunması 
Azərbaycan üçün olduğu qədər, Türkiyə 
üçün də əhəmiyyət daşıyır. Xalq yazı-
çısı Elmira Axundovanı təqdim olunan 
əsərlər münasibətilə təbrik edən nazir 
müavini əminliklə vurğulayıb ki, təqdim 
olunan kitablar Türkiyədə böyük oxucu 
rəğbəti qazanacaq.

Ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi 
hakimiyyəti dövründə Azərbaycanda 
əldə olunan tarixi nailiyyətlərdən 
bəhs edən Milli Məclisin səhiyyə 
komitəsinin sədri, Azərbaycan–Türkiyə 
parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi 
qrupunun rəhbəri Əhliman Əmiraslanov 

vurğulayıb ki, ölkəmiz müstəqilliyinin 
ilk illərində parçalanmaq təhlükəsi ilə 
üz-üzə qalmışdı. Heydər Əliyev xalqın 
birliyinə arxalanaraq ölkəmizi xilas edib, 
dövlətimizin gələcək inkişafını təmin 
edib. Elmira Axundova gərgin bir zəhmət 
hesabına ərsəyə gətirdiyi əsərləri ilə ulu 
öndərimizin şərəfli ömür yoluna işıq salır. 

Heydər Əliyevin yüksək insani 
keyfiyyətlərindən, öz xalqı qarşısın-
da gördüyü nəhəng işlərdən danışan 
Türkiyə–Azərbaycan parlamentlərarası 
dostluq qrupunun rəhbəri Şamil Ayrım 
böyük şairimiz Hüseyn Cavidin nəşinin 
uzaq Sibirdən Azərbaycana gətirilməsini 
sovet dönəmində həyata keçirilməsi 
çox çətin olan bir iş kimi dəyərləndirdi. 
Ulu öndərimizlə bağlı xoş xatirələrini 
danışan Şamil Ayrım Heydər Əliyevin 
Türkiyə dövlətinin banisi Mustafa 
Kamal Atatürk qədər vətənpərvər və 
cəsarətli bir şəxsiyyət olduğunu bildi-
rib. Azərbaycanın qısa zamanda bütün 
sahələrdə inkişaf etdiyini, böyük kadr 
potensialı yaratdığını vurğulayan deputat 
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qara-
bağ münaqişəsinin həlli məsələsində hər 
kəsi fəal olmağa çağırıb. O, Türkiyəyə 
qarşı saxta “erməni soyqırımı” iddialarını 
kəskin şəkildə qınayıb. Əminliklə ifadə 
edib ki, təqdim olunan əsərlər Türkiyədə 

kitabsevərlər tərəfindən rəğbətlə qarşı-
lanacaq. 

Görkəmli dövlət xadimi Heydər 
Əliyevin Azərbaycan və Türkiyə 
üçün həyati əhəmiyyət kəsb edən 
nəhəng layihələrini tarixi missiya kimi 
dəyərləndirən Türkiyə–Azərbaycan 
parlamentlərarası dostluq qrupunun 
sabiq rəhbəri Necdət Ünüvar təqdim 
olunan əsərlərin böyük zəhmət və 
sevgi ilə ərsəyə gətirildiyini qeyd edib. 
O deyib ki, kitablar tarixin əsl daşıyı-
cısıdır. Bu əsərlər müasir Azərbaycan 
tarixinin Heydər Əliyev dövrünü 
tərənnüm edir. 

Əsərlərinin yüksək səviyyədə 
təqdimatına görə təşkilatçılara və 
iştirakçılara minnətdarlığını ifadə edən 
Milli Məclisin deputatı, Xalq yazıçısı 
Elmira Axundova ulu öndər Heydər 
Əliyevlə bağlı xatirələrini bölüşüb. 
“Əsərin iki qəhrəmanı var: Heydər 
Əliyev və zaman” fikri ilə oxucuların 
alqışlarını qazanan yazıçı çıxışını bu 
sözlərlə tamamlayıb: “Üçcildliyin ön 
sözünün müəllifi görkəmli qazax yazıçısı 
Oljas Süleymenov deyib ki, bu kitabları 
yazdıran məhəbbətdir. Mən həqiqətən 
də qəhrəmanımı sevirəm və istəyirəm 
ki, üçcildliklə tanışlıqdan sonra sizin 

qəlbinizdə də böyük Heydər Əliyevə eyni 
duyğular kök salsın”. 

Qeyd edək ki, türkdilli oxuculara 
təqdim olunan üçcildlik roman-tədqiqat 
ümummilli lider Heydər Əliyevin uşaqlıq 
və gənclik dostları, qohumları və yaxın-
ları ilə lentə alınmış yüzlərlə söhbət, ta-
nınmış siyasi xadimlər və dövlət adamla-
rı ilə münasibətlər, Dövlət Təhlükəsizliyi 
Komitəsinin arxivlərindəki, Prezidentin 
şəxsi arxivindəki sənədlər əsasında 
yazılıb. Böyük zəhmətlə ərsəyə gələn 
əsər Azərbaycanda və onun hüdudla-
rından kənarda oxucular arasında geniş 
əks-səda doğurub. Roman-tədqiqat 
yüksək peşəkar səviyyədə yazılıb və 
Azərbaycan xalqının dahi oğlunun həyat 
və fəaliyyətinin öyrənilməsi və təbliği 
baxımından böyük əhəmiyyətə malikdir.

Üçcildlik “TEAS Press” Nəşriyyat 
evi tərəfindən çap olunub. Əsərləri türk 
dilinə Azad Ağaoğlu tərcümə edib.

Sonda yazıçı Elmira Axundova kitab-
larını öz imzası ilə tədbir iştirakçılarına 
təqdim edib.

Sabir ŞAHTAXTI, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Ankara

 � Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyinin təşkilatçılığı ilə Milli 
Məclisin deputatı, Xalq yazıçısı Elmira Axundovanın ümummilli 
lider Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyəti haqqında türk dilində nəşr 
olunmuş “Heydər Əliyev: Şəxsiyyət və zaman”, “Heydər Əliyev: 
Kremldə beş il” və “Heydər Əliyev: Qayıdış” üçcildliyinin aprelin  
16-da Ankara şəhərində təqdimatı keçirilib.

Xalq yazıçısı Elmira Axundovanın 
ulu öndər Heydər Əliyev haqqında 
üçcildliyinin Ankarada təqdimatı olub

Çoxmənzilli binalarla bağlı fərmanın icrası istiqamətində  
görülmüş işlər barədə növbəti müşavirə

FHN-dən bildiriblər ki, müşavirədə 
Azərbaycan Respublikası Prezidenti-
nin iqtisadi məsələlər üzrə köməkçisi-
şöbə müdiri Əli Əsədov, fövqəladə 
hallar naziri Kəmaləddin Heydərov, 
Dövlət Şəhərsalma və Arxitektu-
ra Komitəsinin sədri Samir Nuriyev, 
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin 
sədri Kərəm Həsənov, Bakı Şəhər İcra 
Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizov, 
baş prokurorun müavini – Baş Pro-
kuror yanında Korrupsiyaya Qarşı 
Mübarizə Baş İdarəsinin rəisi Kamran 
Əliyev, “Azərenerji” ASC-nin prezidenti 
Balababa Rzayev, “Azərsu” ASC-nin 
sədrinin birinci müavini Teyyub Cab-
barov, “Azəriqaz” İB-nin baş direktoru 
Əkbər Hacıyev, “Azərişıq” ASC-nin sədr 
müavini Ramil Yusifov, Nazirlər Kabine-
tinin kommunikasiya, tikinti və kom-
munal təsərrüfat məsələləri şöbəsinin 
müdiri Qasım Abdullayev, Azərbaycan 
Prezidentinin iqtisadi məsələlər 
üzrə köməkçisinin xidmətinin baş 
məsləhətçisi Feyruz Mustafayev, FHN-in 
aidiyyəti rəhbər şəxsləri iştirak ediblər.  

Müşavirədə çıxış edən Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin iqtisadi 
məsələlər üzrə köməkçisi–şöbə müdi-
ri Əli Əsədov dövlətimizin başçısının 
2019-cu il fevralın 19-da imzaladığı 
“Bəzi çoxmənzilli binaların istismarına 
icazə verilməsinin sadələşdirilməsi 

haqqında” Fərmanın əhəmiyyətindən 
danışıb. 

Ə.Əsədov xüsusilə vurğulayıb ki, 
vətəndaşlar tərəfindən Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti İlham Əliyevə 
ünvanlanmış çoxsaylı müraciətlərə 
cavab olaraq, dövlətimizin başçı-
sı növbəti dəfə humanizm nümayiş 
etdirərək imzaladığı bu fərmanla yürüt-
düyü siyasətin mərkəzində Azərbaycan 
vətəndaşının dayandığını bir daha sübut 
etdi. Fərmanın əsas məqsədi insanların 
normal yaşayışının təmin edilməsidir. Bu 
mühüm sənəddən irəli gələn məsələlərin 
icrası ilə bağlı görülən işlər dövlətimizin 
başçısının nəzarəti altındadır.

Tədbirdə çıxış edən fövqəladə hallar 
naziri Kəmaləddin Heydərov bildirib ki, 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyev növbəti dəfə böyük huma-
nistlik göstərərək uzun müddət istismar-
da olan, lakin müvafiq dövlət orqanları 
tərəfindən istismara qəbul olunmayan 
çoxmənzilli yaşayış binalarının istis-
mara qəbulunun sadələşdirilməsi ilə 
bağlı fərman imzalayıb. Fərmanın 
imzalanmasının Prezident İlham 
Əliyevin xalqımızın sosial rifahının daha 
da yüksəldilməsi istiqamətində atdı-
ğı növbəti mühüm addım adlandıran 
nazir bu il martın 14-də keçirilmiş ilk 
müşavirəni xatırladaraq bildirib ki, ötən 
müddətdə aidiyyəti qurumlar tərəfindən 

lazımi işlər görülüb. Bu proses fasiləsiz 
davam etdirilir.

K.Heydərov vurğulayıb ki, hazırda 
respublika üzrə istismara qəbul olunma-
mış çoxmənzilli yaşayış binalarının sayı 
434-dür. Bunun 381-i paytaxt Bakıdadır. 

FHN-in Tikintidə Təhlükəsizliyə 
Nəzarət Dövlət Agentliyinin binasın-
da müvafiq qurumların səlahiyyətli 
nümayəndələrinin iştirakı ilə qərargah 
yaradıldığını xatırladan nazir deyib 
ki, bu il aprelin 15-dək qərargahda 
227 yaşayış binasının (kompleksinin) 
nümayəndələri qəbul edilib, onla-
ra zəruri izahatlar verilib. Binalarda 
müayinə işlərinin yekunlaşdığını, bunun 
əsasında aşkarlanan çatışmazlıqlarla 
bağlı görüləsi işlərin tez bir zamanda 
müəyyən olunacağını bildirən na-
zir deyib ki, 14 binaya dair sənədlər 
komplektləşdirilib. Bu binaların istismara 
hazır olması barədə müvafiq qaydada 
rəy tərtib edilib və aidiyyəti üzrə Dövlət 
Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinə 
təqdim olunub. Nazir işlərin fərmanla 
müəyyən olunmuş müddətdə həyata 
keçirilməsinin və aşkarlanan çatışmaz-
lıqların operativ surətdə aradan qaldırıl-
masının vacibliyini bildirib.

Müşavirədə digər qurumların 
rəhbərləri ötən müddətdə görülmüş işlər 
və qarşıda duran vəzifələr barədə çıxış 
ediblər.

Sonra fərmanın icrasından irəli gələn 
məsələlər geniş müzakirə edilib, möv-
cud problemlərin həlli yolları barədə fikir 
mübadiləsi aparılıb, aidiyyəti qurumlara 
müvafiq tapşırıqlar verilib. 

AZƏRTAC

Rokuelle Herron: Məqsədimiz gəncləri narkotiklərdən 
istifadənin fəsadları barədə daha çox məlumatlandırmaqdır 

 � Narkotiklərlə Mübarizə üzrə XXXVI Beynəlxalq 
Konfransın (IDEC) “Tələbatın Azaldılması Təhsil Proqramı” kimi 
proqramlarının həyata keçirilməsində əsas məqsəd gəncləri 
narkotiklərdən istifadənin təhlükəli fəsadları barədə daha çox 
məlumatlandırmaqdır.  

Bu fikri AZƏRTAC-a müsahibəsində 
Amerika Birləşmiş Ştatlarının 
Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin 
San-Dieqo şəhərində fəaliyyət 
göstərən əməkdaşı, IDEC Konfran-
sının “Tələbatın Azaldılması Təhsil 
Proqramı”nın təşkilatçısı Rokuelle 
Herron deyib.    

Rokuelle Herron bildirib ki, o, ABŞ-ın 
Ədliyyə Departamentinin Narkotiklərlə 
Mübarizə Administrasiyasında bu 
sahədə 30 illik təcrübəyə malikdir. Ba-
kıda Arif Hüseynzadə adına 20 nömrəli 
tam orta məktəb-liseydə “Mən öz 
gələcəyimi seçirəm” mövzusunda keçir-
diyi mühazirənin sayca 540-cı təqdimat 
olduğunu və indiyədək təxminən 95 
min şagird və tələbə qarşısında çıxış 
etdiyini deyən Rokuelle Herron qeyd 
edib ki, azərbaycanlı gənclərin qar-
şısında təqdimatla çıxış etməsindən 
məmnundur. 

Təqdimatın məqsədi barədə danışan 

amerikalı mütəxəssis diqqətə çatdı-
rıb ki, tədbirin əsas hədəflərindən biri 
narkotiklərdən qeyri-qanuni istifadə ilə 
bağlı ABŞ-da olan problemlər barədə 
azərbaycanlı şagird və tələbələri 
məlumatlandırmaqdır: “Narkotiklərdən 
qeyri-qanuni istifadə bütün dünyada ya-
yılmış bir problemdir və ABŞ-ın Ədliyyə 
Departamentinin Narkotiklərlə Mübarizə 

Administrasiyası dünyada bu sahədə 
müvafiq iş aparır”. 

Bakıda keçirilən Narkotiklərlə 
Mübarizə üzrə XXXVI Beynəlxalq 
Konfransın əhəmiyyətini xüsusi vurğu-
layan Rokuelle Herron deyib ki, tədbir 
narkotiklərlə mübarizə sahəsində 
ölkələr arasında təcrübə mübadiləsinin 
aparılması və bu təhlükəyə qarşı 
birgə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi 
baxımından çox önəmlidir. Rokuelle 
Herron bildirib ki, o, həmin konfrans 
çərçivəsində ABŞ Ədliyyə Depar-
tamentinin Narkotiklərlə Mübarizə 
Administrasiyasının dəvəti ilə eks-
pert kimi Azərbaycana gəlib. ABŞ-ın 
Ədliyyə Departamentinin Narkotiklərlə 
Mübarizə Administrasiyası narkotiklərlə 
mübarizə üzrə fəaliyyətini təkcə narkotik 
vasitələrin satışı ilə məşğul olanların 
həbs edilməsi ilə məhdudlaşdırmır, 
həmçinin təşkilat tərəfindən gəncləri 
narkotiklərdən uzaq durmağa təşviq 
etmək məqsədilə bu cür maarifləndirmə 
seminarları keçirilir. O, Azərbaycanın 
ABŞ-ın Ədliyyə Departamentinin 
Narkotiklərlə Mübarizə Administrasiyası-
nın belə proqramı həyata keçirdiyi 10-cu 
ölkə olduğunu vurğulayıb.

“Azərsu” ASC-nin sədri 
Şamaxıda vətəndaşları qəbul edib

ASC-nin ictimaiyyətlə 
əlaqələr şöbəsindən 
AZƏRTAC-a bildirilib ki, 
əvvəlcə Q.Hüseynov 
və Şamaxı Rayon İcra 
Hakimiyyətinin başçısı Tahir 
Məmmədov ümummilli lider 
Heydər Əliyevin abidəsini 
ziyarət edib, abidə önünə gül 
dəstələri düzərək ulu öndərin 
əziz xatirəsinə ehtiramlarını 
bildiriblər.

Şamaxı Sukanal 
İdarəsinin inzibati bina-

sında keçirilən qəbulda 
Şamaxı, Qobustan, Ağsu, 
İsmayıllı rayonlarından olan 
38 vətəndaşın müraciət 
və şikayətlərinə baxılıb. 
Müraciətlər, əsasən, içməli 
su və kanalizasiya xətlərinin 
çəkilməsi, içməli sudan 
əziyyət çəkən kəndlərin su 
təchizatının yaxşılaşdırıl-
ması, işə qəbul və digər 
məsələlərlə bağlı olub. 

Qəbulda hər bir vətəndaşın 
müraciətini dinləyən “Azərsu” 

ASC-nin sədri şikayətlərin qısa 
müddətdə araşdırılaraq zəruri 
tədbirlərin görülməsi barədə 
aidiyyəti struktur bölmələrinin 
rəhbərlərinə tapşırıqlar 
verib. Vətəndaşlar tərəfindən 
qaldırılan məsələlərin bir 
qismi yerində həll olunub, 
araşdırılmasına ehtiyac olan 
müraciətlər nəzarətə götürülüb.

Sakinlər bölgələrdə 
vətəndaşların qəbulu və 
müraciətlərinə baxılması 
üçün rahat və əlverişli şərait 
yaradılmasından razılıqları-
nı ifadə edərək, göstərilən 
diqqət və qayğıya görə 
Prezident İlham Əliyevə 
minnətdarlıqlarını bildiriblər.

 � Aprelin 16-da Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) Tikintidə 
Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyinin inzibati binasında “Bəzi 
çoxmənzilli binaların istismarına icazə verilməsinin sadələşdirilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 19 fevral 
tarixli Fərmanının icrası ilə bağlı görülmüş işlərin, habelə qarşıya 
çıxan problemlərin müzakirəsi mövzusunda müşavirə keçirilib. 

 � Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları 
rəhbərlərinin 2019-cu ilin aprel ayında şəhər 
və rayonlarda vətəndaşların qəbulu cədvəlinə 
uyğun olaraq, “Azərsu” Açıq Səhmdar 
Cəmiyyətinin sədri Qorxmaz Hüseynov aprelin 
16-da Şamaxı şəhərində vətəndaşları qəbul edib.
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İnsan amili vacib məsələdir

Azərbaycan vətəndaşı hər za-
man olduğu kimi, bu gün də dövlət 
siyasətinin mərkəzində dayanır. 
Xalqın rifahının yüksəldilməsinə 
istiqamətləndirilmiş əməli addım-
lar buna əyani sübutdur. Minimum 
əməkhaqqının, minimum pensiya-
nın, sosial müavinətlərin, tələbə 
təqaüdlərinin artırılması, problemli 
kreditlərin həll olunması və bu kimi 

digər faktlar Azərbaycan dövlətinin öz 
vətəndaşına göstərdiyi yüksək qay-
ğının bariz nümunəsidir. Həmçinin, 
qaçqın və məcburi köçkünlərin, şəhid 
ailələrinin, müharibə veteranlarının, 
əlillərin sosial vəziyyətinin və mənzil-
məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması 
istiqamətində görülmüş işləri böyük 
uğur göstəriciləri kimi xarakterizə 
etmək tam məqsədəuyğundur.

Bundan başqa, məlum oldu-
ğu kimi, 2019-cu il martın 16-da 
ümumilikdə 431 nəfəri əhatə edən 
əfv sərəncamı imzalanmışdır. Həmin 
431 nəfərdən 399 nəfəri cəzasının 
çəkilməmiş hissəsindən azad 
edilənlərdir ki, onlardan da 14-ü 
xarici vətəndaşdır. Əminliklə vurğula-

maq olar ki, 400-dən çox məhkuma 
şamil olunan növbəti əfv sərəncamı 
ölkəmizdə insan amilinin hər zaman 
öndə olduğunu göstərən daha bir 
əsaslı faktdır.

Dayanıqlı iqtisadiyyat – 
qüdrətlənən Azərbaycan

Cənab Prezidentimizin son 
seçkilərdəki parlaq qələbəsi, digər 

sahələrdə olduğu kimi, iqtisadi 
 sferada da yeni nailiyyətlərə yol açıb. 
2019-cu ilin ilk iki ayının yekunları-
na görə, 3 faizə yaxın iqtisadi artım 
müşahidə edilib. Eyni zamanda, 
inflyasiya 2 faizdən aşağı düşüb. 
Bundan əlavə, Dünya Bankının 
“Doing Business 2019” hesabatında 
25-ci yerdə qərarlaşmaq, 10 ən isla-
hatçı dövlət siyahısında yer almaq və 
2018-ci ildə dünyanın ən çox islahat 
aparan ölkəsi elan olunmaq məhz 
ölkəmizdə aparılan dərin iqtisadi 
islahatların nəticəsidir. 

Əvvəlki illərdə olduğu kimi, 
bu gün də əsas hədəf biznes və 
investisiya mühitinin daha da 

yaxşılaşdırılmasına yönəlib. İqtisa-
diyyatın şaxələndirilməsi prosesi 
sürətlə gedir ki, bu da qeyri-neft 
sektorunun inkişaf tempini artırır. 
Kiçik və orta sahibkarlıq fəaliyyətinin 
genişləndirilməsi istiqamətində bö-
yük irəliləyiş nəzərə çarpır. Sahibkar-
lar daim dövlətin dəstəyini hiss edir 
(martın 26-da Bakı şəhərinin Nizami 
rayonundakı ticarət mərkəzində 
baş verən yanğından zərər gör-
müş şəxslərlə bağlı atılan huma-
nist addımlar bunu təsdiqləyir) və 
bu, onlarda ruh yüksəkliyi yaradır. 
Əlbəttə, sahibkarlığın, ümumilikdə 
iqtisadiyyatın inkişafı naminə görülən 
bütün kompleks tədbirlər ilk növbədə 
məşğulluğun təmin edilməsinə böyük 
təkan verir.

Ədəbiyyatımıza böyük dəyər

Məlum olduğu kimi, Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyev 2019-cu 
ilin “Nəsimi ili” elan olunması ilə 
bağlı müvafiq sərəncam imzala-
yıb. Cənab Prezidentimizin imza-
ladığı bu sərəncam Azərbaycan 
ədəbiyyatına verilən yeni töhfə, 
klassik şairimizin ruhuna dərin 
ehtiram əlamətinin göstəricisidir. 
Sözügedən sərəncam həm də ulu 
öndər Heydər Əliyev siyasi kursuna 
növbəti sadiqlik nümunəsidir. Çünki 
böyük mütəfəkkirimizin 600 illik 
yubileyi məhz ümummilli liderimizin 
təşəbbüsü ilə UNESCO-nun tədbirlər 
siyahısına daxil edilib və 1973-cü 
ildə beynəlxalq səviyyədə qeyd 
olunub.

Əlbəttə, yuxarıda qısaca qeyd 
olunanlar son bir ildə qazanıl-
mış zəfərlərin cüzi qismidir. Bir 
gənc olaraq inanıram ki, qarşıda 
dövlətimiz yeni islahatlar dalğasına 
bürünəcək, müstəqilliyimiz daha da 
möhkəmlənəcək və dünyaca böyük 
siyasətçi olan Heydər Əliyevin 
ideyaları daim Azərbaycanı işıq-
landıracaq. Hörmətli ölkə başçımı-
zın söylədiyi kimi, “fəxr edirik ki, 
müstəqilliyimizi möhkəmləndiririk 
və Heydər Əliyev yolu ilə gedirik və 
gedəcəyik”.

Mehti NAMAZOV, 
YAP Nərimanov rayon 

təşkilatı Gənclər Birliyi 
İdarə Heyətinin üzvü

Nazir deyib: “Ümumiyyətlə, 
çox geniş və substantiv 
danışıqlar aparılıb. Üçtərəfli 
görüşdə indiyə qədər da-
nışıqlarda irəliləyişə imkan 
verməyən məsələləri konkret 
şəkildə müzakirə etdik. Tam 
şəkildə irəliləyişin olması-
nı deyə bilmərəm. Ancaq 
Ermənistan tərəfi ilə bəzi 
problem yaradan məqamları 
ətraflı və daha dərindən başa 
düşə bildik. Ümumiyyətlə, 

2016-cı ildə Rusiya tərəfindən 
təqdim olunan plan əsasında 
müzakirə apardıq”.

Nazir danışıqların 
mahiyyətini bir qədər də 

dəqiqləşdirərək bəyan edib ki, 
“Ermənistan tərəfi statusla və 
təhlükəsizliklə bağlı məsələni 
qaldırır. Biz isə, ilk növbədə, 
Ermənistan qoşunlarının işğal 

altındakı torpaqlar-
dan çıxarılması və 
məcburi köçkünlərin öz 
doğma yurd-yuvalarına 
qayıtması məsələsini 
gündəmə gətirdik. Bu 
dörd fikir əsasında ge-
niş müzakirə apardıq 
və danışıqları davam 
etdirmək haqqında 
razılığa gəldik”. 

Eyni zamanda, 
görüşdə həm Rusiya, həm 
digər həmsədr dövlətlər, 
həm Azərbaycan, həm 
də Ermənistan yeni 
təkliflər səsləndiriblər. 
E.Məmmədyarov deyib ki, bu 
istiqamətdə də işlər davam 
etdiriləcək. Bundan əlavə, 
Azərbaycan və Ermənistan 
jurnalistlərinin Bakı, Yerevan 
və Dağlıq Qarabağa səfərləri 
təşkil olunacaq. 

Elmar Məmmədyarovun 
Zöhrab Mnatsakanyanla 
görüşündə daha bir məsələ 
üzrə razılıq əldə olunub: 

“Ermənistan–Azərbaycan 
qoşunlarının təmas xəttinə 
yaxın yerləşən yaşa-
yış məntəqələrində kənd 
təsərrüfatı ilə məşğul 
olan əhaliyə heç bir 
mane törədilməməsi və 
təhlükəsizliklərinin təmin 
olunması barədə də razılıq 
əldə olunub. Ümid edirəm 
ki, Ermənistan tərəfi buna 
hörmətlə yanaşacaq və 
sakinlərə öz torpaqlarında 
işləməyə imkan yaradılacaq”, 
– deyə azərbaycanlı nazir 
bildirib. 

Hesab edirik ki, 
münaqişənin nizamlanması ilə 
bağlı istər Prezident  
İlham Əliyev və baş nazir 
Nikol Paşinyan, istərsə də XİN 
başçıları arasında danışıq-
ların intensivləşməsinin özü 
mühüm bir irəliləyişdir. 

Nizami SÜLEYMANOV,  
tarix elmləri doktoru

Son bir ildəki islahatlar Azərbaycanın gələcək 
iqtisadi yüksəlişi üçün mühüm bazadır 

Azərbaycan Dünya Bankının reytinqi 
əsasında 25-ci pilləyə yüksəldi. Bu, ən yaxşı 
investisiya mühitinə malik olan 25 ölkədən 
biri olmaq deməkdir. Eyni zamanda, 
Azərbaycan məhz son bir il üçün dünyada 
ən çox islahat aparan 10 ölkədən biri elan 
olundu. 

Hesabat dövründə diqqətçəkən əsas 
məqamlardan biri də struktur islahatları 
idi. Belə islahatların aparılması nəticə 
etibarilə idarəetmə sistemində çevikliyin 
gücləndirilməsinə şərait yaratdı. Nəticədə 
prosedurların sayı azaldı, xidmətlərin 
elektronlaşması sürətləndi. 

Hazırda təkcə vətəndaşlar deyil, həm 
də iş adamları elektron xidmətlərdən daha 
çox istifadə edirlər. Bu isə məmur-vətəndaş, 
məmur-sahibkar ünsiyyətinin minimal-
laşdırılması və nəticə etibarilə şəffaflığın 
gücləndirilməsinə xidmət edir.

Ötən il ölkə Prezidenti tərəfindən 
müəyyənləşdirilmiş əsas vəzifələrdən biri 
də kölgə iqtisadiyyatına qarşı mübarizənin 

gücləndirilməsi ilə bağlı oldu. Dövlət  başçısı 
tərəfindən vergi və gömrük sistemində isla-
hatların dərinləşməsi, kölgə iqtisadiyyatına 
qarşı mübarizənin genişləndirilməsi ilə bağlı 
tapşırıqlar verildi. Nəticədə hər iki sektorda 
şəffaflığın güclənməsini müşahidə etdik. 
Gömrük sistemində şəffaflığın güclənməsi 
və qeydiyyat mexanizminin təkmilləşməsi, 
ölkəyə daxil olan məhsulların qeydiyyatı 
prosesinin liberallaşması Dövlət Gömrük 
Komitəsi tərəfindən nəzərdə tutulandan daha 
çox vəsaitin dövlət büdcəsinə ödənilməsinə 
səbəb oldu.

Biz 2019-cu ilə həm vergi, həm 
gömrük sistemində yeni dəyişikliklərlə 
qədəm qoyduq. Xüsusən də qeyri-rəsmi 
məşğulluğun aradan qaldırılması ilə 
bağlı vergi sistemində edilən dəyişikliklər, 
kölgə iqtisadiyyatına qarşı mübarizənin 
gücləndirilməsi, o cümlədən mikro və kiçik 
sahibkarlar üçün yeni vergi güzəştlərinin 
tətbiqi həyata keçirildi ki, bu da sahibkar-
ların vergi güzəştlərindən istifadə imkanla-

rının genişləndirilməsinə şərait yaradır. Bu 
baxımdan biz 2019-cu ilə həm iqtisadi, həm 
də sosial sferada yeni islahatlar paketi ilə 
daxil olduq. 

Bütün bunlar təbii ki, iqtisadiyya-
tın liberallaşması və şəffaflığın daha 
da gücləndirilməsi baxımından vacib 
amillərdəndir. Bütövlükdə son bir il 
Azərbaycan iqtisadiyyatında iqtisadi artımın 
bərpa edilməsi ili kimi yadda qaldı.

Onu da qeyd edim ki, Azərbaycan 2017-
ci ildə iqtisadi sabitliyə nail oldu. Ötən il 
iqtisadi artımın bərpası və 2019-cu ildə daha 
sürətli iqtisadi artımın yenidən reallaşdırıl-
ması ili kimi yadda qalacaq. 

2019-cu, 2020-ci və 2021-ci illər 
üçün beynəlxalq maliyyə qurumlarının 
proqnozları göstərir ki, Azərbaycan 
3 faizdən çox iqtisadi artıma nail ola 
biləcək. Bu da təbii ki, iqtisadi artım 
tempinin yüksəlməsi deməkdir. Son bir 
ildə aparılan islahatlar nəticə etibarilə 
növbəti illər Azərbaycan üçün iqtisadi 
inkişaf baxımından yeni imkanlar yaradır. 
Bu kontekstdən dövlət başçısının əvvəlki 
illərdə olduğu kimi, son bir ildəki fəaliyyəti 
ondan xəbər verir ki, Azərbaycan iqtisadi 
islahatların aparılması baxımından yeni 
mərhələyə qədəm qoyub. Bu keyfiyyət 
mərhələsi əvvəlki dövrlərdə formalaşmış 
infrastrukturun dəyərə çevrilməsi 
mərhələsidir. Ötən bir ildə aparılan islahatlar 
növbəti illərdə daha sürətli iqtisadi artımın 
əldə edilməsi üçün baza formalaşdırır.

Vüqar BAYRAMOV, 
iqtisadçı ekspert

Ancaq söhbət yalnız devalvasi-
yalar dövründə götürülmüş dollarla 
kreditlərdən gedir. Devalvasiyadan öncə 
və sonra götürülmüş kreditlərə kompen-
sasiya nəzərdə tutulmayıb. 10 min dol-
lardan çox olan kreditlərə də güzəşt şa-
mil edilmir. Artıq problemin həlli ilə bağlı 
atılacaq addımlar müəyyənləşdirilir. 
Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası 
bununla bağlı şikayətləri araşdırmaq 
üçün Apelyasiya Komissiyası yaradıb 
və komissiya yaxın günlərdə fəaliyyətə 
başlayacaq. Komissiya Prezident  
İlham Əliyevin fevralın 28-də imzaladığı 
fərmanın əhatə dairəsinə düşməyən 
vətəndaşların şikayətlərini araşdıracaq. 
Həmin şəxslərin müraciətləri onlayn 
rejimdə qəbul ediləcək və hər müraciətə 
14 iş günü müddətində baxılıb cavab 
verilməsi nəzərdə tutulur. 

Eyni zamanda, bank sisteminin 

sağlamlaşdırılması üçün 
Mərkəzi Bank və Maliyyə 
Bazarlarına Nəzarət 
Palatasına müvafiq olaraq 
682 milyon manat və 282 
milyon manat vəsait ayrılır 
ki, faiz dərəcələri aşağı 
salınsın, kapitallaşma təmin olunsun, 
banklar normal fəaliyyətlərini davam 
etdirə bilsin. 

Bundan əlavə, problemli kreditlərlə 
bağlı məhkəmə işlərinin hamısına 
yenidən baxılması nəzərdə tutulur. 
Məlumdur ki, bəzi ölkələrdə də bu kimi 
təşəbbüslər irəli sürülmüş, lakin son 
nəticədə onun həlli dövlətin imkanları 
uyğun gəlmədiyindən ya təxirə sa-
lınmış, ya da bəlli olmayan müddətə 
qədər uzadılmışdır. Azərbaycan isə 
o dövlətlərdəndir ki, burada bütün 
məsələlər --problemin ciddiliyi, ağırlıq 

yükü, onun həllinin büdcəyə, əhalinin 
rifah halının yüksəlməsinə təsiri, maliyyə 
imkanları, səmərəli tətbiq mexanizmi-
nin işlənib hazırlanması, icrası, icraya 
nəzarət və s. – hərtərəfli araşdırıldıq-
dan sonra müvafiq qərar qəbul olunur. 
Birmənalı demək olar ki, 2019-cu ilin 
əvvəlindən sosial sahədə qəbul olun-
muş qərarlar, o cümlədən də, problemli 
kreditlərin həlli öz miqyasına, əhatə 
dairəsinə görə, sözün əsl mənasında, 
inqilabi qərarlardır. 

Məhərrəm ZÜLFÜQARLI,  
tarix üzrə fəlsəfə doktoru 

Azərbaycanın hər bir vətəndaşı 
dövlətin qayğısı ilə əhatə olunub

BU aydan etibarən Azərbaycanda müharibə 
veteranlarına Prezident İlham Əliyev 

tərəfindən təsis edilmiş təqaüdün verilməsinə 
başlanılır. Bu, dövlət başçısının “Müharibə vete-
ranlarına Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
təqaüdünün təsis edilməsi haqqında” fərmanında 
nəzərdə tutulur. 

Fərmana əsasən, müharibə veteranla-
rına Azərbaycan Respublikası Prezidenti-
nin təqaüdünün aylıq məbləği 80 manat 
məbləğində müəyyən olunub. Təqaüd 
2019-cu il aprelin 1-dək kommunal, 
nəqliyyat və digər xidmətlərə görə sosi-
al müavinət alan şəxslərə həmin sosial 
müavinətin əvəzinə, əmək pensiyası alan 
və döyüşən ordunun tərkibində xidmət 
etmiş müharibə iştirakçılarına (Böyük 
Vətən müharibəsi iştirakçıları istisna ol-
maqla), habelə döyüş əməliyyatı aparılan 
ölkədə hərbi xidmət borcunu yerinə yetir-
miş hərbi qulluqçulara əmək pensiyasının 
sığorta hissəsinə əlavə əvəzinə verilir. 

Şübhəsiz, bu, Azərbaycan Preziden-
ti İlham Əliyevin ölkə vətəndaşlarının 
güzəranının yaxşılaşdırılması 
istiqamətində qəbul etdiyi çox böyük 

humanist qərarlardan biridir. Məlum 
olduğu kimi, bu ilin əvvəllərindən bəri 
Prezident sanballı sosial islahatlar pa-
keti irəli sürüb və bu əsasda əhalinin ən 
müxtəlif qruplarının sosial müavinətləri, 
pensiyaları, əməkhaqları artırılıb, bank-
lardan dollarla götürülmüş kreditlərlə 
bağlı problemlər həllini tapıb və s. Ölkə 
başçısının bu günlərdə imzaladığı “Sosial 
müavinətlərin məbləğinin artırılması 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 2013-cü il 29 avqust tarixli 973 
nömrəli fərmanında dəyişiklik edilməsi 
barədə” fərman da elə bu məqsədlərə 
xidmət edir. Fərman əlilliyi olan şəxslərin 
müavinətlərinin əhəmiyyətli dərəcədə 
artırılmasını nəzərdə tutur. Bu aydan 
etibarən həmin insanlar müavinətlərini 
müvafiq artımlarla alacaqlar. 

Mən də keçmiş hərbçi 
və müharibə veteranı kimi 
ölkə başçısının bu qayğısını 
öz üzərimdə hiss edirəm. 
Eyni zamanda, müşahidə 
edirəm ki, bütün bu ad-
dımlar ictimaiyyətimiz 
tərəfindən böyük razılıqla 
qarşılanır. Hər bir vətəndaş 
əmindir ki, o və ailəsi 
dövlətin, şəxsən Prezident 
İlham Əliyevin qayğısı ilə 
əhatə olunub.

Əbülfət QASIMOV,  
ehtiyatda olan 

polkovnik-leytenant

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2018-ci il 
aprelin 11-də yenidən dövlət başçısı seçilməsinin bir ili tamam 
oldu. Cənab Prezidentin 2003-cü ildə hakimiyyətə gəldiyi ilk 

vaxtdan etibarən həyata keçirdiyi səmərəli idarəçilik strategiyası ötən 
bir il ərzində də davam etdirildi. Yeri gəlmişkən, Fransanın “Opinion 
Way” şirkətinin apardığı rəy sorğusunda iştirak etmiş respondentlərin 
85,1 faizi Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında ölkəmizdə son 
bir ildə görülən işləri müsbət qiymətləndirib. Bu, bir daha Prezident 
İlham Əliyevin apardığı uğurlu və məqsədyönlü sosial siyasətin 
əhali tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılanmasının və onun siyasətinin 
dəstəklənməsinin göstəricisidir. Qeyd etmək lazımdır ki, son bir ildə 
də inkişaf ənənəsinə sadiqlik təzahürü olan bir sıra islahatlar aparılıb 
və uğurlar qazanılıb.

İnkişaf ənənəsinə sadiqlik 

Mən həmişə Azərbaycan xalqının dəstəyini hiss 
etmişəm və hiss edirəm. Bu dəstək mənə güc verir. 
Mən bu dəstəyə arxalanıram və xalqı bir daha əmin 
etmək istəyirəm ki, bundan sonra da xalqa və Vətənə 
ləyaqətlə xidmət edəcəyəm.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Son bir il iqtisadiyyatımızda islahat-
ların dərinləşməsi kimi yadda qaldı. 
Həmin müddətdə iqtisadi islahatlar 

keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoy-
du. Bu, investisiya mühitinin daha da 
yaxşılaşdırılması, xüsusən də iş adamları 
üçün yeni imkanların, o cümlədən güzəştli 
kreditlərə çıxış imkanlarının artırılması, eyni 
zamanda, idarəetmə sistemində çevikliyin 
artırılması ilə bağlı struktur  islahatlarının 
genişləndirilməsi deməkdir.

Hazırda ölkənin hər yerində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 
imzaladığı “Azərbaycan Respublikasında fiziki şəxslərin problemli 
kreditlərinin həlli ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” fərmanının geniş 
əhali kütləsini əhatə etməsi, minlərlə ailəni həlli müşkül olan problemdən 
qurtarması haqqında danışılır. Təsadüfi deyil ki, vətəndaş dolların 
manata nisbətən məzənnəsinin 0,78 manat olduğu dövrdə dollar krediti 
götürmüşdüsə, devalvasiyadan sonra krediti yüksək məzənnə ilə ödəyib 
borcunu bağlamışdısa, indi həmin iki məzənnə arasındakı fərq ona geri 
qaytarılır. 

Problemli kreditlərin həlli 
çox insanı müşküldən qurtardı 

Moskva danışıqlarını 
uğurlu hesab edirik 

BU günlərdə Moskvada Azərbaycan, 
Ermənistan və Rusiyanın xarici 

işlər nazirlərinin görüşü Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin nizamlanması istiqamətində 
mühüm irəliləyiş kimi qiymətləndirilir. Elə 
xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov da 
görüşdən sonra Azərbaycan jurnalistlərinə 
açıqlamasında bildirib ki, ATƏT-in Minsk 
qrupu həmsədrlərinin də iştirak etdiyi 
Moskva görüşündə bir neçə yeni təklif 
müzakirə olunub. 

Regionda sülh və təhlükəsizlik 
təmin olunmalıdır

Regionda baş verən son 
proseslər belə deməyə 

əsas verir ki, Azərbaycan Or-
dusunun Aprel döyüşlərində 
əldə etdiyi uğurlar bizə 
hərbi, siyasi və diplomatik 
üstünlüklər qazandırıb.

Çünki həmin döyüşlərdən 
sonra ordumuz Naxçıvanda 
Günnüt əməliyyatında daha bir 
uğura imza atmış, diplomati-
yamız Ermənistan rəhbərliyini 
danışıqlar stoluna qaytarmış 
və “Dövlət başçılarının Vyana 
görüşü” kimi tarixə düşən 
məlum müzakirələrə nail 
olmuşuq. Vyana danışıqla-
rından yarım ay sonra – ap-
relin 15-də isə Azərbaycanın 
və Ermənistanın xarici işlər 
nazirlərinin Moskvada keçirilən 

görüşü faydalı və substantiv 
adlandırıldı.

Fikrimcə, dünya birliyi, 
xüsusən, beynəlxalq təşkilatlar 
işğalçıya öz yerini göstərmək 
istiqamətində yetərli olmasa 
da, müəyyən addımlar atma-
ğın tərəfdarı olduğunu sübut 
edir. Azərbaycanın xarici işlər 
naziri Elmar Məmmədyarovun 
kütləvi informasiya vasitələrinə 
verdiyi müsahibədən də 
görünür ki, artıq “buz yerindən 
tərpənir”. Nazir tam şəkildə 
irəliləyişin olmasını deyə 
bilməsə də, vurğulayır ki, 
Ermənistan tərəfi ilə problem 
yaradan bəzi məqamları ətraflı 
və daha dərindən başa düşə 
bildik: “Məsələn, Ermənistan 
tərəfi statusla və təhlükəsizliklə 
bağlı məsələ qaldırdı. Biz isə 
qoşunların işğal altında olan 
torpaqlardan çıxarılması və 
məcburi köçkünlərin geri qay-
tarılması məsələsini qaldırdıq. 
Bu dörd fikir əsasında çox 

dərin müzakirələr apardıq”.
Xüsusilə maraqlı olan 

məqam odur ki, Mosk-
vada gündəliyə gətirilən 
məsələlər həm Rusiya, həm 
digər həmsədrlər, həm də 
Azərbaycan və Ermənistan 
tərəfinin təklifləridir. 

Bildirilir ki, erməni və 
azərbaycanlı jurnalistlərin 
Yerevana, Bakıya, Dağlıq 
Qarabağa səfər etməsi, cəbhə 
bölgəsində kənd təsərrüfatı 
ilə məşğul olan əhalinin 
təhlükəsizliyinin təmin olunma-
sı barədə razılıq əldə edilib. 

İnanıram ki, bütün bunlar 
qarşıda daha uğurlu danışıqla-
rın olacağı barədə düşünməyə 
əsas verir. Hər halda, 
Azərbaycan tərəfi münaqişənin 
sülh yolu ilə həll edilməsinin 
tərəfdarıdır və bu mövqeyində 
israrlıdır. 

Ağaverdi PAŞAYEV,  
professor



Elmi sessiyanın açılışındakı 
nitqini bu mülahizələrlə başlayan 
muzeyin direktoru, akademik Ra-
fael Hüseynov “Akademik Ramiz 
Mehdiyevin araşdırmalarında 
milli düşüncə, milli tarix və milli 
inkişaf məsələlərinə yeni baxış” adlı 
məruzəsini təqdim etdi. Bildirildi ki, 
bu yeni kitab, əslində, akademik 
Ramiz Mehdiyevin son bir neçə ildə 
nəşr edilən və Azərbaycan tarixşü-
naslığında əsl hadisə sayılan silsilə 
əsərlərinin davamı və ayrılmaz 
tərkib hissəsidir.

Müəllifin hələ əsas mövzu-
ya keçmədən öncə irəli sürdüyü 
və Azərbaycan tarixşünaslığının 
vəzifələri ilə əlaqədar mülahizələrinə 
toxunan Rafael Hüseynov qeyd 
etdi ki, hər bir dəyərli elmi əsərin 
qiymətini müəyyənləşdirən ilk 
cəhət onun yalnız hansısa sual-
lara cavab verməsi deyil, həm də 
hansı mühüm sualları qaldırması, 
yeni axtarışlar üçün üfüqlər aça 
bilməsidir. Bu mənada akademik 
Ramiz Mehdiyevin yeni araşdırma-
sının müqəddiməsində qaldırdığı 
problemlər Azərbaycan tarixşünaslı-
ğının gələcək inkişafı üçün proqram 
səciyyəsi daşıyır. 

Məruzəsinə davam edən 
akademik Rafael Hüseynov dedi: 
“Görkəmli alim milli tariximizi tədqiq 
etməyi heç də yalnız keçmişdə baş 
vermiş hadisələri araşdırmaq kimi 
qavramamağı tövsiyə edərək, hər 
belə araşdırmada həm də bugü-
nümüzü və sabahımızı görməyi ən 
doğru yol sayır, tarix elmini arxa-
da qalmış zamanları müasir dövr 
və maraqlarla birləşdirən körpü 
adlandırır. Lakin bizim keçmişimizi 
öyrənmək sahəsində uğurlarımız 
nə səviyyədədir? Ötmüş onillərdə 
ilk mənbələr əsasında tariximizin 
qaranlıq səhifələrinə aydınlıq gətirən 
bir silsilə monoqrafiyalar yazılsa 
da, kompleks araşdırmalar yerinə 
yetirilsə də, təəssüf ki, onların 
əksəriyyəti sovet dövründə ortaya 
çıxmış əsərlərdir. Həmin dövrün 
siyasi şərtləri isə heç də bütün 
həqiqətləri olduğu kimi ifadə etmək, 
hətta tarixi mənbələri tam halda nəşr 
etmək imkanı vermirdi. Müstəqillik 
dövrünün açdığı imkanlar yalnız 
ölkəmizdə deyil, xaricdə saxlanan 
mənbələri və əlyazma irsini də 
araşdırmalara cəlb etmək fürsətinin 
yaranması tarixçi alimlərimizə geniş 
fəaliyyət sahəsi təklif edir. Lakin aka-
demik Ramiz Mehdiyevin haqlı olaraq 
vurğuladığı kimi, tarixçilərimizin 
böyük əksəriyyəti yazılarını artıq 
hazır, tərcümə və tədqiq edilmiş 
əsərlər üzərində qurmaqdan uzağa 
getmir, nəticədə bir çox ümdə 
suallara cavabların tapılması da 
qəlizləşir. Həmin səbəbdən də 
akademik Ramiz Mehdiyev tarix 
elmimiz qarşısında təxirə salmadan 
həll edilməli bir neçə ciddi vəzifə qo-
yur. İlk növbədə, mənbəşünaslığın 
inkişafına nail olmaq, tariximizə aid 
müxtəlif dillərdə qələmə alınmış 
məxəzlərin tərcüməsi və nəşri işini 
sistemə salmaq; ikincisi, ölkəmizdən 
kənarlarda, Rusiyanın, İranın, 
Türkiyənin, Avropa dövlətlərinin 
kitabxana və fondlarında, 
arxivlərində saxlanılan mənbələri 
əhatəli şəkildə müəyyənləşdirərək 
tədqiqata cəlb etmək; üçüncüsü, 
tədqiqatlarda yeni yanaşma və təhlil 
modellərinin tətbiqinə nail olmaq, 
köhnə stereotiplərdən qurtulmaq; 
dördüncüsü, milli varlığımız, milli 
keçmişimizlə bağlı əsərlərin hamı 
üçün maraq kəsb etdiyini nəzərə 
alaraq tədqiqat mövzularını qarşılıqlı 
müqayisə və müzakirələr əsasında 
müəyyənləşdirmək və digər bu qəbil 
icrası vacib olan şərtlər.

Məruzəçi bu məsələyə də 
xüsusi diqqət yönəltdi ki, akademik 
Ramiz Mehdiyevin milli təfəkkür, 
milli tarix, milli dövlətçilik, milli 
inkişafla bağlı araşdırmalarını digər 
peşəkar tarixçilərimizin əsərlərindən 
fərqləndirən bir mühüm keyfiyyət 
göstəricisi də ondan ibarətdir ki, o, 
güclü alim olmaqla yanaşı, həm də 
təcrübəli, müdrik dövlət xadimidir. 
Toxunduğu istənilən problemi həm 
də ümummilli kontekstdə nəzərdən 
keçirir, araşdırmalarının praktik fay-
dası, gələcək tərəqqimizdə və daha 
düzgün yollar seçə bilməyimizdəki 
təsirlərini də nəzərə alır.

Elmi sessiyada “Sənədlərin 
tariximizin xanlıqlar dövrü haqqında 
söylədiyi həqiqətlər” adlı məruzə 
ilə çıxış edən tarix elmləri doktoru, 
professor Kamil İbrahimov bildirdi 
ki, tarix buraxılmış səhvləri, yaxud 
məsuliyyətsizliyi heç vaxt bağış-
lamır. Akademik Ramiz Mehdiyev 
təxminən yarım əsrlik bir zaman 
kəsiyini əhatə edən xanlıqlar 
dövrünə, feodal hərc-mərcliyi və 
bitib-tükənməyən ara müharibələri 
ilə müşayiət edilən və nəhayət, tarixi 
torpaqlarımızın ikiyə bölünməsinə 
gətirib çıxaran bu keşməkeşli 
dövrə layiqli siyasi qiymət verib. 
Akademikin bu kitabında çoxsaylı 
mənbə, elmi ədəbiyyat əsasında 
yazılmış, həmçinin xarici dillərdə 
nəşr olunmuş mənbələrdəki bir 
sıra təkzibolunmaz faktlara isti-

nad edilmişdir. Vaxtilə dahi Albert 
Eynşteyn yazırdı ki, tarix siyasətdən 
kənar olan zaman riyaziyyat qədər 
dəqiq, fizika qədər qərəzsiz elmdir. 
Tarixi qərəzsiz edən onun altında 
yatan arxiv sənədləri olur. Ramiz 
Mehdiyev bu toplunun tərtibatında 
həm bir tarixçi, həm də bir siyasətçi 
kimi çıxış edib. Eyni zamanda, 
Azərbaycanın çoxsaylı tarixçilərinə 
meydan verərək qeyd edib ki, 
ölkəmizdən kənarda arxiv sənədləri 
ilə bağlı hansı çətinliklər varsa, 
həmin çətinlikləri də aradan qaldır-
mağa dövlət hazırdır.

Bildirildi ki, müəllif iki strateji 
məqam üzərində ayrıca dayanır. 
Birinci məqam ondan ibarətdir ki, 
xanlıqlar dönəmində Azərbaycan 
dövlətçiliyi Səfəvilər dövründən 
etibarən yaradılan, Nadir şahın 
hakimiyyəti illərində isə bir qədər 
möhkəmləndirilən mərkəzləşmə 

prinsipindən məhrum olur. İkinci 
məqam isə xalqımızın məhz həmin 
siyasi dövrün səhvləri ucbatından 
ikiyə bölünməsi və bu günə qədər 
də parçalanmış vəziyyətdə yaşama-
ğa davam etməsi ilə bağlıdır.

Akademik Ramiz Mehdiyevin 
Qacarlar xanədanının həm etnik, 
həm də siyasi genotipi barədəki 
mötəbər mənbələrə, konkret faktlara 
əsaslanan qənaətləri, metodoloji 
mahiyyəti olduqca mükəmməl milli 
tarixşünaslıq dərsləridir. O yazır ki, 
“Qacarlar heç zaman azərbaycanlı 
maarifçilərin ana dilində məktəb 
açmaq təşəbbüslərinə mane olma-
mış, bu ideya uğrunda mübarizə 
aparanlara qarşı heç vaxt dövlət 
səviyyəsində hər hansı bir təqib 
həyata keçirməmişlər”. 

Kitabda verilən faktlar göstərir 
ki, ana dilində müasir, dünyəvi 
təhsil ideyasını həyata keçirmək 
istəyənlər daha çox yeniliklərə, 
tərəqqiyə, müasirliyə qənim kəsilən 
mühafizəkar, xurafatçı ruhanilərin 
müqaviməti ilə qarşılaşmış, onlar 
tərəfindən təzyiqlərə məruz qalmış-
lar. Bu cür hallar o dövrdə təkcə 
Qacarlar dövləti üçün deyil, bütün 
İslam dünyası, o cümlədən Qafqaz 
Azərbaycanı üçün də xarakterik idi. 

Nizami Gəncəvi adına Milli 
Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin 
komparativistika və bədii tərcümə 
şöbəsinin müdiri, filologiya elmləri 
doktoru, professor Şəfəq Əlibəyli 
“Azərbaycanın siyasi tarixinə xanlıq-
lar dövrünün təsiri” adlı məruzəsini 
məxəzlərin tarixin öyrənilməsində 
müstəsna əhəmiyyəti haqqında 
düşüncələrini bölüşməklə başlaya-
raq bildirdi ki, zamanın sükutunu 
pozan, onu dinləndirən dastan-
lar, bayatılar, nəğmələr və digər 
bədii örnəklər və musiqi əsərləri, 
tədqiqatlar vardır. Bunlara zaman-
zaman bəzən müəyyən əlavələr 
edilir, ixtisarlar olur, bəzən də onlar 
müəyyən təhrifə məruz qalır, hətta 
bəzən ünvanları belə dəyişə bilir. 
Amma bu səssiz zamanla bağlı 
sənədlər də mövcud olur ki, onları 
təhrif etməyə, üzərində dəyişiklik 
aparmağa heç kəsin gücü çatmır. 
Bəzən gizli qalan, insan gözündən 
yayınan, tarixi həqiqətləri əks 
etdirən bu sənədlər üzə çıxdıq-
da müəyyən zaman kəsiyi, tarixi 
dövr barəsində çox söz deyə bilir. 
Unudulmağa, təhrifə zamanın gücü 
çatmayan belə sənədlər və onların 
obyektiv dəyərləndirilməsi akade-
mik Ramiz Mehdiyevin “Tariximi-

zin xanlıqlar dövrünün siyasi irsi 
sənədlər işığında” kitabında yer 
alıb. Ana dilimizdə təqdim olunan 
bu kitabda Azərbaycan tarixində 
təzadlı, mübahisəli məqamlarla 
bağlı olan xanlıqlar dövrünə aid 22  
yeni, indiyədək tarixşünaslığımıza 
məlum olmayan siyasi-tarixi sənəd 
öz əksini tapmışdır. Həmin sənədlər 
əsasən, Rusiya–İran müharibələri 
dövründə Qacar və Rusiya hərbi 
komandanlığı ilə bağlı siyasi-tarixi 
mənbələrdir. Təqdim olunan tarixi 
sənədlər xanlıqlar dövrünün siyasi 
mənzərəsini bir daha işıqlandıraraq, 
həmin dövrün daha dərindən təhlili, 
yeni yanaşma üçün elmi mənbələrə, 
arxiv sənədlərinə, təkzibedilməz 
faktlara əsaslanan möhkəm bir 
zəmin yaradır. 

Qeyd edildi ki, akademik Ramiz 
Mehdiyevin bu əsəri sayəsində ilk 
dəfə olaraq oxucu Azərbaycanın 

xanlıqlar dövrünə yeni bir müstəvidə 
nəzər salmaq imkanı əldə edir. 
Həmçinin kitabda indiyədək qapalı 
qalmış bir sıra tarixi məqamlara 
obyektiv münasibət ortaya qoyu-
lur, çar Rusiyası tərəfindən Şimali 
Azərbaycan xanlıqlarının işğalı, Gü-
lüstan və Türkmənçay müqavilələri 
ilə bağlı təfərrüatlar, xanlıqlar 
dövründəki siyasi səhvlərin acına-
caqlı nəticələri açıqlanır. Müəllif belə 
bir qənaətə gəlir ki, hakimiyyət və 
taxt-tac naminə çarizmlə müttəfiqlik 
münasibətlərinə gedən Azərbaycan 
xanlarının hamısının sonu bir qanu-
nauyğunluq kimi faciəli olub. Müəllif 
fikrini davam etdirərək, İbrahim xanın 
və ailəsinin qətlini, Səlim xanın, Mus-
tafa xanın Azərbaycandan didərgin 
düşməsini xatırladır, oxucunu bunlar 
üzərində düşünməyə sövq edir. 

Fars dili üzrə mütəxəssis olan 
məruzəçi kitabda dərc edilmiş 
sənədlərin farsca orijinallarını 
və tərcümələrini tutuşdurduğunu 
bildirdi. Məhz tarixi məxəzlərin 
belə dəqiq tərcümə və şərhlərlə 
təqdim edilməsinin elmimizə 
fayda verəcəyini vurğulayaraq, 
tarixçilərimiz, mənbəşünaslarımız 
tərəfindən örnək, model olaraq 
götürülməsini məsləhət gördü. 
Qeyd olundu ki, qiymətli tarixi və 
siyasi sənədlər olan məktubların 
təqdimatında xronoloji ardıcıl-
lıqla yanaşı, bədii, məntiqi bir 
keçid də hiss olunmaqdadır. Bu 
da müəllifin güclü məntiqi-fəlsəfi 
ümumiləşdirmə məharətindən, fərdi 
üslubunun rəvanlığından, ifadə 
seçiminin düzgün və sadəliyindən 
xəbər verərək, materialı daha 
da oxunaqlı edir. Xanlıqlar döv-
rünün ətraflı tədqiqi, maraqlı 
ümumiləşdirmələr, mülahizələr, 
düzgün siyasi təhlil bu mövzu ilə 
maraqlananlar üçün təkzibedilməz 
tarixi faktlara əsaslanan yeni bir 
elmi zəmin yaradır. Vurğulandı ki, 
akademik Ramiz Mehdiyevin tarixi-
mizin bəzi mübahisəli səhifələrinə 
analitik təhlillə açıqlama gətirən, 
milli ictimai şüurun inkişafı üçün 
əhəmiyyət kəsb edən yeni kitabı 
yalnız tarixçi alimlər üçün de-
yil, filosoflar, ədəbiyyatşünaslar, 
mədəniyyətşünaslar və ümumən, 
hər bir azərbaycanlı üçün dəyərli 
tarixi-elmi mənbədir. Bu funda-
mental tədqiqata müraciət edən 
hər bir şəxs keçmiş irsimizi olduğu 
kimi, uğursuzluqlar və qələbələrlə 
birlikdə  öyrənmək imkanı əldə edir. 
Kitab neçə-neçə yeni tədqiqatlara, 

araşdırmalara, tarixi romanlara, film 
ssenarilərinə cığır açır. 

Fikirlərini yekunlaşdıran professor 
Ş.Əlibəyli söylədi ki, akademik Ramiz 
Mehdiyevin aşağıdakı fikrini kitabın 
leytmotivi hesab etmək olar: “Tarix 
ondan zəruri dərslər çıxarılmadığı 
təqdirdə daha amansızlıqla təkrar 
olunur”. Əminik ki, xalqımız bir daha 
belə amansızlıqla üz-üzə durmaz.

Elmi sessiyada “Tarixi sənədlərin 
milli keçmişimiz kontekstində yeni 
oxunuş zəruriliyi” mövzusunda 
məruzə ilə çıxış edən filologiya 
elmləri doktoru, professor, muze-
yin elmi inkişaf və tədris layihələri 
şöbəsinin müdiri Kamil Allahyarov 
qeyd etdi ki, akademik Ramiz 
Mehdiyevin bu əsəri Azərbaycan 
tarixinin çox mürəkkəb və ziddiyyətli 
hadisələrlə, əks mövqeləri ifadə 
edən fikirlərlə dolu bir dövrünə həsr 
olunub. Həmin dövrdə, yəni XVIII 
əsrin sonu – XIX əsrin başlan-
ğıcında Azərbaycanın daxili və 
xarici siyasi vəziyyəti çox gərgin 
idi. Kitabın birinci fəslində qeyd 
edildiyi kimi, əvvəl Şəki, sonra isə 
Quba xanlıqlarının Azərbaycan 
torpaqlarını öz xanlıqları ətrafında 
birləşdirmək, vahid Azərbaycan 
dövləti yaratmaq cəhdləri boşa 
çıxdı. Buna bir tərəfdən ölkənin 
sosial-iqtisadi vəziyyətinin geriliyi, 
digər tərəfdən isə xarici istilalar, 
İranın və çar Rusiyasının bu yerləri 
ələ keçirmək üçün Azərbaycana 
yürüşləri əngəl törədirdi. Ayrı-ayrı 
xanlıqların hakimlərinin öz şəxsi 

mənafelərindən əl çəkməməsi, öz 
xanlığını qoruyub saxlamaq naminə 
bir-birinə güzəştə getməməsi də 
bu işə əsaslı surətdə mane oldu. 
Belə bir şəraitdə Azərbaycana 
göz dikmiş şahlıq İranının və çar 
Rusiyasının işğalçı planlarına 
qarşı dura biləcək vahid qüvvə 
yox idi. Hələ I Pyotr dövründə 
başlanmış, II Yekaterina zamanı 
davam etdirilmiş Azərbaycanı ələ 
keçirmək cəhdlərindən sonra XIX 
yüzilliyin lap başlanğıcında çar 
Rusiyası bütün Cənubi Qafqazı 
tutmaq planlarını həyata keçirməyə 
hazırlaşırdı. Azərbaycanın çar 
Rusiyası tərəfindən zəbt edilməsinə 
sovet dövründə belə qiymət verilirdi 
ki, guya bu aktın müsbət tərəfləri 
də olmuşdur. Ancaq akademik 
Ramiz  Mehdiyevin qeyd etdiyi 
kimi, Azərbaycanın şimal torpaq-
larının çar Rusiyası tərəfindən ələ 
keçirilməsi ilə Azərbaycan xalqı öz 
dövlət müstəqilliyini itirdi. 

Akademik Ramiz Mehdiyevin 
araşdırmalarında, xüsusən də Şah 
İsmayıla, Səfəvilər xanədanına həsr 
edilmiş tədqiqlərində mərkəzləşmiş 
Azərbaycan dövlətinin yaradılması 
yolunda tarixi şəxsiyyətlərimizin 
aparmış olduğu mübarizələrə 
ayrıca diqqət yetirilir. Bu kitabda da 
akademik Ramiz Mehdiyevin həmin 
xəttə sadiq qaldığına və oxucusuna 
məhz həmin həqiqətin millətimizin 
inkişafındakı ən əhəmiyyətli məqam 
olduğunu aşılamasına şahid oluruq. 
Əsər və tədqiqata cəlb edilmiş 
mənbələrdə göstərilir ki, hələ 
XVIII əsrin ikinci yarısından, yəni 
Nadir şahın qətlindən sonra yaranan 
Azərbaycan xanlıqları arasında vahid 
iqtisadi və siyasi mərkəz yox idi, 
ayrı-ayrı xanlıqlar isə qapalı həyat 
sürürdü. Azərbaycanın bütün xan-
lıqlarının siyasi tarixi arasıkəsilməz 
müharibələr və qanlı saray çevrilişləri 
ilə dolu idi. Bir-biri ilə rəqabət aparan 
xanlıqlar arasındakı müharibələr 
onları daha da zəiflədir və xarici 
qüvvələr qarşısında müqavimətlərini 
azaldırdı. XVIII əsrin 80-ci illərinin 
ortalarında İranda hakimiyyətə gələn 
Ağa Məhəmməd Qacar Azərbaycan 
xanlıqlarını yenidən birləşdirmək 
qərarına gəldi. Bununla əlaqədar 
o, bütün Cənubi Qafqaz xanlarına 
fərmanlar göndərərək onlardan itaət 
əmri olaraq övladlarını girov kimi 
onun yanına göndərilməsini tələb 
edirdi. Ancaq Azərbaycan xanlarının 
əksəriyyəti və gürcü hakimi II İrakli 

bu fərmanları qəbul etməkdən imtina 
etdilər. Bununla əlaqədar 1795-ci 
ildə Ağa Məhəmməd xan böyük 
qoşunla Cənubi Qafqaz hüdudla-
rına üz tutdu. O, talış, Naxçıvan 
və İrəvan xanlıqlarını özünə tabe 
edəndən sonra Şuşa qalasına, daha 
sonra isə Tiflisə üz tutdu. Gürcüs-
tanda Qacar Tiflisi tutandan sonra 
qarət və qırğınlar törətdi. Bundan 
sonra gürcülər ruslara müraciət 
edərək onların himayəsinə keçmək 
istədiklərini bildirdilər və beləliklə 
də rus qoşunlarının Cənubi Qaf-
qaza yolu açıldı. Akademik Ramiz 
Mehdiyev tərəfindən Azərbaycan 
tarixşünaslığında yeni dövriyyəyə 
buraxılan sənədlər də məhz birinci 
Rusiya–İran müharibəsi ərəfəsindəki, 
müharibənin gedişindəki və on-
dan sonrakı dövrü əhatə edir və 
indiyədək qaranlıq qalan bir çox 
məsələlərə aydınlıq gətirir. 

Bu da vurğulandı ki, kitabda yer 
almış 22 məktubun və fərmanın 
mətnindən gələcəkdə başqa 
tədqiqatçılar da faydalana bilər. 
Akademik Ramiz Mehdiyevin kitab-
da vurğuladığı əsas niyyətlərindən 
biri də elə odur ki, bu və bu qəbil 
sənədlər təzədən, ayrı gözlə 
oxunsun, onlara indiyədək verilmiş 
ənənəvi qiymətləndirmələrdən fərqli, 
milli maraqlara daha çox cavab 
verən yozumlar təqdim edilsin. 

Elmi sessiyada maraqla qar-
şılanan, müzakirə edilən kitabın 
müfəssəl təhlilini verən “Akademik 
Ramiz Mehdiyevin araşdırmalarında 

tarixi həqiqətlərin alt qatını görmək 
və dəyərləndirmək ustalığı” adlı 
məruzəsində tarix elmləri doktoru, 
professor Solmaz Tohidi-Rüstəmova 
qeyd etdi ki, kitab “Xanlıqlar dövrü 
və onun Azərbaycanın siyasi tarixinə 
təsirləri” adlı tədqiqat ilə başlayır 
və alınan ilkin nəticə, başlığından 
da göründüyü kimi, bu tarixin, ilk 
növbədə, Azərbaycan dövlətçiliyi 
mövqeyindən, yəni sırf siyasi 
konsepsiya əsasında yazılması-
dır. Bu tədqiqat müəllifin mövqeyi, 
dövrün tarixi hadisələrinə yanaşma 
və qiymətləndirmə baxımından 
Azərbaycan tarixşünaslığında bu 
dövrə dair indiyədək mövcud olan 
konseptual yanaşmadan əsaslı 
surətdə fərqlənir. Bu məsələ 
üzərində ətraflı dayanmadan daha 
2 mühüm məqamı çox qısa şəkildə 
izah edək. Məlumdur ki, müstəqilliyə 
qədər Azərbaycan tarixşünaslığın-
da xanlıqlar dövrü əsasən tarixçilik 
və ideoloji yanaşma mövqeyindən 
tədqiq edilib və qiymətləndirilib. 
Yəni, İran dövlətində Nadir 
şah Əfşarın ölümündən sonra 
mərkəzdənqaçma qüvvələrinin can-
lanmasının ilkin şərtləri və xanlıqla-
rın yaranmasının tarixi-siyasi və iqti-
sadi şərtləri araşdırılıb. Azərbaycan 
xanlıqlarının istər ümumi və istərsə 
də ayrı-ayrılıqda tarixinin  həmin 
dövrün ziddiyyətli, feodal dağınıq-
lığı, xanlıqlar arasında hakimiyyət 
çəkişmələri və müharibələri ilə 
səciyyəvi olduğu vurğulanıb. 
Bununla belə, ümumilikdə, xanlıq-
lar dövrü Azərbaycan ərazilərinin 
bilavasitə İrandan ayrılması pro-
sesinin başlanması, xanlıqların 
ilk yarımüstəqil, kiçik Azərbaycan 
dövlətçiliyinin əsasını qoyması 
kimi xarakterizə olunub, eləcə də 
Azərbaycan–türk xalqının forma-
laşması tarixinin də bu zamandan 
başlanması hesab edilib. Sovet 
dövründə ayrı-ayrı xanlıqların Rusi-
ya hakim dairələri ilə münasibətləri 
müəyyən mənada obyektiv işıqlan-
dırılsa da,  ümumən Azərbaycanın 
Rusiya tərkibinə könüllü daxil olması 
tezisi əsas götürülüb. Lakin 1990-cı 
illərdən sonra tanınmış tarixçilərin 
əsərlərində artıq bu məsələyə 
münasibət dərhal dəyişib, bir sıra 
mənbələr, o cümlədən xanların 
Rusiya təmsilçiləri ilə məktubları 
dərc olunub, dövrün tarixinin elmi 
baxımdan obyektiv işıqlandırılması 
cəhdləri edilib və xanlıqlar döv-
rü bir daha Azərbaycan müstəqil 
dövlətçiliyinə gətirən bir zaman 
kəsiyi kimi təqdim olunub. Akade-
mik Ramiz Mehdiyevin adıçəkilən 
kitabında bu məsələlərdə bir qədər 
fərqli mövqe ortaya qoyulur. Bu 
mövqe, ilk növbədə, müəllifin əvvəlki 
kitablarından – Şah İsmayıl Səfəvi 
və Nadir şah Əfşara həsr edilmiş 
əsərlərində irəli sürülən Azərbaycan 
dövlətçiliyi konsepsiyasının artıq 
XVIII əsrə tətbiqi və bu mövzunun 
davamı məqsədindən irəli gəlir. 
Məhz bu konsepsiyaya söykənərək 
müəllif Azərbaycan xanlarını vahid 
dövlət prinsipini pozmaqda və 
mərkəzdənqaçma proseslərində 
yaxından iştirak etməkdə, feodal 
hərc-mərcliyi, hakimiyyət uğrunda 
ara müharibələri, bu səbəbdən 
birləşə bilməməkdə, düşmən istilası-
nın qarşısını almamaqda, eləcə də 
erməni əhalisinin Şimali Azərbaycan 
torpaqlarında yerləşdirilməsinə 
imkan verməkdə tənqid edir. 

 Azərbaycan xanlarının Rusiyaya 
meyil etməsi, bu zaman Kürəkçay 
müqaviləsini imzalanmış Qarabağ 
xanı İbrahimxəlilin və rus zabiti  
Sisianovla son döyüşə girmiş Gəncə 
hakimi Cavad xanın fərqli, lakin eyni 
dərəcədə faciəli aqibəti də həmin 
mövqedən qiymətləndirilir. 

Bu iki əsas mövzudan əlavə, 
kitaba müəllif məqaləsində daha 
bir mövzu xətti ayrıca qeyd 
edilməlidir. Bu da Qacarlar dövrü-
nün Azərbaycan tarixşünaslığında 
və ədəbiyyatında işıqlandırılma-
sıdır. Müəllif bu sahədə görülən 
işləri  yuxarıda göstərilən kon-
septual mövqedən çıxış edərək 
ümumən mənfi və qeyri-qənaətbəxş 
qiymətləndirir.

Elmi sessiyanın iştirakçıla-
rına daha bir məruzəni Nizami 
Gəncəvi adına Milli Azərbaycan 
Ədəbiyyatı Muzeyinin mədəni irs və 
mənbəşünaslıq şöbəsinin müdiri, 
filologiya elmləri doktoru, profes-
sor Xatirə Bəşirli təqdim etdi. O, 
“Azərbaycan xanlıqları siyasi tarix 
müstəvisində” adlı məruzəsində 
bu cəhətə ayrıca diqqət yönəltdi 
ki, akademik Ramiz Mehdiyevin 
ədəbi, ictimai cameəyə təqdim etdiyi 
bu qiymətli əsər, heç şübhəsiz, 
tariximizin xanlıqlar dövrünün siyasi 
irsi, fəaliyyəti haqqında faktlara, 
mənbələrə söykənərək son illərdə 
yazılan ən dəyərli araşdırmadır. 

Akademik Ramiz Mehdiyev 
xanlıqlar dövrünün səhvlərindən 
nəticələr çıxarmağa tövsiyə edir, 
həmin dövrü – xanlıqlar tarixini 
obyektiv, ədalətli tənqid etməkdən 
çəkinməməyə çağırır. Səfəvilər 
dövründən yaradılan, Nadir şahın 
hakimiyyəti illərində isə daha da 
möhkəmləndirilən mərkəzləşmə 
prinsipindən Azərbaycan xanları 
mənəmlik, satqınlıq ucbatından 
məhrum olurlar. Vaxtilə Səfəvi şahla-
rının, xüsusilə Şah İsmayıl Xətainin 
və Nadir şahın hərbi dühası, siyasi 
məharəti hesabına geniş coğra-
fiyanı əhatə edən, böyük nüfuza 
malik Azərbaycan türklərinin dövləti 
məhz xırda feodal hərc-mərcliyi, çar 
Rusiyasının müdaxiləsi nəticəsində 
ayrı-ayrı bölgələrə, qruplara, tayfa-
lara parçalanır. Tarixi məlumatların 
təhlilindən birmənalı şəkildə aydın 
olur ki, çar Rusiyası cidd-cəhdlə 
ermənilərin, gürcülərin, həmçinin 
Qarabağdakı Alban ruhanilərin əli ilə 
Cənubi Qafqazda, Səfəvi dövlətinin 
torpaqlarında xristian dövlətinin yara-
dılmasına çalışırdı.

Xatirə Bəşirli kitabda diqqəti 
çəkən bir məqamı da xatırladaraq 
bildirdi ki, erməni dövlətinin yaradıl-
ması  prosesinin kökləri, gedişi və 
fəsadları haqqında bir çox kitablar 
yazılsa da, proseslərin pərdəarxası 
ilə bağlı xeyli vacib məqamlar hələ 
də qaranlıq qalır. İctimai fikrimizdə 
belə bir yanlış baxış hökm sürür ki, 
Azərbaycan torpaqlarında erməni 
dövlətinin yaradılması İkinci Rusiya –
İran müharibəsindən sonra başlanan 
prosesdir. Ancaq tarixi mənbələri 
araşdıran akademik Ramiz Mehdiyev 
nəzərə çatdırır ki, çarizmin bu siyasi 
layihəsinin kökləri Səfəvilər dövlətinin 
qürub çağına qədər gedib çıxır. Nadir 
şahın qətlindən və xanlıqların yaran-
masından sonra isə bu proses daha 
geniş vüsət alıb.

Kitabda müəllif, çarizmin 
Azərbaycan xanlarına qarşı apardığı 
xəyanətkar siyasətin qurbanı olan 
Qarabağ hakimi İbrahimxəlil xanın 

faciəli taleyindən xüsusilə söz açır, 
onun müasiri olan Azərbaycan xan-
larının bu ibrətamiz hadisədən dərs 
götürmədiklərini təəssüflə qeyd edir.

Qacarların Azərbaycanın 
dövlətçilik və mədəniyyət tarixindəki 
yerinə, bu sülalənin yetişdirdiyi 
görkəmli siyasətçilərin, hərbçilərin, 
diplomatların, incəsənət xadimlərinin 
həyatına dair yeni materiallar da ilk 
dəfə akademik Ramiz Mehdiyevin 
bu kitabında təqdim edilmişdir.   

Elmi sessiyanın sonunda 
müzakirələrə yekun vuran akademik 
Rafael Hüseynov “Tariximizin xan-
lıqlar dövrünün siyasi irsi sənədlər 
işığında” kitabının bir məziyyəti 
üzərində də dayanaraq dedi: “Aka-
demik Ramiz Mehdiyevin bu əsərinin 
başlıca özəlliklərindən biri də onun 
Azərbaycan mənbəşünaslığının 
yeni inkişaf istiqamətlərini 
müəyyənləşdirməsidir. Müəllif haqlı 
olaraq göstərir ki, tarixi reallıqlar 
haqqında elmi auditoriyaya ob-
yektiv, dürüst biliklər çatdırmaq bir 
xidmətdirsə, bundan az əhəmiyyətli 
olmayan digər iş həmin həqiqətlərin 
geniş xalq kütlələrinə də çatdırılma-
sı üçün bədii əsərlərin, incəsənət 
nümunələrinin yaradılmasıdır. 
Akademik Ramiz Mehdiyevin bu 
qənaəti ilə razılaşmamaq mümkün 
deyil ki, bəzən dəyərli, səviyyəli 
bədii əsərlər sırf elmi tədqiqatlarla 
müqayisədə daha geniş ictimaiyyətə 
çatır, həm də güclü emosional təsirə 
malik olduğundan peşəsindən asılı 
olmayaraq hər bir insan üçün maraq 
kəsb edir. Zənnimcə, bu, çox həssas 
bir məqamdır. Həqiqətən, bəzən 
ayrı-ayrı insanların tarixi hadisələr 
və şəxsiyyətlər haqda mövqeyi elə 
bədii əsərlərin məlumatı əsasında 
formalaşır. Ona görə də tarixi 
mövzuda yazan müəllifləri faktlara 
münasibətdə daha dəqiq olmağa, 
təhriflərə yol verməməyə dəvət edən 
akademik Ramiz Mehdiyev birbaşa 
milli mənafedən çıxış edir. 

Xanlıqlar dövrü tariximizlə bağlı 
müxtəlif dövrlərdə yaranmış sənət 
incilərini nümunə gətirərkən aka-
demik Ramiz Mehdiyev Yusif Vəzir 
Çəmənzəminlinin “Qan içində” 
romanını, Əbdürrəhim bəy Haq-
verdiyevin “Ağa Məhəmməd şah 
Qacar” faciəsini, Səməd Vurğunun 
“Vaqif” dramını xatırladır, o əsərlərdə 
yaradıldıqları dövrün möhürünün 
olduğunu deyir. Amma başlıca 
məqsəd ondan ibarət olmalıdır ki, 
belə əsərlər dövrün siyasi yönəltmə 
və təzyiqlərindən uzaq qala bil-
sin, həqiqətləri əyməsin, oxucunu 
çaşdırmasın. Ona görə də xanlıqlar 
dövrünün bədii ədəbiyyatda, sənət 
nümunələrində doğru, həm də 
yüksək estetik səviyyədə əks etdirən 
yeni əsərlərin yaradılmasına böyük 
ehtiyac duyulur”.

Akademik Rafael Hüseynov son 
olaraq bildirdi ki, müasir Azərbaycan 
dövlətçiliyinin tərəqqisində bö-
yük xidmətləri olan, eyni za-
manda, ölkəmizdə tarix elminin, 
cəmiyyətşünaslığın, fəlsəfi fikrin 
inkişafına məhsuldar yaradıcılığı, 
bir-birindən sanballı elmi əsərləri 
ilə əvəzsiz töhfələr verən akademik 
Ramiz Mehdiyevin “Tariximizin xan-
lıqlar dövrünün siyasi irsi sənədlər 
işığında” adlı yeni kitabı özlüyündə 
yüksək dəyər daşımaqdan sava-
yı, başqa maraqlı tədqiqatlara da 
mötəbər zəmin yaradır.

AZƏRTAC

Ölkənin tanınmış tarixçi, ədəbiyyatşünas və mətnşünas alimlərinin iştirakı 
ilə aprelin 16-da Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nizami Gəncəvi 
adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyində keçirilən elmi sessiya akademik 
Ramiz Mehdiyevin yenicə çapdan çıxmış “Tariximizin xanlıqlar dövrünün siyasi 
irsi sənədlər işığında” kitabının müzakirəsinə həsr edilmişdi. “Şərq-Qərb” 
nəşriyyatında buraxılmış bu əsərin qısa müddətdə ölkənin elmi və ictimai-siyasi 
həyatında geniş əks-səda doğurması, ilk növbədə, kitabda qaldırılan problemlərin 
aktuallığı, yüzillər əvvəl baş verən hadisələri təhlil etsə də, bu gün üçün son dərəcə 
gərəkliliyi ilə bağlıdır. 

Akademik Ramiz Mehdiyevin alimlərimizi milli tarixin 
öyrənilməsində yeni axtarışlara səfərbər edən əsəri
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  

2019-cu il 16 aprel tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir

Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı haqqında 
1. Ümumi müddəalar

1.1. “Dövlət satınalmalarının vahid 
internet portalı haqqında Əsasnamə” 
(bundan sonra – Əsasnamə) “Dövlət 
satınalmaları haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununda dəyişiklik 
edilməsi barədə” Azərbaycan Res-
publikasının 2018-ci il 28 dekabr tarixli 
1433-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi 
və “Dövlət satınalmaları haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Qanununun 
tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 29 
yanvar tarixli 668 nömrəli Fərmanında 
dəyişiklik edilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2018-ci il 28 dekabr tarixli 454 nömrəli 
Fərmanının 1.4.2-ci yarımbəndinin 
icrası ilə bağlı hazırlanmışdır və dövlət 
satınalmalarının vahid internet portalı-
nın (bundan sonra - portal) fəaliyyətinin 
hüquqi, təşkilati və texnoloji əsaslarını 
müəyyən edir.

1.2. Portal aşağıdakıları təmin edir:
1.2.1. tender elanının dərc 

edilməsini;
1.2.2. tenderdə iştirak etmək üçün 

malgöndərənin (podratçının) “Dövlət sa-
tınalmaları haqqında” Azərbaycan Res-
publikası Qanununun 28-ci maddəsində 
nəzərdə tutulan sənədləri satınalan 
təşkilata təqdim etməsini (satınalan 
təşkilat özü həmin sənədlər barədə 
məlumatları “Dövlət satınalmaları haq-
qında” Azərbaycan Respublikası Qanu-
nunun 50-2.2-ci maddəsində göstərilən 
qaydada əldə edə bilmədikdə);

1.2.3. tenderdə iştirak haqqının 
ödənilməsini;

1.2.4. malgöndərənin (podratçının) 
iddiaçı kimi qeydiyyatdan keçməsini;

1.2.5. iddiaçı kimi qeydiyyatdan keç-
miş hər bir malgöndərən (podratçı) üçün 
elektron kabinetin yaradılmasını;

1.2.6. satınalan təşkilat ilə 
malgöndərən (podratçı) arasında qarşı-
lıqlı məlumat mübadiləsini və sənədlərin 
təqdim olunmasını;

1.2.7. tender təkliflərinin təqdim 
olunmasını;

1.2.8. tender təklifinin təminatının 
verilməsini;

1.2.9. tender komissiyasının virtual 
iclaslarının keçirilməsini;

1.2.10. tender təkliflərinə baxılma-
sını, onların qiymətləndirilməsini və 
müqayisəsini;

1.2.11. satınalma müqaviləsinin 
elektron qaydada bağlanmasını, həmin 
müqavilənin və tenderin nəticələrinə dair 
digər sənədlərin yerləşdirilməsini;

1.2.12. “Dövlət satınalmaları haq-
qında” Azərbaycan Respublikasının 
Qanunu ilə nəzərdə tutulmuş hal-
larda bildirişlərin elektron qaydada 
göndərilməsini;

1.2.13. tenderin əsas şərtlər toplusu-
nun, tender prosedurlarını tənzimləyən 
normativ hüquqi aktların, satınalma 
müqaviləsinin və digər sənədlərin 
yerləşdirilməsini;

1.2.14. “Dövlət satınalmaları haq-
qında” Azərbaycan Respublikasının 
Qanunu ilə müəyyən olunmuş hallarda 
şikayət verilməsini və həmin şikayətə 
baxılmanın nəticələri barədə qərarın 
əldə olunmasını;

1.2.15. “Dövlət satınalmaları haqqın-
da” Azərbaycan Respublikasının Qanu-
nu ilə müəyyən edilmiş qaydada satınal-

ma müqaviləsinin yerinə yetirilməsinin 
təminatının təqdim olunmasını;

1.2.16. hesab-fakturaların satınalan 
təşkilata təqdim olunmasını;

1.2.17. satınalan təşkilatın ödənişlə 
bağlı təsdiq bildirişi təqdim etməsini;

1.2.18. satınalma planının 
yerləşdirilməsini.

1.3. Portalın fəaliyyətinin təşkilini, 
idarə olunmasını və inkişafını onun ope-
ratoru (bundan sonra - operator) olan 
Azərbaycan Respublikasının Antiinhisar 
və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət 
Agentliyi təmin edir.

1.4. Bu Əsasnamədəki anlayışlar 
aşağıdakı mənaları ifadə edir:

1.4.1. istifadəçi - satınalan təşkilat, 
malgöndərən (podratçı); 

1.4.2. satınalan təşkilatın elektron 
kabineti – satınalma planlarının, satı-
nalma prosedurları haqqında elanların 
(bildirişlərin) və həmin prosedurların 
nəticələrinin dərc edilməsini, ödənişlərin 
həyata keçirilməsini, operatorla və 
malgöndərənlə (podratçı ilə) əlaqəni 
təmin edən xüsusi fərdi elektron səhifə;

1.4.3. malgöndərənin (podratçının) 
elektron kabineti – elektron satınal-
ma prosedurlarında iştirak etmək üçün 
ödənişin həyata keçirilməsini, operatorla 
və satınalan təşkilatla əlaqəni təmin 
edən xüsusi fərdi elektron səhifə.

1.5. Portalın fəaliyyətinin təşkili, 
təkmilləşdirilməsi və saxlanma xərcləri 
dövlət büdcəsi və digər mənbələr hesa-
bına maliyyələşdirilir.

1.6. Dövlət informasiya sistemlərinin 
və ehtiyatlarının portal ilə inteqrasiyası 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2018-ci il 12 sentyabr tarixli 263 nömrəli 
Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət 
informasiya ehtiyatları və sistemlərinin 
formalaşdırılması, aparılması, inteqra-
siyası və arxivləşdirilməsi Qaydaları”na 
uyğun olaraq həyata keçirilir.

2. Portalın fəaliyyət prinsipləri
2.0. Portalın fəaliyyəti aşağıdakı 

prinsiplər əsasında həyata keçirilir:
2.0.1. şəffaflıq – portalın fəaliyyətində 

aşkarlığın və hesabatlılığın təmin 
edilməsi, həyata keçirilən prosedurların 
və onların nəticələrinin izlənməsi imkanı-
nın mövcudluğu;

2.0.2. istifadə asanlığı və rahatlığı 
– portaldan istifadənin və informasiya 
mübadiləsinin rahat, əlavə əməliyyatlar 
aparılmadan təmin edilməsi;

2.0.3. səmərəlilik – mümkün qədər 
az resursdan istifadə edilməklə, nəzərdə 
tutulan nəticənin əldə olunması; 

2.0.4. operativlik – müvafiq 
sənədlərin və müraciətlərin təqdim 
edilməsinin, qəbulunun, cavablandırıl-
masının, nəticələrinin göndərilməsinin, 
informasiyanın əldə olunmasının və 
mübadiləsinin real vaxt rejimində həyata 
keçirilməsi;

2.0.5. təhlükəsizlik – sertifikat-
laşdırılmış proqram təminatından və 
proqram-texniki vasitələrdən istifadə 
edilməsi, məlumatlarla, o cümlədən 
fərdi məlumatlarla bağlı informasiya 
mübadiləsi zamanı normativ hüquqi akt-
ların tələblərinə riayət edilməsi, təşkilati, 
texniki və texnoloji tədbirlər həyata 
keçirməklə informasiyanın mühafizəsinin 
təmin edilməsi; 

2.0.6. fasiləsizlik – portalda aparı-
lan təşkilati, inzibati, texniki və digər 
dəyişikliklərdən asılı olmayaraq, 

fəaliyyətin fasiləsiz həyata keçirilməsi;
2.0.7. modulluq və miqyaslılıq – 

mövcud informasiya sistemində ciddi 
dəyişikliklər edilmədən proqram-texniki 
komponentlərin inkişaf etdirilməsi. 

3. Portalın texniki infrastrukturu
3.1. Portalın infrastrukturu texniki-tex-

noloji və funksional baxımdan aşağıdakı 
əsas komponentlərdən ibarətdir:

3.1.1. proqram-texniki vasitələr;
3.1.2. telekommunikasiya kanalları;
3.1.3. elektron xidmətlər modulu;
3.1.4. idarəetmə sistemi;
3.1.5. ehtiyat mərkəzi;
3.1.6. arxiv mərkəzi.
3.2. Portalın proqram-texni-

ki vasitələri və telekommunikasiya 
kanalları bu Əsasnamənin 1.2-ci 
bəndində nəzərdə tutulan xidmətlərin 
və informasiya mübadiləsinin həyata 
keçirilməsini, istifadəçilərin portaldan 
istifadəsini, portalın fəaliyyətinin etibar-
lılığını, təhlükəsizliyini və məlumatların 
mühafizəsini təmin edir.

3.3. Elektron xidmətlər modulu aşağı-
dakıları təmin edir:

3.3.1. satınalma planlarının, satı-
nalma prosedurları haqqında elanların 
(bildirişlərin) və həmin prosedurların 
nəticələrinin dərc edilməsini;

3.3.2. “Elektron Hökumət” İnforma-
siya Sistemindən məlumatların (əldə 
edilməsi məhdudlaşdırılan informasiya 
istisna olmaqla) əldə edilməsini;

3.3.3. tenderdə iştirak etmək üçün 
nəzərdə tutulan sənədləri malgöndərənin 
(podratçının) satınalan təşkilata təqdim 
etməsini;

3.3.4. malgöndərənin (podratçının) 
iddiaçı kimi qeydiyyatdan keçməsini;

3.3.5. iddiaçı kimi qeydiyyatdan keç-
miş hər bir malgöndərən (podratçı) üçün 
elektron kabinetin yaradılmasını;

3.3.6. satınalan təşkilatla 
malgöndərən (podratçı) arasında qarşı-
lıqlı məlumat mübadiləsini və sənədlərin 
təqdim olunmasını, əsas şərtlər toplusu-
nun əldə olunmasını, tender təkliflərinin 
təqdim olunmasını;

3.3.7. tender komissiyasının vir-
tual iclaslarının keçirilməsini, ten-
der təkliflərinə baxılmanı, onların 
qiymətləndirilməsini və müqayisəsini, 
müqavilələrin elektron formada tərtibini 
və imzalanmasını;

3.3.8. dövlət satınalmaları-
nı tənzimləyən hüquqi aktların 
yerləşdirilməsini;

3.3.9. şikayətin verilməsini və 
şikayətlərə baxılmanın nəticələri barədə 
qərarın əldə olunmasını;

3.3.10. hesab-fakturaların satınalan 
təşkilata təqdim olunmasını, satınalan 
təşkilatın ödənişlə bağlı təsdiq bildirişini 
təqdim etməsini;

3.3.11. satınalma müqavilələrinin 
vahid reyestrinin aparılmasını;

3.3.12. etibarsız malgöndərənlərin 
(podratçıların) vahid reyestrinin aparıl-
masını;

3.3.13. malgöndərənlərin (podratçıla-
rın) VÖEN-i, hüquqi ünvanı, təsisçilərin 
adı, soyadı, atasının adı və ünvanı, 
qanuni təmsilçisinin adı, soyadı, ata-
sının adı və ünvanı, Azərbaycan Res-

publikasında vergilərə və digər icbari 
ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı 
keçmiş öhdəliklərin olmaması barədə 
məlumatların əldə olunmasını;

3.3.14. son 3 (üç) il üzrə ayrı-ayrılıq-
da malların (işlərin, xidmətlərin) təqdim 
edilməsindən əldə olunmuş gəlir, işçi 
qüvvəsi, texniki və maliyyə imkanları 
barədə məlumatların əldə olunmasını;

3.3.15. qeyri-rəsmi məşğulluğa görə 
cərimə edilmiş sahibkarlıq subyektlərinin 
adı və VÖEN-i barədə məlumatların əldə 
olunmasını;

3.3.16. son 5 (beş) il ərzində 
barəsində cinayətə görə məhkumolunma 
və ya peşə fəaliyyəti ilə məşğul olmanın 
qadağan edilməsi barədə qüvvəyə min-
miş məhkəmə qərarı olan hüquqi şəxsin 
adı və VÖEN-i, qanuni təmsilçisinin 
soyadı, adı, atasının adı, fiziki şəxsin 
soyadı, adı, atasının adı və VÖEN-i, 
məhkəmənin qərarı ilə müflis elan 
olunmuş sahibkarlıq subyektinin adı və 
VÖEN-i, məhkəmənin qərarı ilə əmlakı 
üzərinə həbs qoyulmuş sahibkarlıq 
subyektinin adı və VÖEN-i, məhkəmənin 
qərarı ilə ödənişə yönəlmiş girovu olan 
sahibkarlıq subyektinin adı və VÖEN-i, 
məhkəmənin qərarı ilə kommersiya 
fəaliyyəti dayandırılmış sahibkarlıq 
subyektinin adı və VÖEN-i barədə 
məlumatların əldə olunmasını;

3.3.17. malın ölkə daxilində istehsal 
edildiyini təsdiq edən mənşə sənədləri 
barədə məlumatların əldə olunmasını;

3.3.18. müəyyən işlərin yerinə 
yetirilməsi üçün müvafiq lisenziyanın 
mövcudluğu barədə məlumatların əldə 
edilməsini;

3.3.19. iştirak haqqının ödənilməsini;
3.3.20. tender təklifinin və müqavilənin 

yerinə yetirilməsi təminatlarının, avans 
ödənişinə görə bank zəmanətinin alınma-
sını və satınalan təşkilata təqdim olun-
masını.

3.4. Portalın idarəetmə sistemi onun 
məlumat bazasının formalaşdırılmasını, 
idarə olunmasını və istifadəsini təmin 
edir.

3.5. Portalın fəaliyyətinin dayanıq-
lılığını və təhlükəsizliyini təmin etmək 
məqsədilə onun ehtiyat mərkəzi yaradılır 
və portalın proqram-texniki vasitələrinin 
nüsxəsi bu mərkəzdə saxlanılır. Forma-
laşan məlumatlar portalın məlumat baza-
sında, ehtiyat surətləri isə onun məlumat 
bazasının arxiv mərkəzində olur.

4. Portalın operatorunun 
funksiyaları

4.1. Operator portalın fəaliyyətini 
təmin etmək üçün aşağıdakı funksiyaları 
həyata keçirir:

4.1.1. portalın idarə olunmasını təşkil 
edir və portalın funksional imkanlarının 
artırılması istiqamətində tədbirlər görür;

4.1.2. portalın etibarlı və davam-
lı funksional fəaliyyətini təmin edir, 
portalın ayrı-ayrı komponentləri 
üzrə audit tədbirlərini təşkil edir və 
təkmilləşdirilməsi üçün tədbirlər görür;

4.1.3. portala ötürülən məlumatların 
etibarlılığını, əlçatanlığını, 
təhrifolunmazlığını və konfidensiallığını, 
habelə onların ehtiyat surətlərinin saxla-

nılmasını və qorunmasını təmin edir;
4.1.4. “ASAN ödəniş” sistemi 

vasitəsilə qəbul edilən və portalın 
aidiyyəti istifadəçilərinin bank he-
sablarına köçürülən ödənişin həyata 
keçirilməsi barədə həmin istifadəçilərin 
məlumatlandırılmasını təmin edir;

4.1.5. portaldan istifadə qaydaları 
barədə istifadəçiləri məlumatlandırır, 
istifadəçilərə portalın iş prinsipi və funk-
sional imkanları haqqında məlumat verir, 
metodiki kömək göstərir;

4.1.6. portalın təhlükəsizliyi pozul-
duqda, əsas avadanlıqda hər hansı qəza 
(xəta) baş verdiyi halda Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti yanında 
Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnova-
siyalar üzrə Dövlət Agentliyini bu barədə 
məlumatlandırır, qəzanın (xətanın) 
dərhal aradan qaldırılması üçün müvafiq 
tədbirlər görür, bu, mümkün olmadıqda, 
portalın ehtiyat mərkəzinin fəaliyyətə 
başlamasını təmin edir;

4.1.7. informasiya təhlükəsizliyini, o 
cümlədən fərdi məlumatların qorunması-
nı təmin edir;

4.1.8. dövlət vəsaiti hesabına mal-
ların (işlərin və xidmətlərin) müsabiqə 
əsasında satın alınmasının “Dövlət 
satınalmaları haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununa uyğun 
aparılmasına nəzarət edir, mübahisəli 
məsələləri araşdırır, “Dövlət satınalma-
ları haqqında” Azərbaycan Respublika-
sı Qanununun tələblərinin pozulması 
hallarını aşkar edir, satınalma prosedur-
larını 7 (yeddi) bank gününədək dayan-
dırır, “Dövlət satınalmaları haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanununa 
uyğun olaraq, satınalan təşkilat qarşısın-
da elektron satınalmaların nəticələrinin 
ləğv edilməsi barədə məsələ qaldırır 
və “Dövlət satınalmaları haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Qanununun 
müddəalarına uyğun tədbirlər görür.

5. Portaldan istifadə qaydaları
5.1. Portalda göstərilən xidmətlər 

üzrə bu Əsasnamənin 3.3-cü bəndində 
qeyd edilən məlumatlar real vaxt 
rejimində satınalan təşkilata və operato-
ra təqdim olunur.

5.2. Bu Əsasnamənin 3.3-cü 
bəndində nəzərdə tutulan xidmətlərdən 
istifadə etmək üçün satınalan təşkilat:

5.2.1. Vahid Giriş Sistemi (“Single 
Sign On”) vasitəsilə portalda qeydiyyat-
dan keçərək elektron kabinet yaradır;

5.2.2. “Dövlət satınalmaları haq-
qında” Azərbaycan Respublikasının 
Qanununda nəzərdə tutulmuş müddətdə 
satınalma planlarını portalda yerləşdirir;

5.2.3. açıq tenderin keçirilməsi 
barədə elanı portalın müvafiq 
bölməsində yerləşdirir.

5.3. Bu Əsasnamənin 3.3-cü 
bəndində nəzərdə tutulan xidmətlərdən 
istifadə etmək üçün malgöndərən (pod-
ratçı):

5.3.1. tenderdə iştirak etmək üçün 
Vahid Giriş Sistemi (“Single Sign On”) 
vasitəsilə portalda qeydiyyatdan keçərək 
elektron kabinet yaradır;

5.3.2. həmin tenderdə iştirak etmək 
üçün “Dövlət satınalmaları haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanununa 
uyğun olaraq iştirak haqqını ödəyir.

5.4. Malgöndərən (podratçı) iştirak 
haqqını ödədikdən sonra satınalan 
təşkilat portal vasitəsilə “Dövlət satınal-
maları haqqında” Azərbaycan Respub-

likası Qanununun 28-ci maddəsində 
nəzərdə tutulan sənədlər barədə 
məlumatları əldə edir. 

5.5. Satınalan təşkilat “Dövlət satınal-
maları haqqında” Azərbaycan Respub-
likası Qanununun 28-ci maddəsində 
nəzərdə tutulan sənədləri həmin Qanu-
nun 50-2.2-ci maddəsində göstərilən 
qaydada özü əldə edə bilmədikdə, 
malgöndərən (podratçı) tenderdə iştirak 
etmək üçün həmin sənədləri satınalan 
təşkilata portal vasitəsilə təqdim edir.

5.6. İddiaçı “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Qanununun 28.3-cü maddəsində qeyd 
olunan müddətədək tender təklifini və 
tender təklifinin təminatını satınalan 
təşkilata portal vasitəsilə təqdim edir.

5.7. Elektron satınalmada işti-
rak etmək üçün qeydiyyatdan keçən 
malgöndərənlərin (podratçıların) sayı 
səmərəli rəqabəti təmin etmək üçün 
3-dən (üçdən) az olduqda, satına-
lan təşkilat bu proseduru ləğv edir. 
Elektron satınalmanın ləğv edilməsi 
barədə məlumat dərhal qeydiyyatdan 
keçmiş malgöndərənlərə (podratçılara) 
göndərilir.

5.8. Tender komissiyasının virtual 
iclası real vaxt rejimində portal vasitəsilə 
keçirilir. Tender komissiyasının virtual 
iclasında tender komissiyası üzvlərinin 
azı dörddə üçü iştirak etməlidir.

5.9. Portal vasitəsilə satınalmaların 
nəticələri avtomatik müəyyən olunur və 
qərar qəbul edilməsi üçün elektron qay-
dada tender komissiyasına göndərilir. 
Tender komissiyası təqdim olunan 
tender təkliflərini daxil olduqları ardıcıl-
lıqla açır. Tender komissiyası 1 (bir) bank 
günü müddətində təklifi “Dövlət satınal-
maları haqqında” Azərbaycan Respub-
likası Qanununun 50-6.1-ci maddəsinə 
uyğun olaraq qiymətləndirərək 
qərar qəbul edir, qərarı həmin gün 
gücləndirilmiş elektron imza vasitəsilə 
imzalayır və portalda yerləşdirir. Tender 
komissiyası tenderin nəticələri haqqında 
yekun protokol tərtib edir, onu həmin gün 
komissiyanın bütün üzvləri gücləndirilmiş 
elektron imza vasitəsilə imzalayırlar 
və protokol portal vasitəsilə operatora 
göndərilir.

5.10. Satınalan təşkilat tender təklifini 
aksept etdikdən sonra tender təklifini 
vermiş malgöndərənə (podratçıya) 
dərhal portal vasitəsilə avtomatik qayda-
da bildiriş göndərilir.

5.11. Satınalan təşkilat 3 (üç) bank 
günü müddətində satınalma müqaviləsini 
hazırlayır, portalda yerləşdirir və 
gücləndirilmiş elektron imza vasitəsilə 
imzalayır.

5.12. Malgöndərən (podratçı) 5 
(beş) bank günü müddətində həmin 
müqaviləni gücləndirilmiş elektron imza 
vasitəsilə imzalayır. 

5.13. Satınalma müqaviləsi və tende-
rin nəticələrinə dair tender komissiyası-
nın yekun protokolu portalda yerləşdirilir.

5.14. “Dövlət satınalmaları haqqın-
da” Azərbaycan Respublikası Qanunu-
nun 50-2.1.16-cı maddəsində nəzərdə 
tutulmuş hesab-fakturaları malgöndərən 
(podratçı) satınalan təşkilata portal 
vasitəsilə təqdim edir. 

5.15. Satınalan təşkilat ödənişlə bağlı 
təsdiq bildirişini malgöndərənə (podratçı-
ya) təqdim edir.

Bakıda “Dini-ideoloji təhlükəsizlik və media” mövzusunda konfrans

DQİDK sədrinin müavini Gün-
düz İsmayılovun moderatorluğu ilə 
keçirilən konfransda çıxış edən Dövlət 
Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı 
bəzi qrupların öz maraqlarını təmin 
etmək üçün din amilindən istifadə 
etməsi, dini və milli-mənəvi dəyərlərin 
bu gün bəzi maraqlı qüvvələrin alətinə 
çevrilməsi, xüsusilə son dövrdə dinin 
siyasiləşdirilmiş formada yayılması 
və təqdim edilməsinin təhlükələri, 
eyni zamanda, bu istiqamətdəki 
təhdidlərin qarşısının alınmasında 
medianın üzərinə düşən vəzifələr 
barədə danışıb. O bildirib ki, ölkədə 
dini təhlükəsizliyin tam təmin olunma-
sı gənc nəslin sağlam ideologiyada 
yetişməsində böyük rol oynayır. Bu 
məsələdə müxtəlif dövlət qurumla-
rı ilə yanaşı, medianın da üzərinə 
məsuliyyət düşür. Cəmiyyətdə milli 
kimliyin formalaşmasında mətbuatın 
önəmli yerə malik olduğunu deyən 
komitə sədri əlavə edib ki, ziyalıla-
rımız və jurnalistlər insanların dini 
radikalizmdən uzaq olmaları üçün 
təbliğat işini gücləndirməlidir.

Mətbuat Şurasının sədri, Milli 
Məclisin deputatı Əflatun Amaşov 

bildirib ki, rəhbərlik etdiyi qurum Qaf-
qaz Müsəlmanları İdarəsi və DQİDK 
ilə bu mövzuda çoxlu sayda tədbirlər 
keçirib. O, Azərbaycan jurnalistlərinin 
dini mövzularla bağlı yazılarda kifayət 
qədər peşəkarlıq nümayiş etdirdiyini 
vurğulayıb.

Prezident Administrasiyasının 
millətlərarası münasibətlər, multikul-
turalizm və dini məsələlər şöbəsinin 
böyük məsləhətçisi Əliheydər Zülfü-
qarov vurğulayıb ki, Azərbaycanda 
dini etiqad azadlıqları təmin edilir, 
müxtəlif dini konfessiyalar qarşılıqlı 
hörmət əsasında fəaliyyət göstərirlər. 
Azərbaycanda dini sabitliyə xaricdən 
idarə olunan müəyyən təhdidlər 
var. Lakin Azərbaycan güclü 
dövlətdir, hüquq-mühafizə orqanları 
bu halların öhdəsindən layiqincə 
gəlirlər. Qeyd edilib ki, din möv-
zusunda media nümayəndələrinin 
məlumatlandırılması istiqamətində 
mühüm işlər görülür. Mətbuatda san-
ballı məqalələrlə çıxış edən müəlliflər 
tanıyırıq və bu, çox sevindirici haldır. 
Məqsəd vətəndaşları sağlam dini 
biliklərlə maarifləndirməkdir. Əgər 
belə olarsa, zərərli təmayüllər  

özü aradan qalxacaq.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin 

sədr müavini Qəmər xanım Cavad-
lı jurnalistlərin, ümumiyyətlə bütün 
cəmiyyətin düzgün dini biliklərə sahib 
olmasının önəminə diqqət çəkib. 
O, dövlət təhsil müəssisələrində 
dini bilikləri ehtiva edən fənlərin 
tədris olunmasının vacibliyinə toxu-
nub. Dini mühitin zənginləşdirilməsi 
istiqamətində mühüm işlərin görül-
düyünü qeyd edən sədr müavini bu 
sahəyə dövlət tərəfindən göstərilən 
diqqət və qayğıdan da bəhs edib.

AMEA-nın Fəlsəfə İnstitutunun 
direktoru İlham Məmmədzadə dini 
ideologiyaya Qərbdən və Şərqdən 

olan təsirlərdən söz açıb, medianın, 
xüsusilə sosial medianın və elmin ro-
luna toxunub. Medianın müasir dövrdə 
cəmiyyətin ən vacib institutlarından biri 
olduğunu deyən İ.Məmmədzadə qeyd 
edib ki, hər bir ölkədə və bütövlükdə 
dünyada baş verən hadisələr 
cəmiyyətə məhz onun tərəfindən və ya 
onun vasitəsilə təqdim olunur, interp-
retasiya edilir. Bütün bu məqamlar 
mətbuatın gücünü dəyərləndirmək 
məsələsini günbəgün aktuallaşdırır və 
daha da əhəmiyyətli müstəviyə çıxarır.

“Azərbaycan” qəzetinin baş 
redaktoru, Milli Məclisin deputa-
tı Bəxtiyar Sadıqov vurğulayıb ki, 
xarici qüvvələrin dindən sui-istifadə 

cəhdlərinin qarşısının alınmasında 
media nümayəndələrinin fəaliyyəti xü-
susi önəm daşıyır. O, dinsiz radikallara 
qarşı mübarizədə media təmsilçilərinin 
üzərinə böyük öhdəlik düşdüyünü 
deyib.

Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm 
Mərkəzinin icraçı direktoru Rəvan 
Həsənov qeyd edib ki, bir sıra 
ölkələrdə dinlərarası, məzhəblərarası 
münasibətlərdə gərginlik artsa da, 
respublikamızda bu sahədə həmrəylik, 
tolerantlıq mühiti mövcuddur. Bu 
sabitliyi gözü götürməyən qüvvələr 
media, əsasən də sosial medianın 
imkanlarından istifadə edərək məzhəb 
ayrı-seçkiliyi, dini qarşıdurma yaratma-

ğa çalışırlar.
Daha sonra Bakı Dövlət Universi-

tetinin jurnalistika fakültəsinin dekanı 
Vüqar Əliyev “Din və terror mövzusun-
da manipulyativ istiqamətlər və media” 
mövzusunda geniş təqdimatla çıxış 
edib. Bildirib ki, XXI əsrin ən böyük 
fenomeni sayılan internet sayəsində 
informasiya mühitində və jurnalis-
tika sahəsində əsaslı dəyişikliklər 
müşahidə edilir. Bu sahədə dünya 
təcrübəsini konfrans iştirakçıları ilə 
paylaşan V.Əliyev beynəlxalq medi-
ada məqsədli şəkildə islamofobiya 
meyilləri, radikal terror təşkilatlarının 
adının İslamla birgə çəkilməsi, İslam 
daxilindəki məzhəb problemlərinin qa-
bardılması kimi məsələləri şərh edib.

“Yeni Azərbaycan” qəzetinin baş 
redaktoru, Milli Məclisin deputatı 
Hikmət Babaoğlu, “Səs” Media Hol-
dinqin rəhbəri Bəhruz Quliyev və 
Mətbuat Şurasının İdarə Heyətinin 
üzvü Azər Həsrətin çıxışları ilə da-
vam edən konfrans milli-mənəvi və 
dini dəyərlərimizin təbliğ və təşviq 
edilməsində, dinin düzgün formada 
ictimaiyyətə çatdırılmasında, həmçinin 
dini radikalizmə, terrorizmə və 
ekstremizmə qarşı mübarizədə media 
təmsilçilərinin üzərinə düşən vəzifələr 
ətrafında müzakirələrlə və təkliflərin 
səsləndirilməsi ilə başa çatıb.

AZƏRTAC
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 � Aprelin 16-da Bakıda Dini Qurumlarla İş üzrə 
Dövlət Komitəsi (DQİDK) və Azərbaycan Mətbuat Şurasının 
birgə təşkilatçılığı ilə “Dini-ideoloji təhlükəsizlik və media” 
mövzusunda konfrans keçirilib.



AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI
№ 161           Bakı şəhəri, 11 aprel 2019-cu il
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Azərsu” Açıq Səhmdar 

Cəmiyyətinin Nizamnaməsinin və strukturunun təsdiq edilməsi haqqın-
da” 2005-ci il 22 mart tarixli 50 nömrəli, “Azərbaycan Televiziya və Radio 
Verilişləri” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsinin təsdiq edilməsi 
haqqında” 2005-ci il 18 iyun tarixli 106 nömrəli, “Azəristiliktəchizat” Açıq 
Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsi”nin təsdiq edilməsi haqqında” 2005-ci il 
14 dekabr tarixli 229 nömrəli, “Mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış əşyaların 
dövriyyəsinə və onun şərtlərinin gözlənilməsinə nəzarət Qaydaları”nın 
və “Fəaliyyət növlərinin xüsusiyyətindən asılı olaraq mülki dövriyyəsi 
məhdudlaşdırılmış əşyaların dövriyyəsi üçün tələb olunan əlavə Şərtlər”in 
təsdiq edilməsi haqqında” 2006-cı il 8 may tarixli 120 nömrəli, “Azərbaycan 
Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsinin və 
strukturunun təsdiq edilməsi haqqında” 2006-cı il 17 iyun tarixli 149 nömrəli, 
“Azərbaycan Hava Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsinin və 
strukturunun təsdiq edilməsi haqqında” 2008-ci il 30 aprel tarixli 105 nömrəli, 
“Azərbaycan yaşıllaşdırma və landşaft quruluşu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 
Nizamnaməsi”nin təsdiq edilməsi barədə” 2009-cu il 6 may tarixli 77 nömrəli 
qərarlarında dəyişikliklər edilməsi haqqında

“Azərbaycan Respublikasının Mülki 
Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqın-
da” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci 
il 30 oktyabr tarixli 1295-VQD nömrəli 
Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 26 
noyabr tarixli 744 nömrəli Sərəncamının 
1.3-cü bəndinin icrasını təmin etmək 
məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası-
nın Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:

1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2005-ci il 22 mart tarixli 50 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublika-
sının Qanunvericilik Toplusu, 2005,  
№ 3, maddə 257; 2006, № 1, maddə 
59; 2007, № 9, maddə 922; 2009,  
№ 10, maddə 846; 2010, № 11, maddə 
1039; 2011, № 5, maddə 442; 2013,  
№ 6, maddə 760; 2015, № 9, maddə 
1074, № 12, maddə 1595; 2016,  
№ 3, maddə 612, № 6, maddə 1225, 
№ 10, maddə 1728; 2017, № 9, maddə 
1746, № 12 (II kitab), maddə 2541; 
2018, № 7 (II kitab), maddə 1664, 
№ 9, maddə 1941) ilə təsdiq edilmiş 
“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 
Nizamnaməsi”nin 7.8-ci bəndi aşağıdakı 
redaksiyada verilsin:

“7.8. İdarə Heyətinin üzvlərinin şəxsi 
marağı ilə Cəmiyyətin maraqları ara-
sında ziddiyyətlərə gətirib çıxara bilən 
hallarda İdarə Heyətinin sədri və ya 
digər üzvü bu barədə məlumatı Direk-
torlar Şurasına yazılı şəkildə təqdim 
etməlidir. Cəmiyyətin maraqlarına zidd 
olan əqdlərin bağlanması Azərbaycan 
Respublikasının Mülki Məcəlləsi ilə ayrı 
qayda nəzərdə tutulmamışdırsa, Direk-
torlar Şurasının qərarı əsasında həyata 
keçirilə bilər.”.

2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2005-ci il 18 iyun tarixli 106 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respubli-
kasının Qanunvericilik Toplusu, 2005, 
№ 6, maddə 542; 2006, № 11, maddə 
1003; 2009, № 1, maddə 22; 2013, 
№ 6, maddə 761; 2015, № 12, maddə 
1594; 2016, № 3, maddə 613, № 6, 
maddə 1227, № 8, maddə 1449) ilə 
təsdiq edilmiş “Azərbaycan Televiziya 
və Radio Verilişləri” Qapalı Səhmdar 
Cəmiyyətinin Nizamnaməsi”nə aşağıda-
kı məzmunda 11.6-cı bənd əlavə edilsin:

“11.6. İdarə Heyətinin üzvlərinin 
şəxsi marağı ilə Cəmiyyətin maraqları 
arasında ziddiyyətlərə gətirib çıxara 
bilən hallarda İdarə Heyətinin rəhbəri 
və ya digər üzvü bu barədə məlumatı 
səhmdarların ümumi yığıncağına yazılı 
şəkildə təqdim etməlidir. Cəmiyyətin 
maraqlarına zidd olan əqdlərin bağ-
lanması Azərbaycan Respublikasının 
Mülki Məcəlləsi ilə ayrı qayda nəzərdə 

tutulmamışdırsa, səhmdarların ümumi 
yığıncağının qərarı əsasında həyata 
keçirilə bilər.”.

3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2005-ci il 14 dekabr ta-
rixli 229 nömrəli Qərarı (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2005, № 12, maddə 1229; 2009, № 10, 
maddə 846; 2010, № 11, maddə 1039; 
2013, № 6, maddə 762; 2014, № 1, 
maddə 69; 2015, № 12, maddə 1593; 
2016, № 6, maddə 1222; 2017, № 8, 
maddə 1608, № 9, maddə 1747) ilə 
təsdiq edilmiş “Azəristiliktəchizat” Açıq 
Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsi”nə 
aşağıdakı məzmunda 6.5-ci bənd əlavə 
edilsin:

“6.5. İdarə Heyətinin üzvlərinin 
şəxsi marağı ilə Cəmiyyətin maraqları 
arasında ziddiyyətlərə gətirib çıxara 
bilən hallarda İdarə Heyətinin sədri 
və ya digər üzvü bu barədə məlumatı 
Müşahidə Şurasına yazılı şəkildə təqdim 
etməlidir. Cəmiyyətin maraqlarına zidd 
olan əqdlərin bağlanması Azərbaycan 
Respublikasının Mülki Məcəlləsi ilə 
ayrı qayda nəzərdə tutulmamışdırsa, 
Müşahidə Şurasının qərarı əsasında 
həyata keçirilə bilər.”.

4. “Mülki dövriyyəsi 
məhdudlaşdırılmış əşyaların 
dövriyyəsinə və onun şərtlərinin 
gözlənilməsinə nəzarət Qaydaları”nın 
və “Fəaliyyət növlərinin xüsusiyyətindən 
asılı olaraq mülki dövriyyəsi 
məhdudlaşdırılmış əşyaların dövriyyəsi 
üçün tələb olunan əlavə Şərtlər”in təsdiq 
edilməsi haqqında” Azərbaycan Res-
publikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı 
il 8 may tarixli 120 nömrəli Qərarında 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunve-
ricilik Toplusu, 2006, № 5, maddə 464; 
2007, № 8, maddə 852, № 12, maddə 
1336; 2008, № 1, maddə 39; 2014,  
№ 7, maddə 935; 2015, № 1, maddə 
63, № 5, maddə 670; 2018, № 4, 
maddə 823) aşağıdakı dəyişikliklər 
edilsin:

4.1. həmin Qərarla təsdiq edilmiş 
“Mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış 
əşyaların dövriyyəsinə və onun 
şərtlərinin gözlənilməsinə nəzarət 
Qaydaları”nın 2.13.2-ci yarımbəndinə 
“ləğvetmə komissiyasına” sözlərindən 
sonra “(təsviyəçiyə, ləğvediciyə)” sözləri 
əlavə edilsin;

4.2. həmin Qərarla təsdiq edilmiş 
“Fəaliyyət növlərinin xüsusiyyətindən 
asılı olaraq mülki dövriyyəsi 
məhdudlaşdırılmış əşyaların dövriyyəsi 
üçün tələb olunan əlavə Şərtlər”in 
“Qeydlər”inin 2-ci hissəsinə “ləğvetmə 
komissiyası” sözlərindən sonra 

“(təsviyəçi, ləğvedici)” sözləri əlavə 
edilsin.

5. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2006-cı il 17 iyun tarixli 149 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respubli-
kasının Qanunvericilik Toplusu, 2006, 
№ 6, maddə 576; 2008, № 6, maddələr 
584, 586; 2010, № 6, maddə 566,  
№ 11, maddə 1039; 2013, № 6, 
maddələr 741, 763; 2016, № 3, maddə 
577, № 9, maddə 1580; 2017, № 2, 
maddə 322; 2018, № 2, maddə 346) 
ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Meliora-
siya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar 
Cəmiyyətinin Nizamnaməsi”nə aşağı-
dakı məzmunda 6.4-2-ci bənd əlavə 
edilsin:

“6.4-2. İdarə Heyətinin üzvlərinin 
şəxsi marağı ilə Cəmiyyətin maraqları 
arasında ziddiyyətlərə gətirib çıxara 
bilən hallarda İdarə Heyətinin sədri 
və ya digər üzvü bu barədə məlumatı 
səhmdarların ümumi yığıncağına yazılı 
şəkildə təqdim etməlidir. Cəmiyyətin 
maraqlarına zidd olan əqdlərin bağ-
lanması Azərbaycan Respublikasının 
Mülki Məcəlləsi ilə ayrı qayda nəzərdə 
tutulmamışdırsa, səhmdarların ümumi 
yığıncağının qərarı əsasında həyata 
keçirilə bilər.”.

6. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2008-ci il 30 aprel tarixli 105 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respubli-
kasının Qanunvericilik Toplusu, 2008, 
№ 4, maddə 324, № 10, maddə 929, 
№ 12, maddə 1117; 2013, № 6, maddə 
765, № 8, maddə 1019; 2014, № 2, 
maddə 218; 2016, № 3, maddə 578,  
№ 12, maddə 2235; 2017, № 3, maddə 
481, № 7, maddə 1504) ilə təsdiq edil-
miş “Azərbaycan Hava Yolları” Qapalı 
Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsi”nə 
aşağıdakı məzmunda 5.4-2-ci bənd 
əlavə edilsin:

“5.4-2. İdarə Heyətinin üzvlərinin 
şəxsi marağı ilə Cəmiyyətin maraqları 
arasında ziddiyyətlərə gətirib çıxara 
bilən hallarda İdarə Heyətinin sədri 
və ya digər üzvü bu barədə məlumatı 
səhmdarların ümumi yığıncağına yazılı 
şəkildə təqdim etməlidir. Cəmiyyətin 
maraqlarına zidd olan əqdlərin bağ-
lanması Azərbaycan Respublikasının 
Mülki Məcəlləsi ilə ayrı qayda nəzərdə 
tutulmamışdırsa, səhmdarların ümumi 
yığıncağının qərarı əsasında həyata 
keçirilə bilər.”.

7. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2009-cu il 6 may tarixli 77 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respubli-
kasının Qanunvericilik Toplusu, 2009, 
№ 5, maddə 385; 2014, № 6, maddə 
732; 2016, № 3, maddə 579) ilə təsdiq 
edilmiş “Azərbaycan yaşıllaşdırma 
və landşaft quruluşu” Açıq Səhmdar 
Cəmiyyətinin Nizamnaməsi”nə aşağı-
dakı məzmunda 10.4-2-ci bənd əlavə 
edilsin:

“10.4-2. İdarə Heyətinin üzvlərinin 
şəxsi marağı ilə Cəmiyyətin maraqları 
arasında ziddiyyətlərə gətirib çıxara 
bilən hallarda İdarə Heyətinin sədri 
və ya digər üzvü bu barədə məlumatı 
səhmdarların ümumi yığıncağına yazılı 
şəkildə təqdim etməlidir. Cəmiyyətin 
maraqlarına zidd olan əqdlərin bağ-
lanması Azərbaycan Respublikasının 
Mülki Məcəlləsi ilə ayrı qayda nəzərdə 
tutulmamışdırsa, səhmdarların ümumi 
yığıncağının qərarı əsasında həyata 
keçirilə bilər.”.

Novruz MƏMMƏDOV  
Azərbaycan Respublikasının  

Baş naziri 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI
№ 162           Bakı şəhəri, 11 aprel 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Azərbaycan Dəmir Yolla-
rı” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsinin və strukturunun təsdiq 
edilməsi haqqında” 2010-cu il 15 fevral tarixli 36 nömrəli, “Azərkosmos” Açıq 
Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsinin və strukturunun təsdiq edilməsi 
haqqında” 2010-cu il 23 dekabr tarixli 240 nömrəli, “Azərbaycan Xəzər Dəniz 
Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsinin və strukturunun 
təsdiq edilməsi barədə” 2014-cü il 24 yanvar tarixli 18 nömrəli, “Hərbi Ovçuluq 
İttifaqı” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin Nizamnaməsinin və strukturunun 
təsdiq edilməsi haqqında” 2014-cü il 13 fevral tarixli 44 nömrəli, “Bakı Met-
ropoliteni” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsinin və strukturunun 
təsdiq edilməsi barədə” 2014-cü il 25 iyun tarixli 201 nömrəli, “Milli Nüvə 
Tədqiqatları Mərkəzi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsinin və 
strukturunun təsdiq edilməsi haqqında” 2014-cü il 3 dekabr tarixli 382 nömrəli, 
“Azərişıq” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsinin və strukturunun 
təsdiq edilməsi barədə” 2015-ci il 14 may tarixli 190 nömrəli, “Azərbaycan 
Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin tabeliyində “Şahdağ Turizm 
Mərkəzi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsinin və Strukturunun 
təsdiq edilməsi barədə” 2015-ci il 18 dekabr tarixli 391 nömrəli, “AzerGold” Qa-
palı Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsinin və strukturunun təsdiq edilməsi 
barədə” 2016-cı il 11 may tarixli 187 nömrəli, “Azərxalça” Açıq Səhmdar 
Cəmiyyətinin Nizamnaməsinin və strukturunun təsdiq edilməsi barədə” 2016-
cı il 4 oktyabr tarixli 375 nömrəli qərarlarında dəyişiklik edilməsi haqqında

“Azərbaycan Respublikasının Mülki 
Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqın-
da” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci 
il 30 oktyabr tarixli 1295-VQD nömrəli 
Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 26 
noyabr tarixli 744 nömrəli Sərəncamının 
1.3-cü bəndinin icrasını təmin etmək 
məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:

1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2010-cu il 15 fevral tarixli 36 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublika-
sının Qanunvericilik Toplusu, 2010,  
№ 2, maddə 156; 2013, № 6, maddə 
766; 2014, № 5, maddə 575; 2016,  
№ 3, maddə 580, № 4, maddə 792; 
2017, № 8, maddə 1613) ilə təsdiq edil-
miş “Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı 
Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsi”nə 
aşağıdakı məzmunda 5.5-2-ci bənd 
əlavə edilsin:

“5.5-2. İdarə Heyətinin üzvlərinin 
şəxsi marağı ilə Cəmiyyətin maraqları 
arasında ziddiyyətlərə gətirib çıxara 
bilən hallarda İdarə Heyətinin sədri 
və ya digər üzvü bu barədə məlumatı 
səhmdarların ümumi yığıncağına yazılı 
şəkildə təqdim etməlidir. Cəmiyyətin 
maraqlarına zidd olan əqdlərin bağ-
lanması Azərbaycan Respublikasının 
Mülki Məcəlləsi ilə ayrı qayda nəzərdə 
tutulmamışdırsa, səhmdarların ümumi 
yığıncağının qərarı əsasında həyata 
keçirilə bilər.”.

2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2010-cu il 23 dekabr tarixli 
240 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Res-
publikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2010, № 12, maddə 1121; 2012,  
№ 9, maddə 918; 2014, № 6, maddə 
747, № 9, maddə 1125; 2016, № 3, 
maddə 581; 2017, № 10, maddə 1882; 
2018, № 3, maddə 591) ilə təsdiq 
edilmiş “Azərkosmos” Açıq Səhmdar 
Cəmiyyətinin Nizamnaməsi”nə aşağıdakı 
məzmunda 5.5-2-ci bənd əlavə edilsin:

“5.5-2. İdarə Heyətinin üzvlərinin 
şəxsi marağı ilə Cəmiyyətin maraqları 
arasında ziddiyyətlərə gətirib çıxara 
bilən hallarda İdarə Heyətinin sədri 
və ya digər üzvü bu barədə məlumatı 
səhmdarların ümumi yığıncağına yazılı 
şəkildə təqdim etməlidir. Cəmiyyətin 
maraqlarına zidd olan əqdlərin bağ-
lanması Azərbaycan Respublikasının 
Mülki Məcəlləsi ilə ayrı qayda nəzərdə 
tutulmamışdırsa, səhmdarların ümumi 
yığıncağının qərarı əsasında həyata 
keçirilə bilər.”.

3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2014-cü il 24 yanvar ta-
rixli 18 nömrəli Qərarı ilə (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2014, № 1, maddə 67, № 10, maddə 
1321; 2016, № 3, maddə 584, № 5, 
maddə 957, № 8, maddə 1428,  
№ 11, maddə 1978; 2018, № 7 (II kitab), 
maddə 1620; Azərbaycan Respubli-
kası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 12 
fevral tarixli 48 nömrəli Qərarı) ilə təsdiq 
edilmiş 1 nömrəli əlavə - “Azərbaycan 

Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar 
Cəmiyyətinin Nizamnaməsi”nə aşağıdakı 
məzmunda 8.5-2-ci bənd əlavə edilsin:

“8.5-2. İdarə Heyətinin üzvlərinin 
şəxsi marağı ilə Cəmiyyətin maraqları 
arasında ziddiyyətlərə gətirib çıxara 
bilən hallarda İdarə Heyətinin sədri 
və ya digər üzvü bu barədə məlumatı 
səhmdarların ümumi yığıncağına yazılı 
şəkildə təqdim etməlidir. Cəmiyyətin 
maraqlarına zidd olan əqdlərin bağ-
lanması Azərbaycan Respublikasının 
Mülki Məcəlləsi ilə ayrı qayda nəzərdə 
tutulmamışdırsa, səhmdarların ümumi 
yığıncağının qərarı əsasında həyata 
keçirilə bilər.”.

4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2014-cü il 13 fevral tarixli 44 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublika-
sının Qanunvericilik Toplusu, 2014,  
№ 2, maddə 199; 2016, № 3, maddə 
582; 2017, № 9, maddə 1757) ilə 
təsdiq edilmiş 1 nömrəli əlavə - “Hərbi 
Ovçuluq İttifaqı” Məhdud Məsuliyyətli 
Cəmiyyətinin Nizamnaməsi”nin 5.5-1-
ci bəndində “, İdarə Heyətinin sədri və 
ya üzvləri” sözləri “sədri və ya üzvləri, 
Cəmiyyətin direktoru,” sözləri ilə əvəz 
edilsin. 

5. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2014-cü il 25 iyun tarixli 201 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respubli-
kasının Qanunvericilik Toplusu, 2014, 
№ 6, maddə 754; 2016, № 3, maddə 
583; 2017, № 12 (II kitab), maddə 
2511) ilə təsdiq edilmiş “Bakı Metropo-
liteni” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin 
Nizamnaməsi”nə aşağıdakı məzmunda 
8.5-2-ci bənd əlavə edilsin:

“8.5-2. İdarə Heyətinin üzvlərinin 
şəxsi marağı ilə Cəmiyyətin maraqları 
arasında ziddiyyətlərə gətirib çıxara 
bilən hallarda İdarə Heyətinin sədri 
və ya digər üzvü bu barədə məlumatı 
səhmdarların ümumi yığıncağına yazılı 
şəkildə təqdim etməlidir. Cəmiyyətin 
maraqlarına zidd olan əqdlərin bağ-
lanması Azərbaycan Respublikasının 
Mülki Məcəlləsi ilə ayrı qayda nəzərdə 
tutulmamışdırsa, səhmdarların ümumi 
yığıncağının qərarı əsasında həyata 
keçirilə bilər.”.

6. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2014-cü il 3 dekabr tarixli 
382 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Res-
publikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2014, № 12, maddə 1660; 2016, № 3, 
maddə 585) ilə təsdiq edilmiş “Milli Nüvə 
Tədqiqatları Mərkəzi” Qapalı Səhmdar 
Cəmiyyətinin Nizamnaməsi”nə aşağıdakı 
məzmunda 8.5-2-ci bənd əlavə edilsin:

“8.5-2. İdarə Heyətinin üzvlərinin 
şəxsi marağı ilə Cəmiyyətin maraqları 
arasında ziddiyyətlərə gətirib çıxara 
bilən hallarda İdarə Heyətinin sədri 
və ya digər üzvü bu barədə məlumatı 
səhmdarların ümumi yığıncağına yazılı 
şəkildə təqdim etməlidir. Cəmiyyətin 
maraqlarına zidd olan əqdlərin bağ-
lanması Azərbaycan Respublikasının 
Mülki Məcəlləsi ilə ayrı qayda nəzərdə 
tutulmamışdırsa, səhmdarların ümumi 

yığıncağının qərarı əsasında həyata 
keçirilə bilər.”.

7. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2015-ci il 14 may tarixli 190 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublika-
sının Qanunvericilik Toplusu, 2015, № 5, 
maddə 671; 2016, № 2 (II kitab), maddə 
391, № 3, maddə 586; 2017, № 10, 
maddə 1875; 2018, № 6, maddə 1347, 
№ 7 (II kitab), maddə 1658) ilə təsdiq 
edilmiş 1 nömrəli əlavə - “Azərişıq” Açıq 
Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsi”nə 
aşağıdakı məzmunda 8.7-ci bənd əlavə 
edilsin:

“8.7. İdarə Heyətinin üzvlərinin şəxsi 
marağı ilə Cəmiyyətin maraqları arasın-
da ziddiyyətlərə gətirib çıxara bilən hal-
larda İdarə Heyətinin sədri və ya digər 
üzvü bu barədə məlumatı səhmdarların 
ümumi yığıncağına yazılı şəkildə təqdim 
etməlidir. Cəmiyyətin maraqlarına zidd 
olan əqdlərin bağlanması Azərbaycan 
Respublikasının Mülki Məcəlləsi ilə 
ayrı qayda nəzərdə tutulmamışdırsa, 
səhmdarların ümumi yığıncağının qərarı 
əsasında həyata keçirilə bilər.”.

8. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2015-ci il 18 dekabr tarixli 
391 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Res-
publikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2015, № 12, maddə 1588; 2017,  
№ 9, maddə 1760, № 10, maddə 
1932) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 
Respublikası Mədəniyyət və Turizm 
Nazirliyinin tabeliyində “Şahdağ Turizm 
Mərkəzi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin 
Nizamnaməsi”nə aşağıdakı məzmunda 
8.6-1-ci bənd əlavə edilsin:

“8.6-1. İdarə Heyətinin üzvlərinin 
şəxsi marağı ilə Cəmiyyətin maraqları 
arasında ziddiyyətlərə gətirib çıxara 
bilən hallarda İdarə Heyətinin sədri 
və ya digər üzvü bu barədə məlumatı 
səhmdarların ümumi yığıncağına yazılı 
şəkildə təqdim etməlidir. Cəmiyyətin 
maraqlarına zidd olan əqdlərin bağ-
lanması Azərbaycan Respublikasının 
Mülki Məcəlləsi ilə ayrı qayda nəzərdə 
tutulmamışdırsa, səhmdarların ümumi 
yığıncağının qərarı əsasında həyata 
keçirilə bilər.”.

9. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2016-cı il 11 may tarixli 187 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublika-
sının Qanunvericilik Toplusu, 2016,  
№ 5, maddə 947) ilə təsdiq edil-
miş “AzerGold” Qapalı Səhmdar 
Cəmiyyətinin Nizamnaməsi”nə aşağıdakı 
məzmunda 9.5-1-ci bənd əlavə edilsin:

“9.5-1. İdarə Heyətinin üzvlərinin 
şəxsi marağı ilə Cəmiyyətin maraqları 
arasında ziddiyyətlərə gətirib çıxara 
bilən hallarda İdarə Heyətinin sədri 
və ya digər üzvü bu barədə məlumatı 
Müşahidə Şurasına yazılı şəkildə təqdim 
etməlidir. Cəmiyyətin maraqlarına zidd 
olan əqdlərin bağlanması Azərbaycan 
Respublikasının Mülki Məcəlləsi ilə 
ayrı qayda nəzərdə tutulmamışdırsa, 
Müşahidə Şurasının qərarı əsasında 
həyata keçirilə bilər.”.

10. Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 4 oktyabr 
tarixli 375 nömrəli Qərarı (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2016, № 10, maddə 1694) ilə təsdiq 
edilmiş “Azərxalça” Açıq Səhmdar 
Cəmiyyətinin Nizamnaməsi”nə aşağıdakı 
məzmunda 9.5-1-ci bənd əlavə edilsin:

“9.5-1. İdarə Heyətinin üzvlərinin 
şəxsi marağı ilə Cəmiyyətin maraqları 
arasında ziddiyyətlərə gətirib çıxara 
bilən hallarda İdarə Heyətinin sədri 
və ya digər üzvü bu barədə məlumatı 
Müşahidə Şurasına yazılı şəkildə təqdim 
etməlidir. Cəmiyyətin maraqlarına zidd 
olan əqdlərin bağlanması Azərbaycan 
Respublikasının Mülki Məcəlləsi ilə 
ayrı qayda nəzərdə tutulmamışdırsa, 
Müşahidə Şurasının qərarı əsasında 
həyata keçirilə bilər.”.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI
№ 164           Bakı şəhəri, 12 aprel 2019-cu il
“Büdcə təşkilatlarında kommunal xidmətlərin (elektrik və istilik enerjisi, 

təbii qaz və su) istehlakına görə limitlərin müəyyən edilməsi və tənzimlənməsi 
Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında

“Azərbaycan Respublikasının 2018-ci 
il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununun tətbiqi ilə bağlı 
bir sıra məsələlər barədə” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 25 
dekabr tarixli 1756 nömrəli Fərmanının 
5.6-cı bəndinə əsasən Azərbaycan Res-
publikasının Nazirlər Kabineti QƏRARA 
ALIR: 

1. “Büdcə təşkilatlarında kommunal 
xidmətlərin (elektrik və istilik enerjisi, 
təbii qaz və su) istehlakına görə limitlərin 
müəyyən edilməsi və tənzimlənməsi Qay-
dası” təsdiq edilsin (əlavə olunur). 

2. Mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti 
orqanlarının, habelə digər büdcə 
təşkilatlarının rəhbərlərinə tapşırıl-
sın ki, 3 (üç) ay müddətində özlərinin 
tabeliyində olan (o cümlədən, icarəyə 
götürülmüş) obyektlərə, habelə icarəyə 
verilmiş obyektlərə və onların icarəçilərinə 
(subicarəçilərinə) dair siyahını hazırlasın-
lar, kağız və (və ya) elektron daşıyıcılarda 
Azərbaycan Respublikasının Maliyyə 
Nazirliyinə təqdim etsinlər. 

3. Kommunal xidmət göstərən 
müəssisələr 2 (iki) ay müddətində büdcə 
təşkilatları ilə birlikdə bu Qərarın 2-ci 
hissəsində nəzərdə tutulan siyahıya 
uyğun olaraq, sayğac quraşdırılmayan 
obyektlərin siyahısını tərtib edərək, 
kağız və (və ya) elektron daşıyıcılarda 
Azərbaycan Respublikasının Maliyyə 
Nazirliyinə təqdim etsinlər. 

4. Azərbaycan Respublikasının 
Maliyyə Nazirliyi bu Qərarın 3-cü hissəsinə 
uyğun olaraq, kommunal xidmət göstərən 
müəssisələr tərəfindən sayğac quraşdı-
rılmayan obyektlərə dair siyahı təqdim 
edildikdən sonra 2 (iki) ay müddətində 
dövlət büdcəsinin imkanları və strateji yol 
xəritələri üzrə nəzərdə tutulan prioritetlər 
nəzərə alınmaqla, büdcə təşkilatları üzrə 
sayğaclaşmanın başa çatdırılması ilə bağlı 
təkliflərini Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabinetinə təqdim etsin. 

5. Kommunal xidmət göstərən 
müəssisələrə tapşırılsın ki, istehlakçı-
lara qüvvədə olan standartlara uyğun 
kommunal xidmətlərin göstərilməsi 
məqsədi ilə zəruri tədbirlər görsünlər və 
kommunal xidmətlərə dair istehlakçılar-
la müqavilələrin bağlanılması zamanı 
müəyyən olunmuş limitlərin nəzərə alın-
ması, habelə kommunal xidmətlərin həmin 
limitlər çərçivəsində təqdim olunması 
istiqamətində tabeli təşkilatlar üzərində 
nəzarəti təmin etsinlər.

6. Bu Qərarla təsdiq edilmiş Qay-
daya uyğun olaraq büdcə təşkilatları və 
kommunal xidmət göstərən müəssisələr 
tərəfindən tərtib edilmiş ümumiləşdirilmiş 
hesabatlardakı məlumatlar arasında fərq 
olduqda, həmin məlumatların “İri dövlət 
şirkətlərinin gəlirlər və xərclər smetala-
rı haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 30 dekabr 
tarixli 534 nömrəli Qərarı ilə yaradılmış 

Komissiyanın Katibliyində həmin şəxslərin 
nümayəndələrinin iştirakı ilə araşdırılması 
təmin edilsin. 

7. Azərbaycan Respublikasının 
Dövlət Statistika Komitəsinə tapşırılsın 
ki, büdcə təşkilatları ilə birlikdə kommu-
nal xidmətlərdən istifadə barədə (miqdar 
və pul ifadəsində) rüblük və illik hesabat 
aparılmasını təmin etsin.

8. “Dövlət büdcəsindən 
maliyyələşdirilən istehlakçıların istifadə 
etdikləri elektrik, istilik enerjisinin, təbii 
qazın, suyun və rabitə xidmətlərinin 
limitləri haqqında” Azərbaycan Respub-
likası Nazirlər Kabinetinin 1998-ci il 13 
aprel tarixli 74 nömrəli Qərarı (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplu-
su, 1998, № 4, maddə 282; 2004, № 9, 
maddə 750; 2009, № 9, maddə 757; 2014, 
№ 6, maddə 747; 2017, № 3, maddə 499; 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabine-
tinin 2019-cu il 21 yanvar tarixli 9 nömrəli 
Qərarı) ləğv edilsin.

9. “Elektrik və istilik enerjisinin, təbii 
qazın və suyun satıcıları ilə Azərbaycan 
Respublikasının Maliyyə Nazirliyi və dövlət 
büdcəsi vəsaitinin baş sərəncamçıları 
arasında qarşılıqlı münasibətlərin 
tənzimlənməsi barədə Qaydaların təsdiq 
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respub-
likası Nazirlər Kabinetinin 2002-ci il 18 
mart tarixli 44 nömrəli Qərarı (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2002, № 3, maddə 147) ləğv edilsin. 
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Qeyd: Qərara edilmiş əlavələrin tam mətni ilə www.cabmin.gov.az və  
www.xalqqazeti.com saytlarında tanış ola bilərsiniz.

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI
№ 167           Bakı şəhəri, 12 aprel 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Fövqəladə hallar orqan-
ları əməkdaşlarının sosial və maddi təminatı haqqında” 2011-ci il 4 may 
tarixli 67 nömrəli, “Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura 
səviyyələrində, əsas (baza ali) tibb təhsilində və Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyasının magistratura səviyyəsində kredit sistemi ilə tədrisin təşkili 
Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2013-cü il 24 dekabr tarixli 348 
nömrəli və “Orta ixtisas təhsili müəssisələrində kredit sistemi ilə tədrisin 
təşkili Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2013-cü il 26 dekabr tarixli 354 
nömrəli qərarlarında dəyişiklik edilməsi barədə

“Ali təhsil müəssisələrində təqaüd 
sisteminin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı 
əlavə tədbirlər barədə” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 14 
fevral tarixli 960 nömrəli Sərəncamının 
2.5-ci bəndinin icrasını təmin etmək 
məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası-
nın Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:

1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2011-ci il 4 may tarixli 67 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublika-
sının Qanunvericilik Toplusu, 2011,  
№ 5, maddə 441; 2014, № 2, 
maddə 213; 2017, № 4, maddə 620; 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər  
Kabinetinin 2019-cu il 7 mart tarixli  
80 nömrəli Qərarı) ilə təsdiq edilmiş  

1 nömrəli əlavə - “Fövqəladə hal-
lar orqanları əməkdaşları üçün 
qanunvericiliklə müəyyən edilmiş bəzi 
ödənişlərin hesablanması və ödənilməsi 
Qaydası”nın 1.2-ci bəndində “dövlət 
büdcəsinin vəsaiti hesabına təhsil alan 
tələbələr üçün” sözləri “tələbələr üçün 
dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına” 
sözləri ilə əvəz edilsin.

2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2013-cü il 24 dekabr 
tarixli 348 nömrəli Qərarı (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2013, № 12, maddə 1638; 2016, № 6, 
maddə 1202; 2017, № 6, maddə 1232; 
2018, № 3, maddə 589) ilə təsdiq edilmiş 
“Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və 
magistratura səviyyələrində, əsas (baza 

ali) tibb təhsilində və Azərbaycan Milli 
Elmlər Akademiyasının magistratura 
səviyyəsində kredit sistemi ilə 
tədrisin təşkili Qaydaları”nın 3.2.24-
cü yarımbəndinin ikinci cümləsinə 
“qazanarsa” sözündən sonra “(ümumi 
orta müvəffəqiyyət göstəricisi nəzərə 
alınmaqla, fənlər üzrə akademik 
nailiyyətlərinə görə)” sözləri əlavə edilsin.

3. Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 26 
dekabr tarixli 354 nömrəli Qərarı 
(Azərbaycan Respublikasının Qa-
nunvericilik Toplusu, 2013, № 12, 
maddə 1644; 2018, № 1, maddə 126) 
ilə təsdiq edilmiş “Orta ixtisas təhsili 
müəssisələrində kredit sistemi ilə 
tədrisin təşkili Qaydaları”nın 3.2.25-
ci yarımbəndinin ikinci cümləsinə 
“qazanarsa” sözündən sonra “(ümumi 
orta müvəffəqiyyət göstəricisi nəzərə 
alınmaqla, fənlər üzrə akademik 
nailiyyətlərinə görə)” sözləri əlavə 
edilsin.
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İmzalanan sərəncam və fərmanlar 
əhalinin rifahını yüksəldir

– Cari il başlayandan dövlət başçı-
sının əhalinin sosial müdafiəsinin yax-
şılaşdırılması, rifahının yüksəlməsi 
istiqamətində verdiyi fərman və 
sərəncamlara əsasən, 100 minə 
yaxın tələbənin təqaüdünün artı-
rılması, minimum pensiyaların 38 
faiz artırılaraq 116 manatdan 160 
manata qədər qaldırılması və bunun 
müqabilində 223 min insanın pensiya 
təminatının yaxşılaşdırılması dövlətin 
bu təbəqəyə göstərdiyi diqqətin əyani 
sübutudur. 

Bu il fevralın 25-də imzalanan 
sərəncama uyğun olaraq, sosial 
müavinətin məbləğinin yaşa görə 
müavinət alanlar üçün 73 manatdan 

130 manata, I qrup əlilliyə görə 150 
manata, II qrup əlilliyə görə 130 ma-
nata, III qrup əlilliyə görə isə 110 ma-
nata, sağlamlıq imkanları məhdud 18 
yaşınadək uşaqlar üçün 82 manatdan 
150 manata, ailə başçısını itirməyə 
görə isə ailə üzvlərinin hər biri üçün 
68 manatdan 80 manata çatdırılması 
nə qədər ailənin büdcəsini yaxşı-
laşdırıb. Qeyd edək ki, sərəncamın 
əhatə etdiyi həssas qruplardan ibarət 
577 min nəfərdən 73 minə qədəri 
sağlamlıq imkanları məhdud 18 
yaşınadək uşaqlardır. Sərəncamla 
bu kateqoriyadan olan uşaqlar üçün 
sosial müavinətlərə aprelin 1-dən 83 
faiz artım edilməklə onların müavinəti 

82 manatdan 150 manata çatdırılır. 
Eyni zamanda, yeni təqaüd forması 
kimi, həmin uşaqlara qulluq edənlərə 
Prezidentin 50 manat məbləğində 
aylıq təqaüdü təsis olunub. Bunun-
la da, sağlamlıq imkanları məhdud 
uşaqlar üçün ödənilən vəsait 2,4 
dəfə artırılaraq, qeyd olunan vaxtdan 
müavinət (150 manat) və təqaüd (50 
manat) formasında ümumilikdə 200 
manat təşkil edəcək.

Yeni fərman, həmçinin “müharibə 
əlillərinin, 20 Yanvar hadisələri 
ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərin, 
Çernobıl qəzası nəticəsində I və 
II dərəcə əlilliyi müəyyən edilmiş” 
şəxslərin də Prezident təqaüdünün 

məbləğinin artırıldığını da təsdiqlədi. 
Bu məbləğlər I qrup əlilliyə görə 182 
manatdan 250 manata, II qrup əlilliyə 
görə 158 manatdan 230 manata, III 
qrup əlilliyə görə 121 manatdan 210 
manata çatdırılıb. Həmçinin sənəd 
əlillik, ümumi xəstəlik hərbi xidmət 
dövründə xəstələnmə, əmək zədəsi 
və peşə xəstəliyi, hərbi əməliyyatlar 
keçirilən zonada olmaqla əlaqədar, 
Çernobıl AES-də qəzanın ləğvi ilə 
əlaqədar səbəblərdən baş verdikdə 
I qrup əlilliyə görə sosial müavinət 
alanlara, Prezident təqaüdünün əmək 
pensiyası almaq hüququ olan I qrup 
əlillərə (gözdən əlillər istisna olmaqla 
73 manatdan 100 manata çatdırılma-
sını nəzərdə tutur.

Ölkəmizdə aztəminatlı təbəqənin 
problemlərinə dövlət başçısı 
tərəfindən xüsusi diqqət və qayğı 
göstərilir. Əmək pensiyası almaq hü-
ququ olmayan şəhid ailəsi üzvlərinə 
və müharibə əlillərinin uşaqlarına ay-
lıq sosial müavinət verilir. Şəhid ailəsi 
və Milli Qəhrəman ailəsi üzvlərinə 
əmək pensiyası təyin olunarkən 
əlavə də hesablanır, həmçinin şəhid 
ailələrinin və müharibə əlillərinin 
uşaqları dövlət ali və orta ixtisas 
təhsili müəssisələrində ödənişli təhsil 
aldıqda təhsil haqqı dövlət büdcəsi 
hesabına ödənilir. Bunlar onu göstərir 
ki, Azərbaycan vətəndaşının rifa-
hının yüksəlməsi ölkənin prioritet 
məsələlərindəndir.

Hazırladı: 
Zərifə BƏŞİRQIZI, “Xalq qəzeti”

XALQ  ÖZ  LIDERININ  ISLAHATLAR 
KURSUNU  BƏYƏNIR 

– Möhtərəm Prezidentin 
islahatlar kursunu diqqətlə 
izləyirəm. Məni, bir vətəndaş, 
vətənpərvər ziyalı olaraq, ilk 
növbədə razı salan odur ki, 
Azərbaycanda islahatlar tələm-
tələsik yox, mərhələ-mərhələ, 
düşünülmüş şəkildə aparılır. 

Məqsəd bəllidir: 
Azərbaycan Prezidenti 
müstəqil dövlətimizin daha 
da güclənməsini, xalqımızın 
daha yaxşı yaşamasını arzu-
layır. İslahatların aparılması 
vacibdir. Çünki həyat dəyişir, 
cəmiyyətin inkişafının hər bir 
yeni mərhələsində zamanın 
çağırışlarına uyğun islahatların 
aparılmasına ehtiyac yaranır. 

Dünyada elə ölkələr var 
ki, orada yeniləşməyə zərurət 

yarananda belə, ən yüksək 
səviyyədə vəd edilən islahatları 
aparıb, başa çatdıra bilmirlər. 
Yalnız güclü, müdrik dövlət 
başçıları xalqın gücünə arxa-
lanmaqla bu çətin vəzifənin 
öhdəsindən gələ bilirlər. 

Bəzən məndən soruşurlar ki, 
Azərbaycanda islahatları uğurla 
başa çatdırmaq mümkün olacaq-
mı? Qətiyyətlə cavab verirəm: 
Bəli! Bizim ölkəmizdə islahatlar 
ona görə uğurla başa çatacaq 
ki, Azərbaycan Prezidenti bu 
prosesi uğurla sona çatdırmaq-
da qətiyyətlidir. Mən buna həm 
də ona görə inanıram ki, bizdə 
xalqla iqtidar arasında qırılmaz 
vəhdət yaranıb. 

Bəli, Azərbaycan xalqı 
öz liderinə inanır. Prezident 

xalqın inam və etimadını ali 
vəzifəsini yüksək səviyyədə 
icra etməklə qazanıb. Dövlət 
başçısının son 16 ildəki 
bütün plan və proqramları, 
təşəbbüsləri xalqın dəstəyini 
qazanıb, ölkəmizə, millətimizə 
fayda, xeyir gətirib. 

Azərbaycan bu gün sivil, 
demokratik bir dövlətdir. 
Ölkəmizdə fəal, təşəbbüskar 
vətəndaş cəmiyyəti formala-
şıb. Güc birlikdədir. Sözümün 
canı budur ki, bu gün hər 
birimiz möhtərəm Prezidentin 
islahatlar kursuna öz töhfəmizi 
verməliyik. 

Söhbəti qələmə aldı:  
M.HACIXANLI, 

“Xalq qəzeti”

Əməkhaqqı, pensiya və təqaüdlərin istehlak tələbinə uyğun 
artırılması və indeksləşdirilməsi, mütəmadi olaraq əhalinin 
real gəlirlərinin bazar səviyyəsinə uyğunlaşdırılması 

Azərbaycan dövlətinin çoxşaxəli sosial siyasətinin təzahür for-
malarının yalnız bir hissəsidir. Dövlət başçısı aprelin 15-də imza-
ladığı fərmanlarla “Əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi 
sahəsində əlavə tədbirlər haqqında” və öncədən verdiyi digər 
sərəncamları təsdiq etdi. “Sağlamlığın qorunması” İctimai Birliyi-
nin sədri, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Yazgül Abdıyeva bununla bağlı 
fikirlərini bildirdi:

Son vaxtlar Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 
təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə ölkəmizdə sosial- iqtisadi 
və məhkəmə islahatları həyata keçirilir. Dövlətimizin 

başçısı təhsil, səhiyyə və başqa sahələrdə də geniş islahat-
ların aparılacağını bildirib. Bu proses ölkə ictimaiyyətində 
dərin razılıq hissi ilə qarşılanır. Bakı Dövlət Universitetinin 
tarix fakültəsinin dosenti, tarix elmləri üzrə fəlsəfə dokto-
ru Atamoğlan Məmmədli bu barədə dedi: 

ADPU-da “Tariximizin xanlıqlar dövrünün siyasi 
irsi sənədlər işığında” kitabının təqdimatı

 � Aprelin 16-da Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində 
(ADPU) Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının 
rəhbəri, akademik Ramiz Mehdiyevin “Tariximizin xanlıqlar 
dövrünün siyasi irsi sənədlər işığında” kitabının təqdimat mərasimi 
keçirilib. 

Tədbiri giriş sözü ilə açan ADPU-nun 
rektoru, professor Cəfər Cəfərov akademik 
Ramiz Mehdiyevin ictimai-siyasi fəaliyyəti 
ilə yanaşı, Azərbaycan dövlətinin ideoloji 
əsaslarını təşkil edən bir sıra sanballı 
tədqiqat əsərlərinin müəllifi olduğunu vur-
ğulayıb. Qeyd edib ki, “Tariximizin xanlıq-
lar dövrünün siyasi irsi sənədlər işığında” 
kitabı da akademikin əvvəlki fundamental 
tədqiqatları kimi böyük elmi əhəmiyyətə 
malikdir. Akademik Ramiz Mehdiyevin 
elmi faktlara əsaslanan bu yeni kitabı 
zəngin fikir və mülahizələrlə xanlıqlar 
dövrünə aid bir çox yanlış yanaşma və 
şərhləri aradan qaldırmaq baxımından 
çox dəyərli tədqiqat əsəridir. Ümumilikdə, 
22 orijinal sənədin daxil edildiyi toplu 
xanlıqlar dövrünün siyasi təhlilinə və tarixi 
dəyərləndirilməsinə həsr olunan sanballı 
tədqiqat işidir. Əsər Azərbaycan tarixi-
nin fəlsəfəsinin öyrənilməsi baxımından 
böyük əhəmiyyət kəsb edir. Kitab tarixi 
əsər olduğu dərəcədə də sosial-fəlsəfi 
əsər kimi öyrənilməlidir. Geniş və hərtərəfli 
elmi-tədqiqatlar nəticəsində ərsəyə gələn 
bu fundamental əsər xanlıqlar dövrümüzə 
yeni elmi və obyektiv baxışdır. 

Rektor vurğulayıb ki, akademik Ramiz 
Mehdiyevin yeni kitabı tarixçi alimlər 
üçün yol xəritəsi də sayıla bilər. Görkəmli 
alim bu sahənin mütəxəssislərinə ça-

ğırış edərək yazır: “Tarixçilərimiz, fi-
losoflarımız, ədəbiyyatşünaslarımız, 
mədəniyyətşünaslarımız onu da unutma-
malıdırlar ki, keçmişin irsindən qorxmağa, 
yaxud ehtiyatlanmağa lüzum yoxdur. Onu 
olduğu kimi qəbul edib öyrənmək, müsbət 
tərəflərini və qüsurlarını obyektiv şəkildə 
göstərmək və ədalətli qiymətləndirmə 
əsasında ictimaiyyətə ötürmək lazımdır”.

Professor Cəfər Cəfərov diqqətə çat-
dırıb ki, zəngin arxiv materialları, mühüm 
tarixi qaynaqlar, hərtərəfli müqayisə, dərin 
təhlillər əsasında yazılmış bu əsər tarixşü-
naslığımıza böyük töhfədir.

ADPU-nun türk və Şərqi Avropa 
xalqları tarixi və tarixin tədrisi metodikası 
kafedrasının professoru Oktay Sultanov 
çıxışında bildirib ki, əsərin elmi, siyasi, 
fəlsəfi əhəmiyyəti böyükdür. Akademik 
Ramiz Mehdiyevin alim və vətəndaş möv-
qeyini əks etdirən “Tariximizin xanlıqlar 
dövrünün siyasi irsi sənədlər işığında” 
kitabı tarixşünaslığımızda hadisədir. 
Müəllif ilk dəfə olaraq həmin dövrü siyasi 
və tarixi nöqteyi-nəzərdən mahiyyətcə 
yeni kontekstdə təhlil edib, bir çox qaranlıq 
məqamlara aydınlıq gətirərək, onilliklər 
ərzində formalaşmış stereotipləri qırmağa 
çalışıb. Eyni zamanda, tarixşünaslığımızın 
həmin dövrlə bağlı aktual problemlərinə 
toxunaraq onların optimal həll yollarını 

göstərib.
Oktay Sultanov qeyd edib ki, 

sözügedən kitab Azərbaycan tarixinin 
ən ağrılı və həssas mərhələlərindən 
sayılan xanlıqlar dövrünün indiyədək 
tarixşünaslığımıza məlum olmayan siyasi 
sənədlər əsasında qiymətləndirilməsi 
istiqamətində atılmış mühüm elmi addım-
dır. Müəllif xanlıqlar dövrünün indiyədək 
ciddi elmi mübahisələrin predmeti olan 
bir sıra mühüm problemlərinə, hadisə 
və şəxsiyyətlərə faktlar və etibarlı elmi 
mənbələr, arxiv sənədləri əsasında 
münasibət bildirir, həmin tarixi mərhələyə 
obyektiv qiymət verməyə mane olan 
məsələlərə aydınlıq gətirir. Nəşrdə 
təqdim edilən, müvafiq şərh və izahlar-
la müşayiət olunan sənədlər xanlıqlar 
dövrünün real mənzərəsinə aydınlıq 
gətirmək baxımından böyük əhəmiyyətə 
malikdir. Azərbaycan gəncliyi bu əsəri 
dərindən mənimsəməlidir. Çünki əsərdə 
xanlıqlar dövrünün hadisələri müasir 
dövrlə əlaqələndirilir. Bu kitabı diqqətlə 
oxusaq və XX əsrin 90-cı illər Azərbaycan 
tarixinə nəzər salsaq tarixi hadisələrin 
səsləşdiyinin şahidi olarıq. Ancaq xanlıq-
lar dövründən fərqli olaraq 1993-cü ildə 
ulu öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə 
gəlməsi Azərbaycanı parçalanmaq 
təhlükəsindən xilas etdi. 

ADPU-nun elm və innovasiyalar üzrə 
prorektoru Asəf Zamanov, türk və Şərqi 
Avropa xalqları tarixi və tarixin tədrisi 
metodikası kafedrasının professoru Mais 
Əmrahov, Azərbaycan tarixi kafedrasının 
müdiri, dosent Nailə Əhmədova çıxışların-
da bildiriblər ki, akademik Ramiz Mehdiye-
vin tədqiqatları, dərin məntiqə söykənən 
fikir və mülahizələri, dəyərli tövsiyələri, 
həmçinin təqdim etdiyi qiymətli sənədlər 
xanlıqlar dövrünə aid bir çox yanlış yanaş-
ma və şərhləri aradan qaldırmağa imkan 
yaradacaq. Bununla yanaşı, Azərbaycan 
tarixşünaslığında, ictimai fikrində 
məsələyə münasibətdə daha sistemli və 
obyektiv baxışın formalaşmasına təkan 
verəcək.

Qeyd edək ki, kitab həm peşəkar 
tarixçilər və mənbəşünaslar, həm də 
Azərbaycan tarixi ilə maraqlanan oxucular 
üçün nəzərdə tutulur.

AZƏRTAC
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“Doktorantlara, ali təhsil, orta ix-
tisas və peşə təhsili müəssisələrinin, 
həmçinin Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyasının magistratura 
səviyyəsinin tələbələrinə təqaüdlərin 
təyin olunması və ödənilməsi 
Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqın-
da” Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2016-cı il 5 fevral tarixli 
38 nömrəli Qərarında dəyişikliklər 
edilməsi barədə

“Ali təhsil müəssisələrində təqaüd 
sisteminin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı 
əlavə tədbirlər barədə” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 14 
fevral tarixli 960 nömrəli Sərəncamının 
2.3-cü bəndinin icrasını təmin etmək 
məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası-
nın Nazirlər Kabineti QƏRARA  ALIR:

Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2016-cı il 5 fevral tarixli 38 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respubli-
kasının Qanunvericilik Toplusu, 2016, 
№ 2 (II kitab), maddə 380; 2017, № 
4, maddə 672, № 5, maddə 1010, № 
10, maddə 1918; 2018, № 11, maddə 

2432, № 12 (II kitab), maddə 2741; 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2019-cu il 1 aprel tarixli 
138 nömrəli Qərarı) ilə təsdiq edilmiş 
“Doktorantlara, ali təhsil, orta ixtisas və 
peşə təhsili müəssisələrinin, həmçinin 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademi-
yasının magistratura səviyyəsinin 
tələbələrinə təqaüdlərin təyin olunması 
və ödənilməsi Qaydası”nda aşağıdakı 
dəyişikliklər edilsin:

1. 1.1-ci bəndə (üçüncü halda) 
“təqaüdlərin” sözündən əvvəl “dövlət 
büdcəsinin vəsaiti hesabına” sözləri 
əlavə edilsin.

2. 2.4-cü bəndin birinci və ikinci 
cümlələrində “Ali təhsil və orta” sözləri 
“Orta” sözü ilə əvəz edilsin.

3. Aşağıdakı məzmunda 2.4-1-ci 
bənd əlavə edilsin:

“2.4-1. Ali təhsil müəssisələrində 
təqaüd yerlərinin sayı “Ali təhsil 
müəssisələrində təqaüd sisteminin 
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər 
barədə” Azərbaycan Respublikası  
Prezidentinin 2019-cu il 14 fevral 

tarixli 960 nömrəli Sərəncamının 
1-ci hissəsində göstərilən səviyyədə 
müəyyənləşdirilir. 

Hər tədris ili üçün təqaüd yerlərinin 
ümumi sayı dövlət sifarişi və dövlət 
hesabına əyani və qiyabi təhsilalma for-
masında təhsilalanların sayının və əlavə 
təqaüd yerlərinin sayının cəmindən 
ibarətdir. Əlavə təqaüd yerlərinin ali 
təhsil müəssisələri arasında bölgüsü 
hər bir ali təhsil müəssisəsinə qəbul 
olunmuş təhsilalanların sayının bütün 
ali təhsil müəssisələrinə qəbul olunmuş 
təhsilalanların ümumi sayında xüsusi 
çəkisinə uyğun olaraq Azərbaycan Res-
publikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən 
müəyyən edilir. Ali təhsil müəssisəsində 
əlavə təqaüd yerlərinin ixtisaslar üzrə 
bölgüsü hər bir ixtisas üzrə qəbul 
olunmuş təhsilalanların sayının həmin 
ali təhsil müəssisəsinə qəbul olunmuş 
təhsilalanların ümumi sayında xüsusi 
çəkisinə uyğun aparılır.”.

Novruz MƏMMƏDOV 
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin “Vətəndaşlıq vəziyyəti 
aktlarının dövlət qeydiyyatı Qaydası”nın 
təsdiq edilməsi haqqında” 2003-cü il 
31 oktyabr tarixli 145 nömrəli, “Fərdi 
identifikasiya nömrəsinin verilməsi 
Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə” 
2005-ci il 19 may tarixli 92 nömrəli, 
“Rabitə müəssisələri (operatorlar), 
həmçinin onların diler və distribüterləri 
tərəfindən rabitə vasitələrinin satı-
şı və istifadəsi zamanı tələb olunan 
şərtlərin təsdiq edilməsi haqqında” 
2005-ci il 7 iyul tarixli 131 nömrəli, 
“Vergi ödəyicisinə verilmiş elektron 
vergi hesab-fakturası üzrə alınmış 
malların (iş və xidmətlərin) dəyəri 
ödənilərkən ƏDV-nin ödənilməsi, 
ƏDV-nin depozit hesabında uçotun 
aparılması, ƏDV-nin hərəkəti, bu hesab 
üzrə aparılan əməliyyatlardan ƏDV-nin 
əvəzləşdirilməsi və dövlət büdcəsinə 
köçürülməsi Qaydaları”nın təsdiq 
edilməsi barədə” 2007-ci il 30 dekabr 
tarixli 219 nömrəli, “Azərbaycan Res-
publikasının vətəndaşlarına, habelə 
Azərbaycan Respublikasında daimi 
yaşayan əcnəbilərə və vətəndaşlığı 
olmayan şəxslərə verilən fərdi iden-
tifikasiya nömrəsinin daxil edilməli 
olduğu və həmin şəxslərin uçotunun 
aparıldığı digər dövlət informasi-
ya sistemlərinin Siyahısı”nın təsdiq 
edilməsi haqqında” 2008-ci il 5 fevral 
tarixli 28 nömrəli, “Fərdi məlumatların 
informasiya sistemlərinə fərdi identi-
fikasiya nömrəsinin daxil edilməsi və 
istifadə olunması Qaydaları”nın təsdiq 
edilməsi barədə” 2011-ci il 4 aprel tarixli 
49 nömrəli, “Mərkəzi icra hakimiyyəti 
orqanları və Azərbaycan Respublika-
sının Prezidenti tərəfindən yaradılan 
publik hüquqi şəxslər tərəfindən konk-
ret sahələr üzrə elektron xidmətlər 
göstərilməsi Qaydaları”nın və “Elektron 
xidmət növlərinin Siyahısı”nın təsdiq 
edilməsi haqqında” 2011-ci il 24 no-
yabr tarixli 191 nömrəli və “Ümumi 
təhsil pilləsində təhsilalanların yekun 
qiymətləndirilməsinin (attestasiyasının) 
aparılması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi 
haqqında” 2016-cı il 12 dekabr tarixli 
498 nömrəli qərarlarında dəyişikliklər 
edilməsi barədə

“Azərbaycan Respublikası Əhalisinin 
Dövlət Reyestri haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununda dəyişiklik 
edilməsi barədə” Azərbaycan Respub-
likasının 2018-ci il 28 dekabr tarixli 
1423-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi 
haqqında” Azərbaycan Respublika-
sı Prezidentinin 2019-cu il 11 yanvar 
tarixli 884 nömrəli Sərəncamının 1.2-ci 
bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi 
ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabineti QƏRARA  ALIR:

1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2003-cü il 31 oktyabr tarixli 
145 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Res-
publikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2003, № 10, maddə 627; 2005, № 7, 
maddə 678; 2006, № 2, maddə 185, 
№ 4, maddə 378, № 5, maddə 470, 
№ 9, maddə 819, № 10, maddə 902; 
2007, № 5, maddə 546, № 10, maddə 
1026; 2008, № 2, maddə 114; 2010, 
№ 7, maddə 700; 2011, № 7, maddə 
737; 2012,  № 2, maddə 178, № 11, 
maddələr 1203, 1212, № 12, maddə 
1359; 2013, № 3, maddə 348, № 5, 
maddə 580; 2014, № 5, maddə 554, № 
8, maddə 1005; 2015, № 5, maddə 669; 
2016, № 2 (II kitab), maddə 389, № 7, 
maddə 1343, № 9, maddə 1585, № 11, 
maddə 1976; 2017, № 7, maddə 1499, 
№ 12 (II kitab), maddə 2525; 2018, № 
12 (II kitab), maddə 2760; Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-
cu il 7 mart tarixli 82 nömrəli Qərarı) ilə 
təsdiq edilmiş “Vətəndaşlıq vəziyyəti 
aktlarının dövlət qeydiyyatı Qaydası”nın 
8.12-ci bəndinə “daimi yaşayan” 
sözlərindən sonra “, habelə qaçqın 

statusu almış” sözləri əlavə edilsin və 
həmin bənddə “Azərbaycan Respublika-
sında müvəqqəti və ya daimi yaşamaq 
üçün icazəsini təsdiq edən sənədlər” 
sözləri “müvafiq olaraq Azərbaycan 
Respublikasında müvəqqəti və ya daimi 
yaşamaq üçün icazə və ya qaçqın 
vəsiqələrini” sözləri ilə əvəz edilsin.

2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2005-ci il 19 may tarixli 92 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublika-
sının Qanunvericilik Toplusu, 2005, № 
5, maddə 457; 2006, № 5, maddə 470, 
№ 9, maddə 820; 2014, № 12, maddə 
1663) ilə təsdiq edilmiş “Fərdi identifika-
siya nömrəsinin verilməsi Qaydası”nda 
aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

2.1. 2-ci hissəyə “daimi yaşayan” 
sözlərindən sonra “və ya qaçqın statusu 
almış” sözləri əlavə edilsin;

2.2. 8-ci hissəyə birinci halda “daimi 
yaşayan” sözlərindən sonra “və ya 
qaçqın statusu almış” sözləri və “çı-
xarıldıqda” sözündən sonra “, yaxud 
Azərbaycan Respublikasında qaçqın 
statusu almış əcnəbilər və vətəndaşlığı 
olmayan şəxslər qaçqın statusunu 
itirdikdə (Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşlığını qəbul etdiyi hal istisna 
olmaqla) və ya ondan məhrum edildikdə 
onlara verilmiş” sözləri əlavə edilsin.

3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2005-ci il 7 iyul tarixli 131 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respubli-
kasının Qanunvericilik Toplusu, 2005, 
№ 7, maddə 665, № 12, maddə 1226; 
2014, № 6, maddə 747; 2015, № 6, 
maddə 776; 2016, № 9, maddə 1585; 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Ka-
binetinin 2019-cu il  21 yanvar tarixli 13 
nömrəli Qərarı) ilə təsdiq edilmiş “Rabitə 
müəssisələri (operatorlar) tərəfindən 
rabitə vasitələrinin satışı və istifadəsi 
zamanı tələb olunan Şərtlər”ə əlavə - 
“Rabitə müəssisələri tərəfindən xidmət 
göstərilən fiziki və hüquqi şəxslərlə 
bağlanılan müqavilələrdə və abunəçilərə 
dair məlumat bazalarında nəzərdə tutul-
ması vacib olan Məlumatlar”da aşağıda-
kı dəyişikliklər edilsin:

3.1. 6.1-ci bəndə “sənədi,” sözündən 
sonra “qaçqın statusu almış əcnəbilər 
və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin qaç-
qın vəsiqəsi,” sözləri əlavə edilsin;

3.2. 6.1.2-ci yarımbəndə “daimi ya-
şayan” sözlərindən sonra “və ya qaçqın 
statusu almış” sözləri əlavə edilsin.

4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2007-ci il 30 dekabr ta-
rixli 219 nömrəli Qərarı (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2007, № 12, maddə 1354; 2008, № 2, 
maddə 127; 2009, № 4, maddə 282, 
№ 6, maddə 494, № 10, maddə 853; 
2014, № 3, maddə 314; 2016, № 5, 
maddə 942; 2017, № 9, maddə 1724) 
ilə təsdiq edilmiş “Vergi ödəyicisinə 
verilmiş elektron vergi hesab-fakturası 
üzrə alınmış malların (iş və xidmətlərin) 
dəyəri ödənilərkən ƏDV-nin ödənilməsi, 
ƏDV-nin depozit hesabında uçotun 
aparılması, ƏDV-nin hərəkəti, bu hesab 
üzrə aparılan əməliyyatlardan ƏDV-nin 
əvəzləşdirilməsi və dövlət büdcəsinə 
köçürülməsi Qaydaları”nın 1.2-ci 
bəndinin dördüncü abzasına “daimi ya-
şayan” sözlərindən sonra “və ya qaçqın 
statusu almış” sözləri əlavə edilsin.

5. “Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşlarına, habelə Azərbaycan 
Respublikasında daimi yaşayan 
əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan 
şəxslərə verilən fərdi identifikasiya 
nömrəsinin daxil edilməli olduğu və 
həmin şəxslərin uçotunun aparıldığı 
digər dövlət informasiya sistemlərinin 
Siyahısı”nın təsdiq edilməsi haqqın-
da” Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2008-ci il 5 fevral tarixli 28 
nömrəli Qərarının (Azərbaycan Respub-
likasının Qanunvericilik Toplusu, 2008, 
№ 2, maddə 109, № 5, maddə 434, № 
7, maddə 672; 2009, № 7 maddə 610, 

№ 10, maddə 846; 2010, № 4, maddə 
355, № 8, maddə 769; 2014, № 3, 
maddə 316, № 5, maddə 556; 2016, № 
7, maddə 1343, № 11, maddə 1963, № 
12, maddə 2239; 2018, № 11, maddə 
2428) adına, 1-ci hissəsinə və həmin 
Qərarla təsdiq edilmiş “Azərbaycan 
Respublikasının vətəndaşlarına, habelə 
Azərbaycan Respublikasında daimi 
yaşayan əcnəbilərə və vətəndaşlığı 
olmayan şəxslərə verilən fərdi identifi-
kasiya nömrəsinin daxil edilməli olduğu 
və həmin şəxslərin uçotunun aparıldığı 
digər dövlət informasiya sistemlərinin 
Siyahısı”nın adına “daimi yaşayan” 
sözlərindən sonra “və ya qaçqın statusu 
almış” sözləri əlavə edilsin.

6. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2011-ci il 4 aprel tarixli 
49 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Res-
publikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2011, № 4, maddə 364) ilə təsdiq 
edilmiş “Fərdi məlumatların informa-
siya sistemlərinə fərdi identifikasiya 
nömrəsinin daxil edilməsi və istifadə 
olunması Qaydaları”nın 1.4-cü və 1.5-ci 
bəndlərinə “daimi yaşayan” sözlərindən 
sonra “və ya qaçqın statusu almış” 
sözləri əlavə edilsin.

7. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2011-ci il 24 noyabr ta-
rixli 191 nömrəli Qərarı (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Top-
lusu, 2011, № 11, maddə 1072, № 
12, maddə 1247; 2012, № 1, maddə 
40, № 3, maddə 256, № 10, maddə 
1016, № 11, maddə 1207; 2013, № 
6, maddələr 745, 757, № 7, maddə 
868, № 8, maddələr 1005, 1018, № 
11, maddə 1466, № 12, maddə 1639; 
2014, № 1, maddə 69, № 2, maddələr 
191, 201, 207, № 3, maddələr 307, 317, 
№ 4, maddə 449, № 5, maddə 560, № 
6, maddələr 733, 747, № 7, maddələr 
920, 953, № 10, maddələr 1287, 1319, 
№ 11, maddələr 1505, 1506, № 12, 
maddə 1656; 2015, № 1, maddə 71, № 
4, maddə 465, № 5, maddə 609, № 6, 
maddə 790, № 7, maddə 893, № 11, 
maddələr 1415, 1421, № 12, maddə 
1573; 2016, № 2  (II kitab), maddələr 
367, 384, № 4, maddələr 774, 830, № 
5, maddə 955,  № 7, maddələr 1340, 
1355, 1358, № 8, maddələr 1446, 
1448, № 9, maddə 1578, № 11, maddə 
1928, № 12, maddələr 2219, 2233; 
2017, № 2, maddə 277, № 4, maddə 
624, № 5, maddələr 972, 986, № 6, 
maddə 1247, № 7, maddələr 1479, 
1484, № 9, maddələr 1720, 1725, 
1754, № 10, maddələr 1898, 1926, 
1930, № 11, maddələr 2162, 2180; 
2018, № 3, maddə 620, № 4, maddə 
835, № 5, maddə 1139, № 7 (II kitab), 
maddə 1638, № 8, maddə 1806, № 
10, maddələr 2141, 2162, 2177, № 
11, maddələr 2438, 2463, № 12 (II 
kitab), maddələr 2724, 2733, 2740; 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2019-cu il 21 yanvar tarixli 
15 nömrəli və 28 mart tarixli 132 nömrəli 
qərarları) ilə təsdiq edilmiş 2 nömrəli 
əlavə - “Elektron xidmət növlərinin 
Siyahısı”nın 3.14-cü bəndinə “daimi ya-
şayan” sözlərindən sonra “və ya qaçqın 
statusu almış” sözləri əlavə edilsin.

8. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2016-cı il 12 dekabr tarixli 
498 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respub-
likasının Qanunvericilik Toplusu, 2016, 
№ 12, maddə 2217; 2018, № 4, maddə 
814, № 12 (II kitab), maddə 2746) ilə 
təsdiq edilmiş “Ümumi təhsil pilləsində 
təhsilalanların yekun qiymətləndirilməsinin 
(attestasiyasının) aparılması 
Qaydaları”nın 2.1-ci bəndinə ikinci halda 
“FİN kodu” sözlərindən sonra “, qaçqın 
statusu almış əcnəbilər və vətəndaşlığı 
olmayan şəxslərin qaçqın vəsiqəsinin FİN 
kodu” sözləri əlavə edilsin.

Novruz MƏMMƏDOV 
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

17 aprel 2019-cu il, çərşənbə8



Politoloq: Azərbaycan və Ermənistan  
XİN rəhbərlərinin Moskva görüşü  
üç vacib razılaşma ilə nəticələndi

Bunu Trendə politoloq 
Arzu Nağıyev nazirlərin 
görüşünü şərh edərkən 
deyib. Onun sözlərinə 
görə, Moskva görüşü 
humanitar sahədə üç vacib 
məqamı müəyyən edib: “İlk 
növbədə, nazirlər əsirlikdə 
saxlanılan hərbçilərin ailə 
üzvləri ilə görüşə bilməsi 
üçün tədbirlər görülməsi 

barədə razılıq əldə ediblər. 
İkincisi, xarici işlər nazirləri 
iki ölkənin sakinləri ara-
sında təmasların qurul-
ması, o cümlədən KİV 
nümayəndələrinin qarşılıqlı 
səfərləri yolu ilə konkret 
işlərə başlamağa hazırlıqla-
rını ifadə ediblər. Üçüncüsü 
isə onlar kənd təsərrüfatı 
işləri zamanı münaqişə 

zonasında sabit vəziyyətin 
saxlannması barədə razılı-
ğa gəliblər”.

Politoloqun fikrincə, 
bu üç məqam humani-
tar əməkdaşlığa aid olan 
substantiv danışıqların 
vacib komponentləridir. 
O qeyd edib ki, görüşün 
yekunlarına əsasən, hu-
manitar məsələlərin həllinə 

doğru addımlar atılıb, 
amma qlobal baxımdan 
münaqişə nizamlanma-
mış qalır: “Fikrimcə, bu 
görüşün ardınca növbəti 
görüş baş tutmalıdır, 
amma bu üç razılaşmanın 
icra olunmasından sonra. 
Qarabağ münaqişəsinin 
nizamlanmasına gəldikdə 
isə Azərbaycanın möv-
qeyi dəyişməz qalır: biz 
birmənalı olaraq hesab 
edirik ki, çoxillik problemin 
həlli Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyünün bərpası və 
sərhədlərinin toxunulmazlı-
ğı, erməni qoşunlarının iş-
ğal olunmuş ərazilərimizdən 
çıxarılması, qaçqın və 
məcburi köçkünlərin tarixi 
torpaqlarına qayıtması şərti 
ilə mümkündür”.

Yer kürəsi və bir sıra digər 
planetlərin olduğu qalaktikalarda 
mərkəzi qara dəlik işlək vəziyyətdə 
deyil. Alimlər uzun müddətdir ki, 
onun nə zaman “yatdığını” və nə 
qədər uzaq keçmişdə aktiv oldu-
ğunu aydınlaşdırmağa çalışırlar. 
Bundan başqa, astrofiziklər bu 
fəallığın qalaktikamızın mərkəzi 
və onun ətraflarında ulduzların 
fəaliyyətinə necə təsir etdiyini 
müəyyənləşdirmək arzusundadırlar.

Bu məsələni alimlər nəhəng 
virtual interferometr olan “Event 
Horizon Telescope”unun köməyi 
ilə araşdırmağa çalışırlar. Teles-

kop öz aralarında çox 
həssas radio observa-
toriyaları birləşdirən Yer 
kürəsinin Cənub qütbü 

daxil olmaqla, onun müxtəlif 
ərazilərində yerləşdirilmiş 
şəbəkələrdən ibarətdir. Onun 
hazırlanmasına 10 ildən çox vaxt 
sərf olunub.

Teleskopların güclərinin 
birləşdirilməsi “Habbl” kosmik teles-
kopunun həssaslığını min dəfəyə 
qədər ötməyə və “M87” Qalaktika-
sının mərkəzindəki qara dəliyin ən 
yaxın ətrafları üzrə ilkin məlumatlar 
əldə etməyə imkan verib. Obyekt 
Yer kürəsindən təxminən 53,5 
milyon işıq ili məsafədə yerləşir. 
Alimlər işin gedişatı zamanı, 
həmçinin qara dəliyin strukturu-
nun radiasiya tullantılarının əmələ 
gəldiyi hissələrinin öyrənilməsinə 
başlayıblar.

İclasda Xəzəryanı 
dövlətlərin nümayəndə 
heyətləri iştirak edirlər.

Azərbaycan 
nümayəndə heyətinə Nazirlər Kabi-
neti Aparatının rəhbəri, Xəzər dənizi 
məsələləri üzrə Yüksək Səviyyəli 
İşçi Qrupda ölkəmizin səlahiyyətli 
nümayəndəsi Xələf Xələfov rəhbərlik 
edir.

İki gün davam edəcək iclasda beştərəfli 
sənəd və Xəzər dənizində əməkdaşlıq 
məsələləri müzakirə olunacaq.

İlahə ƏHMƏDOVA 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Nur-Sultan

Əməliyyat 100 ünvan üzrə keçirilib. Əməliyyat 
çərçivəsində müsadirə olunan narkotik vasitələrlə yana-
şı, odlu silahlar da aşkar edilib.

Qeyd edək ki, sonuncu dəfə belə genişmiqyaslı 
əməliyyat Ankarada keçirilmişdi və həmin vaxt 241 nəfər 
saxlanılmışdı.

Braziliya  Cənubi  Amerika 
Millətlər  İttifaqını  tərk  edib

Xatırladaq ki, UNASUR-dan daha əvvəl Argentina, Ko-
lumbiya, Ekvador, Paraqvay və Peru çıxıblar. Braziliya və 
Çili üzvlüklərini dayandırıblar. Cənubi Amerika dövlətlərinin 
regional siyasi və iqtisadi birliyi kimi 2008-ci ildə yaradılan 
UNASUR-un tərkibində Boliviya, Venesuela, Uruqvay, Suri-
nam və Qayana qalır.

Mart ayında Argentina, Braziliya, Kolumbiya, Paraqvay, 
Peru, Çili və Ekvador prezidentləri yeni regional blokun 
- Cənubi Amerikanın inkişafı üçün Forumun (PROSUR) 
yaradılması barədə saziş imzalayıblar.

Paşinyan AŞPA tribunasından 
yalan söyləməklə 

avropalı deputatlara 
hörmətsizlik göstərdi

Nikol Paşinyan küçə ilə 
AŞPA tribunasını səhv salan 
növbəti Ermənistan rəhbəri oldu. 
Onun Strasburqdakı çıxışını 
(buna ümumiyyətlə çıxış demək 
mümkündürsə) dinləyən hər bir 
kəsdə belə bir təəssürat yara-
na bilər. Ermənistan adlanan 
qondarma bir dövlətin hökumət 
başçısı kimi nəinki siyasi cəhətdən 
əsaslandırılmış fikirlər söyləyib, 
hətta adi məntiqi nizamı belə 
olmayan cümlələr işlədib. Ona elə 
gəlir ki, gözlər ancaq ermənilərdə 
var, düşünmək qabiliyyətinə də 
yalnız onlar malikdirlər. Çünki belə 
olmasaydı, bütün dünyanın bildiyi 
şeyləri təhrif olunmuş və məntiqsiz 
qaydada yüksək kürsüdən 
deməzdi.

Burada əsas məsələ 
Ermənistan-Azərbaycan, Dağ-
lıq Qarabağ münaqişəsinin həlli 
ilə bağlı aparılan danışıqların 
formatı Azərbaycana və Türkiyəyə 
olan münasibətlə əlaqəlidir. 
Ermənistan hökumətinin başçı-
sı deyir ki, Azərbaycanın işğal 
olunmuş ərazilərində yaradılmış 
oyuncaq rejimin nümayəndələri 
danışıqlarda iştirak etməlidirlər. 
Səbəbi də odur ki, “onlar orada 
doğulublar və heç bir halda işğalçı 
ola bilməzlər”. Həm də münaqişə 
edən tərəflərdən biri onlardır.

Bir qədər ciddi düşünən 
adam üçün bu sözlərin heç bir 
əhəmiyyəti yoxdur. Çünki Dağ-
lıq Qarabağda yalnız ermənilər 
doğulmayıblar. Hətta onlar son-
radan Rusiyanın xüsusi siyasəti 
ilə Qarabağa köçürülüblər. İndi 
qarabağlı sayılan ermənilərin 
babaları başqa ərazilərdən 200 
il əvvəl buraya xüsusi məqsədlə 
gətiriliblər. Bunu tarixçilər də, 
Qarabağda yaşayan ermənilərin 
özləri də bilirlər. Lakin Qara-

bağda lap qədimdən türklər 
(azərbaycanlılar) yaşayıblar. 
Onların indiki nəslini erməni 
terrorçuları havadarlarının 
yardımı ilə qətlə yetirib, bir 
milyondan artıq soydaşımızı 
qaçqın və məcburi köçkün həyatı 
yaşamağa məcbur ediblər. Bax, 
bu məqamı yox kimi saymağa 
çalışıb, AŞPA-nın tribunasından 

Avropaya humanizmdən dəm vu-
ran N.Paşinyanı avropalılar özləri 
yerində oturtmalıdırlar.

Yəni, indiki işğal vəziyyətini 
ört-basdır etməyə çalışmaq 
siyasi sadəlövhlük, savadsızlıq və 
mənəviyyatsızlıq olmaqla yanaşı, 
avropalıları təhqir etmək deməkdir. 
Həmin parlamentdə əyləşən hər 
bir deputatın dünyadan xəbərsiz 
olduğunu iddia etmək deməkdir. 
Ortaya belə bir sual çıxır: doğru-
danmı, parlamentdəki avropalı 
deputatlar həqiqəti bilmirlər? Axı 
məhz onlar sənəd qəbul ediblər 
ki, Azərbaycanın ərazisinin bir qis-
mini Ermənistan silahlı qüvvələri 
kənardan olan dəstəklə işğal edib! 

Üstəlik, N.Paşinyanın sərsəmlədiyi 
günlərdə AŞPA-da “Azərbaycanın 
işğal olunmuş ərazilərində və 
onlara münasibətdə qanun-
suz fəaliyyətlər: Avropa Şurası 
qarşısında götürülmüş öhdəliklər 
baxımından nəticələr” adlı panel 
iclası olub.

Əlbəttə, avropalı parla-
mentarlar çox yaxşı bilirlər ki, 
N.Paşinyan onları aldadır. Lakin 
susurlar. Niyə? Maraqlısı budur. 
Nəticədə, elə görüntü yaranır 
ki, sanki Ermənistan əsl sülh 
carçısıdır. Görünür, Avropa-
da proseslərin bu istiqamətdə 
getməsini istəyən dairələr hələ də 
nüfuz sahibidirlər. Belə olmasay-

dı, mütləq avropalı deputatlardan 
kimlərsə N.Paşinyana iradını 
bildirər və özlərinin aldanmasını 
istəmədiklərini deyərdi.

Eyni məntiqlə deyə bilərik 
ki, N.Paşinyanın Azərbaycan 
Prezidenti ilə danışıqlar haqqın-
da qeyri-səmimi fikir bildirməsinə 
də münasibət görünmədi. 
Ermənistanın baş naziri eti-
raf edir ki, Azərbaycan dövlət 
başçısı səmimi müzakirə aparır. 
Ancaq nəticə alınmır. Səbəbi 
haqqında isə susur. Ona görə 
ki, Ermənistan həmişə qeyri-
konstruktiv və təcavüzkar mövqe 
tutur. Onun bir vəzifəsi var: 
işğal etdiyi ərazilərdən hərbi 
qüvvələri çıxarmaq! Bu ilkin şərtə 
əməl etmək əvəzinə, gah insan 
haqlarından danışır, gah sülh 
prosesindən dəm vurur, gah da 
“Arsax” deyib erməni şoviniz-
mini demokratiya kimi qələmə 
verməyə çalışırlar. Belə görünür 

ki, erməni diplomatiyası yeni 
xülyaya düşüb: reallığı ört-basdır 
etməklə danışıqları dalana 
dirəmək.

Həmsədrlik məsuliyyəti: 
ikili standartlar və böyük 

dövlətlərin susqunluğu

Yəni, ümumiyyətlə, işğaldan 
danışmamaqla diqqəti mücərrəd 
məqamlara yönəltmək. Bunu 
gah demokratiya pərdəsi altında, 
gah absurd “öz müqəddəratını 
təyinetmə” müddəası görün-
tüsü ilə, gah da “xoşniyyətli 
əməkdaşlıq” yalanı ilə gizlətməyə 
çalışırlar. Təbii ki, bu cür primitiv 
üsulları adi insanlar belə başa 
düşürlər. Prezident İlham Əliyev 
isə hər bir diplomatik ibarənin 
altında hansı məna və məqsədin 
olduğunu çox gözəl bilir. Bu 
səbəbdən də həmişə təmkinlə 

ifadə edir ki, Ermənistan silahlı 
qüvvələri işğal etdiyi ərazilərdən 
birmənalı çıxmalı, Azərbaycanın 
ərazi bütövlüyü bərpa edilməlidir, 
evlərindən didərgin salınmış 
Azərbaycan vətəndaşları yurdları-
na qayıtmalıdırlar!

Burada aydın olmayan, 
ədalətsiz nə vardır? Qətiyyən heç 
nə yoxdur. Ancaq N.Paşinyan 
öz küçə məntiqi ilə hesab edir 
ki, bu kimi tələblərin üstündən 
sükutla keçib, prosesi mənasız bir 
məcraya yönəldə bilər. Qətiyyən 
mümkün deyildir. Ermənistan 
rəhbərinin kim olmasından asılı 
olmayaraq, Azərbaycan haqlı 
tələbindən zərrə qədər də çəkilə 
bilməz: işğal edilmiş ərazilər azad 
edilməlidir, vəssalam!

Bunun əvəzində başqa heç 
bir söz belə Azərbaycan üçün 
müzakirə obyekti deyil. Əgər 
Ermənistan silahlı qüvvələrini 
işğal etdiyi ərazilərdən qeyd-
şərtsiz çıxaracaqsa (BMT TŞ-
nin dörd qətnaməsində məhz 
bu tələb qoyulub), ondan sonra 
digər məsələlərə baxmaq olar. 
Bu tələb dəfələrlə erməni tərəfə 
bildirilib və bildirilir. Lakin onlar 
yenə də müxtəlif bəhanələrə meyl 
göstərirlər. Bunun da əsas səbəbi 
Ermənistanın forpost olması və 
böyük dövlətlərin qeyri-səmimiliyi 
ilə bağlıdır.

Məsələ ondan ibarətdir ki, 
Ermənistan başqa ölkədən tam 
asılıdır. Onun öz qərarı yox 
dərəcəsindədir. Daim kənardan 
verilən göstərişləri yerinə yetirir. 
Eyni zamanda, ATƏT-in Minsk 
qrupunun həmsədrləri statusun-
da olanlar da Ermənistana gizli 
havadarlıq edirlər. Onlar sözdə 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü 
dəstəklədiklərini deyir, ancaq 
əməldə isə bunun təmin edilməsi 
üçün üzərlərinə düşəni yerinə 
yetirmirlər. Həmsədrlərin hər biri 
yol göstərir: münaqişə tərəfləri 
danışsınlar, bir razılığa gəlsələr, 
biz də dəstəkləyəcəyik. Pərdə 
arxasında isə İrəvana “destruktiv 

ol!” deyə, pıçıldayırlar. Bunları 
gizlətməyin mənası yoxdur. Çünki 
artıq uzun illərdir ki, münaqişə ilə 
bağlı aparılan danışıqlar sü-
ründürülür. Ermənistan köşəyə 
sıxışdırılan kimi kənardan ortaya 
fərqli bir bəhanə atılır və sakitcə 
ermənilərin həmin bəhanəni necə 
çeynəyib “real fakt” kimi təqdim 
etdiyini seyr edirlər.

İndi N.Paşinyanın “”Arsax” 
danışıqlar tərəfidir” kimi əsassız 
tələbi də həmin qəbildəndir. Belə 
olmasaydı, N.Paşinyanı dərhal 
susdurar və tələb edərdilər ki, 
hərbi qüvvələri işğal altındakı 
Azərbaycan ərazilərindən çəksin. 
Bunun əvəzində “münaqişə edən 
tərəflər danışsınlar” kimi mücərrəd 
fikir bildirirlər. Guya vəziyyət 
aydın deyil? “Hərbi əməliyyatlar 
başlamasın” tələbini qoyanlar 
Ermənistandan Azərbaycan 
torpaqlarından çəkilmək tələbini 
qoya bilməzlər? Ermənistan nədir 
ki, buna etiraz edə bilsin? Həm 
də haqsız tərəfin etirazına niyə 
baxılmalıdır?

Paşinyan Avropadan 
Azərbaycan və Türkiyənin ünva-
nına iftira və yalanlar səsləndirir. 
Türkiyə ilə ön şərtsiz əlaqələr 
yaratmağa hazır olduğunu deyir. 
Azərbaycanı isə “hərbi ritorika” ilə 
gərginlik ab-havası yaratmaqda 
ittiham etməyə cəhd göstərir. Bir 
avropalı deputat sual etmir ki, 
sənin Dağlıq Qarabağda nə işin, 
ora Azərbaycan ərazisidir?!

Belə çıxır ki, N.Paşinyan 
növbəti əllaməliyini havadarları-
nın dəstəyi ilə edib. O, danışıqlar 
prosesini pozmaq üçün absurd 
bir mövqe tutub. Yalan ayaq tutar, 
ancaq yeriməz. Azərbaycanın 
səbrinin bir həddi var. O, 
tükənəndən sonra Ermənistan 
üçün olduqca acınacaqlı bir 
vəziyyət yaranacaq. Onda erməni 
separatizminin tör-töküntülərini 
heç kim və heç nə xilas edə 
bilməyəcək!

NEWTIMES.AZ

Azərbaycan və Ermənistan 
xarici işlər nazirlərinin 
ötən gün Moskvada ke-
çirilmiş görüşü zamanı 
münaqişə tərəflərinin huma-
nitar əməkdaşlıq sahəsində 
əməl etməli olduğu vacib 
məqamlar müəyyənləşdirilib.

Polis İstanbulda 
əməliyyat keçirib 
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İstanbulda xüsusi əməliyyat 
 keçirilib. Narkotik alverçilərinə 
qarşı keçirilən əməliyyat zamanı 
150-dən çox adam saxlanılıb.

Yalan ayaq tutar, 
ancaq yeriməz

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin danışıqlar yolu ilə həlli üçün artıq bir 
neçə ildir ki, vahid format mövcuddur. Azərbaycan 

və Ermənistan ATƏT-in Minsk qrupunun çətiri altın-
da müzakirələr aparırlar. Münaqişənin tənzimlənməsi 
məqsədilə beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində 
konkret prinsiplər müəyyənləşib. Bu, Helsinki Yekun 
Aktına və Madrid prinsiplərinə əsaslanır. ATƏT-in 1975-ci 
il Helsinki Yekun Aktının “gücdən istifadə etməmək və 
gücdən istifadə ilə hədələməmək” prinsipində vurğu-
lanıb: “Dövlətlər qarşılıqlı münasibətlərində, eləcə də 
ümumiyyətlə, beynəlxalq münasibətlərində hər hansı 
ölkənin ərazi bütövlüyü və siyasi müstəqilliyinə qarşı... 
güc tətbiqindən və gücdən istifadə ilə hədələmədən 
çəkinəcəklər”. Ermənistan isə daim bu müddəanı arxa 
plana keçirərək, qeyri-konstruktiv addımlar atıb. Sonuncu 
dəfə baş nazir Nikol Paşinyan Strasburqda AŞPA tribu-
nasından məhz bu bəndə aşkar hörmətsizlik göstərərək 
yalan danışıb. 

Xəzəryanı dövlətlərin 
nümayəndə heyətləri 
bir araya gəlirlər

Alimlər qara dəlikdə əmələ gələn 
radiasiya tullantılarını öyrənirlər

Yer kürəsi ölçüsündə virtual radio 
teleskopu olan “Event Horizon 

Telescope” layihəsi üzrə işlərin nəticələri 
nümayiş etdirilib. Alimlər tarixdə ilk dəfə 
nəhəng “Messier 87” (M87) Qalaktika-
sının mərkəzində yerləşən qara dəliyin 
“kölgəsi”nin ilk fotoşəkillərini təqdim ediblər.

Aprelin 16-da 
 Qazaxıstanın 
paytaxtı Nur-

Sultan şəhərində 
Xəzər dənizi 
məsələləri üzrə 
yüksək səviyyəli işçi 
qrupun ikinci iclası 
başlayıb.

Braziliya Cənubi 
Amerika 
Millətlər İtti-

faqının (UNASUR) 
tərkibindən çıxıb. Bu 
barədə qərar aprelin 
15-i qəbul edilib və 
Ekvador hökümətinə 
bildirilib.
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BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ 
BOŞ OLAN VƏZİFƏLƏRİ TUTMAQ ÜÇÜN MÜSABİQƏ ELAN EDİR

 I. DEKAN VƏZİFƏSİNİ TUTMAQ ÜÇÜN

Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika 
Tarix 

II. KAFEDRA MÜDİRİ VƏZİFƏSİNİ TUTMAQ ÜÇÜN 

İdarəetmə nəzəriyyəsinin riyazi 
üsulları Rus ədəbiyyatı tarixi

İnformatika Ümumi dilçilik

Astrofizika
Azərbaycan dili və 
ədəbiyyatının
tədrisi metodikası

Maddə quruluşu Azərbaycan dili və nitq 
mədəniyyəti

Üzvi kimya Rus dili (təbiət fakültələri 
üzrə)

Kimyanın tədrisi metodikası
Avropa və Amerika 
ölkələrinin yeni və 
müasir tarixi

Yüksək molekullu birləşmələr 
kimyası

Arxeologiya və 
etnoqrafiya

Neft kimyası və kimya 
texnologiyası Beynəlxalq münasibətlər

Genetika və təkamül təlimi Dövlət və hüquq 
nəzəriyyəsi və tarixi

Bitki fiziologiyası Cinayət prosesi

Biofizika və molekulyar biologiya Cinayət hüququ və 
kriminologiya

İnsan və heyvan fiziologiyası Ərəb filologiyası

Coğrafi ekologiya Fəlsəfə

İqtisadi və sosial coğrafiya Sosiologiya
Azərbaycan coğrafiyası və 
coğrafiyanın tədrisi metodikası Pedaqogika 

Faydalı qazıntılar
Kitabxana resursları və 
informasiya 
axtarış sistemləri

Kristalloqrafiya, minerologiya və 
geokimya

 III. PROFESSOR-MÜƏLLİM VƏZİFƏLƏRİNİ TUTMAQ ÜÇÜN

Riyaziyyat və onun tədrisi 
metodikası

dosent
baş müəllim
müəllim

0,5 yer
1 yer
1 yer

Differensial və inteqral tənliklər dosent 1 yer

Riyazi analiz professor
dosent

1 yer
1 yer

Cəbr və həndəsə müəllim 1 yer
Ali riyaziyyat dosent

dosent
2 X0,5yer
2 yer

Riyazi kibernetika dosent 1 yer
İnformasiya texnologiyaları
və proqramlaşdırma

dosent
baş müəllim

0,5 yer
1 yer

Tətbiqi riyaziyyat dosent 1 yer
İqtisadi kibernetika dosent 1 yer
Ümumi fizika və 
fizikanın tədrisi metodikası

müəllim 1 yer

Optika və molekulyar 
fizika

dosent
müəllim

2 yer
1 yer

Maddə quruluşu müəllim 1 yer 
Fiziki elektronika professor

müəllim
0,5 yer
0,5 yer

Bərk cisimlər fizikası müəllim 1 yer
Üzvi kimya professor 1 yer
Fiziki və kolloid kimya dosent 2 yer
Botanika professor

müəllim
müəllim

0,5 yer
1 yer
2x0,5 yer

Zoologiya professor
dosent
müəllim

1 yer
2 yer
3x0,5 yer

Biokimya və 
biotexnologiya

professor
dosent

0,5 yer
1 yer

Genetika və 
təkamül təlimi 

professor
dosent
müəllim

1 yer
1 yer 
0,5 yer

Biofizika və 
molekulyar biologiya

professor
müəllim

1 yer
2x0,5 yer

İnsan və heyvan 
fiziologiyası

dosent
müəllim

2 yer 
0,5 yer

Mikrobiologiya dosent 1 yer 
Bitki fiziologiyası dosent 1 yer
Torpaqşünaslıq dosent 1 yer
Ekoloji kimya professor

baş müəllim
0,5 yer
1 yer

Coğrafi ekologiya dosent 1 yer

Yerquruluşu və kadastr dosent 1 yer
Azərbaycan coğrafiyası və 
coğrafiyanın tədrisi metodikası

dosent 1 yer

Xarici ölkələrin iqtisadi-siyasi 
coğrafiyası və turizm 

baş müəllim 1 yer

Ümumi və tarixi geologiya dosent 1 yer
Hidrogeologiya və mühəndis 
geologiyası

dosent
dosent

1 yer
0,5 yer

Ümumi dilçilik dosent 
müəllim

1 yer
1 yer

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi dosent 
müəllim

1 yer
0,5 yer

Rus dili (təbiət 
fakültələri üzrə)

baş müəllim
müəllim

2 yer
0,5 yer

Rus dili (humanitar 
fakültələr üzrə)

baş müəllim
baş müəllim
müəllim

0,5 yer
1 yer
1 yer

Rus dilçiliyi baş müəllim 1 yer
İngilis dili (humanitar 
fakültələr üzrə)

dosent 
baş müəllim
müəllim
müəllim

1 yer
2 yer
2 yer
2x0,5 yer

İngilis dili (təbiət 
fakültələri üzrə)

 müəllim
müəllim

1 yer
0,5 yer

Mənbəşünaslıq,
tarixşünaslıq və metodika

dosent 1 yer

Azərbaycan tarixi (humanitar 
fakültələr üzrə)

professor
dosent 
müəllim

1 yer
1 yer
3x0,5 yer

Avropa və Amerika 
ölkələrinin yeni və 
müasir tarixi

dosent 
müəllim 

1 yer
0,5 yer

Azərbaycan tarixi
(təbiət fakültələri üzrə)

professor
dosent 
baş müəllim

1 yer
2 yer
1 yer

Slavyan ölkələri tarixi müəllim 0,5 yer
Arxeologiya və 
etnoqrafiya

professor
müəllim

1 yer
0,5 yer

Kriminalistika və məhkəmə 
ekspertizası

dosent 
müəllim

2 yer
0,5 yer

Cinayət prosesi baş müəllim 1 yer

Mülki hüquq dosent 2 yer

Beynəlxalq ümumi 
hüquq 

professor
dosent 

1 yer
4 yer

İnsan hüquqları və informasiya 
hüququ 

müəllim 0,25 yer

Beynəlxalq xüsusi hüquq
 və Avropa hüququ

müəllim 0,5 yer

Beynəlxalq münasibətlər professor
dosent 
müəllim

1 yer 
2 yer
0,5 yer

Politologiya və sosiologiya müəllim 3x0,5 yer

İqtisadiyyat və idarəetmə
professor
baş müəllim
müəllim
müəllim

1 yer
1 yer
3 yer
0,5 yer

Dünya iqtisadiyyatı dosent 
baş müəllim
müəllim

1 yer
1 yer
0,5 yer

Riyazi iqtisadiyyat müəllim 0,5 yer
Türk filologiyası professor

dosent
0,5 yer
2x0,5 yer

İran filologiyası dosent 1 yer
Ərəb filologiyası dosent

dosent
müəllim

1 yer
0,5 yer
2x0,5 yer

Pedaqogika müəllim 1 yer
Fəlsəfə tarixi və 
mədəniyyətşünaslıq

dosent 1 yer

Sosial və pedaqoji psixologiya müəllim 1 yer

Sosial iş dosent 1 yer
Fəlsəfə müəllim 0,5 yer
Mətbuat tarixi və ideoloji 
iş metodları

dosent 1 yer

Jurnalistikanın nəzəriyyəsi və 
təcrübəsi

müəllim 0,5 yer

Televiziya və radio jurnalistikası dosent 1 yer
Beynəlxalq jurnalistika professor 1 yer
Kitabxanaşünaslıq dosent

müəllim
1 yer
0,5 yer

Kitabxana resursları və informasiya 
axtarış sistemləri

dosent 1 yer

Kitabşünaslıq və 
nəşriyyat işi

müəllim 0,5 yer

Biblioqrafiyaşünaslıq müəllim 0,5 yer

Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi baş müəllim 1 yer

QEYD – sənədlər bu elan dərc olunan gündən bir ay 
müddətində təqdim edilməlidir. Müsabiqədə iştirak etmək 
istəyənlər sənədlərini mövcud əsasnaməyə müvafiq olaraq 
rektorun adına yazılmış ərizə ilə birlikdə aşagıdakı ünvana 
təqdim etməlidirlər:

Bakı şəhəri, Z.Xəlilov küçəsi 23, AZ-1148.

Azərbaycan Respublikasının  
Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət 

Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası
 tərəfindən 26 dekabr 2018-ci il və 11 yanvar 2019-cu il 

tarixlərdə tender.gov.az saytında və “Xalq qəzeti”ndə elan olun-
muş Lot-3. “Şuranın fəaliyyəti ilə bağlı elektron xidmətlərin satın 
alınması” üzrə hüquqi şəxs Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə 
Dövlət Agentliyinin “İNNOVASİYALAR MƏRKƏZİ” MMC qalib 
elan olunmuş və həmin hüquqi şəxslə 85 239,66 (səksən beş min 
iki yüz otuz doqquz manat altmış altı qəpik) manat məbəğində 
satınalma müqaviləsi bağlanılmışdır.

“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC
radioelektron vasitələrinin satın alınması 

məqsədilə açıq tender elan edir
I. Tenderdə iştirak üçün təqdim edilməli sənədlər:
• - tenderdə iştirak etmək üçün yazılı müraciət;
• - iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi;
• - tender təklifi.
Müsabiqədə iştirak haqqında müraciət (imzalanıb 

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

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

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

• İştirak haqqı 100 manatdır.
İştirak haqqı manatla və ya ekvivalent məbləğdə ABŞ 

dolları və avro ilə ödənilə bilər.
Hesab nömrələri-
Bank rekvizitləri - “Kapital bank”ın 1 saylı Səbail filialı
Kod - 200059
M/h - AZ37NABZ01350100000000001944
VÖEN - 9900003611
SWIFT - AIIBAZ2X
Beneficiary name - “Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət 

Limanı” QSC
Beneficiary account- AZ27AIIB33010019443500206105
VÖEN - 9900065281
Ödənilmiş iştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
III. Əsas şərtlər toplusunu alan malgöndərənlər (podrat-

çılar) aşağıda qeyd olunan ilkin sənədləri təqdim etməlidirlər:
• Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari 

ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin 
olub-olmaması haqqında arayış;

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

• son bir ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı;
• tam adı, hüquqi statusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan 

keçdiyi ölkə və rekvizitləri;

• mənşə və uyğunluq sertifikatları;
• digər sənədlər.
Yuxarıdakı sənədlər 20 may 2019-cu il saat 18.00-a 

qədər göstərilən ünvana təqdim edilməlidir.
IV. Tender təklifi və tender təklifi təminatının təqdim olun-

masına dair tələblər aşağıdakılardır:
• tender təklifi (zərflərin açıldığı gündən sonra azı 60 

bank günü qüvvədə olmalıdır);
• tender təklifinin ümumi qiymətinin 1 faizi həcmində 

tender təklifinin təminatı (tender təklifinin qüvvədə olma 
müddətindən 30 bank günü çox olmalıdır).

Tender təklifi və tender təklifinin təminatı möhürlənmiş, 
ikiqat zərfdə, 2 (iki) nüsxədə (əsli və surəti) 29 may 2019-cu 
il saat 18.00-a qədər göstərilən ünvana təqdim edilməlidir.

Həmin vaxtdan gec təqdim olunan zərflər açılmadan geri 
qaytarılacaqdır.

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

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

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

VI. Satınalan təşkilatın ünvanı- AZ1010, Bakı şəhəri, 
Nəsimi rayonu, Ü.Hacıbəyov küçəsi 72.

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

e-mail: ahajiyeva@portofbaku.com
VIII. Tender təklifi zərflərinin açılışı tarixi, vaxtı və yeri-

zərflər 30 may 2019-cu il, Bakı vaxtı ilə saat 17.00-da elanın 
VI bölməsində göstərilən ünvanda açılacaqdır.

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

• qiymət;
• keyfiyyət;
• təcrübə;
• maliyyə vəziyyəti və s.

Satınalma komissiyası

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət 
Nazirliyi Dövlət Film Fondu

server bazasının həcminin genişləndirilməsi 
məqsədilə yeni irihəcimli yaddaş qutularının 
satın alınması üçün kotirovka sorğusu keçirir 

Maraqlananlar 2019-cu il aprelin 18-i saat  
16.00-dək təkliflərini göndərə bilərlər.

Əlaqə- 404-04-82.
Ünvan- Bakı, Moskva prospekti 1D.

“Aynur-119” ASC 
səhmdarlarının nəzərinə!

3 iyun 2019-cu il saat 17.00-da səhmdarların növbəti illik 
ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir. 

Gündəlikdəki məsələ:
1. “Aynur-119” ASC-nin 2018-ci maliyyə ili üzrə maliyyə-

təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrinin təsdiq olunması.
Gündəlikdə nəzərdə tutulan məsələ ilə bağlı sənədlərlə qeyd 

olunan ünvanda tanış olmaq mümkündür.
Əlaqələndirici şəxs- Anar İsmayılov, əlaqə telefonu – 050 363 

46 04.  
Ünvan- Bakı şəhəri, Həsən Əliyev küçəsi 4/189, Falez plaza, 

5-ci mərtəbə. 

Müdafiə Nazirliyi: Ermənistan ordusu sutka 
ərzində atəşkəs rejimini 20 dəfə pozub

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Ermənistanın 
Berd rayonunun Çinari kəndində yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun Ağ-
bulaq kəndində, Krasnoselsk rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən 
mövqelərdən Gədəbəy rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən 
mövqelərimiz atəşə tutulub.

Tərtər rayonunun işğal altında olan Çiləbürt, Ağdam rayonunun Acarlı, Xocavənd 
rayonunun Kuropatkino, Füzuli rayonunun Aşağı Veysəlli, Qaraxanbəyli, Cəbrayıl 
rayonunun Nüzgar kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy, Tərtər və Füzuli 
rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən də ordumuzun 
mövqeləri atəşə məruz qalıb. 

Çexiyada Azərbaycan 
mədəniyyəti sərgisi

Azərbaycan Fotoq-
raflar Birliyinin üzvləri 
– Mirnaib Həsənoğlu, 
Əminə Mirili, Fərqanə 
Qasımlı, Rauf Umu-
dov, Fətəli Fətəliyev 
və İsmayıl Kərimova 
məxsus  fotoşəkillərdə 
Azərbaycana aid qədim 
alban kilsə və monastr 
kompleksləri, orta 
əsrlərə, Şirvanşahlar 
dövrünə aid saray 
tikililəri, Azərbaycanın 
UNESCO-nun Qeyri-
Maddi Mədəni İrsi Siya-
hısına Daxil Edilmiş Qız 
qalası abidəsi və turizm baxımından maraq doğuran digər bir  sıra  məkanlar 
əksini tapıb.

Tədbiri giriş sözü ilə açan Ostrava Universitetinin fəlsəfə fakültəsinin 
nümayəndəsi Nela Parmova Azərbaycanın qədim tarix və mədəniyyət 
nümunələrindən söz açıb.

Çıxış edənlər Azərbaycanın Çexiyadakı fövqəladə və səlahiyyətli səfirinin 
köməkçisi Eldar Vəliyev, Bakı Slavyan Universitetinin Çex Dili və Mədəniyyəti 
Mərkəzinin müdiri Qəmbər Qəmbərov Çexiya-Azərbaycan əlaqələrinin, 
eləcə də Ostrava Universitetinin Bakı Slavyan Universiteti ilə əməkdaşlığının 
perspektivləri barədə fikirlərini iştirakçılarla bölüşüblər.

 Sərginin davamında Heydər Əliyev Fondunun hazırladığı “Land of Fires” 
(“Odlar Yurdu”) adlı videofilmin  təqdimatı olub, Azərbaycan bayrağı və rəqsləri 
barədə məlumat verilib, sərgi iştirakçıları ilə birgə “Yallı” rəqsi oynanılıb.

Sərgi öz işini üç həftə davam etdirəcək.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, “Xalq qəzeti”

Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif 
istiqamətlərində sutka ərzində atəşkəs rejimini 20 dəfə pozublar.

Binəqədidə “Təmizlik ayı” iməciliyi

Görülən işlər 
çərçivəsində Rəsulzadə, 
Biləcəri, Binəqədi 
qəsəbələrinin, habelə 
rayonun digər ərazilərində 
təmizlik-abadlıq aksiyası 

keçirilib. Təsərrüfat 
xidmətləri işçiləri, idarə, 
təşkilat və ictimaiyyət 
nümayəndələrinin iştirakı ilə 
reallaşan aksiyada müxtəlif 
növ məişət tullantılarının 

daşınması həyata keçirilib, 
400 dən çox müxtəlif 
növ mövsümi ting əkilib. 
Yaşıllıqlara daim qulluq 
göstərilməsi üçün suvarılma 

məsələləri həll edilib. 
Həmçinin ilboyu ağaclara 
qulluq edilməsi yerli icra 
qurumları tərəfindən 
nəzarətə alınıb.  

Yol kənarlarında, açıq 
sahələrdə yığılan tullan-
tılar təmizlənib, kortəbii 
zibilliklərin böyük bir 
hissəsi daşınıb.Qanun-
suz çəpərlənən ərazilərdə 
müvafiq qaydada təmizləmə 
işləri həyata keçirilib. 
Qəsəbə və digər yaşayış 
məntəqələrində yerləşən 
binaların fasadları təmir 
olunub, yol kənarlarındakı 
ağaclar tozdan 
təmizlənməsi məqsədilə 
yuyulub.  

“Təmizlik ayı” 
çərçivəsində iməciliklərin 
hər həftə rayonun müxtəlif 
ərazilərində keçirilməsi 
nəzərdə tutulub.

“Xalq qəzeti” 

Ölkə rəhbərliyinin yeni yaşıllıqların 
salınması ilə bağlı verdiyi tövsiyə və 
göstərişlərə uyğun olaraq paytaxtda ekoloji 
durumun yaxşılaşdırılması, yaşıllıqların 
artırılması və ağac əkilməsinin təşviqi 
məqsədilə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin 
elan etdiyi “Təmizlik ayı” çərçivəsində 
Binəqədi rayonunda təmizlik-abadlıq işləri 
uğurla həyata keçirilməkdədir. 

Çexiyanın Ostrava Universitetinin fəlsəfə fakültəsində 
Azərbaycanın Çexiyadakı səfirliyi və Bakı Slavyan Universite-
tinin (BSU) birgə təşkilatçılığı ilə Azərbaycan mədəniyyətinə 
həsr olunmuş sərgi keçirilib. Tədbirdə Azərbaycanın qədim, 
orta  əsrlər və müasir dövrlərinə aid memarlıq komplekslərini, 
eləcə də təbiətini əks etdirən fotoşəkillər nümayiş olunub.



17 aprel 2019-cu il, çərşənbə 11
Yevlax Şəhər İcra Hakimiyyəti 

2019-cu ildə yolların əsaslı təmiri işlərinin  
aparılmasının satın alınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender iştirakçılarına təklif 

olunur ki, “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Qanununa uyğun göstərilən lot üçün 
təkliflərini möhürlənib imzalanmış, 
ikiqat bağlamada yazılı təqdim 
etsinlər.

Lot- 1. Yolların əsaslı təmiri 
işlərinin satınalınması.

Təkliflərin 
qiymətləndirilməsində aşağıdakı 
meyarlara üstünlük veriləcəkdir:

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

Müqavilənin vaxtında yerinə 
yetirilməsi üçün tender iştirakçıları 
lazımi texniki və maliyyə imkanları-
na malik olmalıdırlar.

Tender təkliflərinin 
qiymətləndirilməsi və müqayisə 
edilməsi bal sistemi ilə həyata 
keçiriləcəkdir.

Tenderlə əlaqədar məlumat 
almaq üçün maraqlananlar 
əlaqələndirici şəxsə müraciət edə 
bilərlər. Ünvan- Yevlax şəhəri, 
Azərbaycan küçəsi 3, əlaqələndirici 

şəxs-Səməd Hüseynov, telefon- 
02233-6-49-38.

Maraqlananlar əsas şərtlər 
toplusunu aşağıdakı məbləğdə iştirak 
haqqını köçürdükdən sonra yuxarı-
dakı ünvandan ala bilərlər.

İştirak haqqı 100 manatdır.
İddiaçılar iştirak haqqını aşağı-

dakı hesaba köçürməlidirlər.
Təşkilat- Yevlax Şəhər İcra 

Hakimiyyəti
H/h- AZ 49 CTRE 

00000000000002515031
VÖEN- 2200074151
Büdcə səviyyəsi- 7y
İnzibati təsnifat- 142340
Bank- Dövlət Xəzidədarlıq 

Agentliyi
Kod-210005
VÖEN-1401555071
SWIFT BIK: CTRE AZ-22
 İştirak haqqı heç bir halda geri 

qaytarılmır.
 İddiaçılar tenderdə iştirak 

üçün aşağıdakı sənədləri təqdim 
etməlidirlər:

-tenderdə iştirak etmək üçün 
yazılı müraciət;

- iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
-iddiaçının tam adı, hüquqi 

statusu, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə 
və rekvizitlər;

-iddiaçının son bir ildəki 
maliyyə vəziyyəti haqqında 
məlumat;

-işləri yerinə yetirmək üçün po-
tensial imkanları haqqında məlumat;

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

-tender təkliflərinin təminatı 
(zərflərin açıldığı gündən sonra ən 
azı 30 bank günü qüvvədə olmalı-
dır);

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

 İddiaçılar tələb olunan sənədləri 
möhürlü zərflərdə 7 may 2019-cu il 
saat 17.00-a kimi yuxarıda göstərilən 
ünvana təqdim etməlidirlər.

 Bu tarixdən gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarıla-
caqdır.

İddiaçılar tender təklifi və bank 
zəmanətini 16 may 2019-cu il saat 
17.00-a kimi təqdim etməlidirlər.

 Tender zərfləri 17 may 2019-cu 
il saat 11.00-da Yevlax Şəhər İcra 
Hakimiyyətində açılacaqdır.

 İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

“Azəristiliktəchizat” ASC 
 2018-ci il dekabrın 31-nə bitən il üzrə birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə 
hesabatlarının auditinin satın alınması məqsədilə kotirovka sorğusu elan edir 

Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak 
etmək istəyənlər aşağıdakı ünvana: 

Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Xudu Məmmədov 
küçəsi 3-ə (əlaqələndirici şəxs - Rafiq Əliyev, te-
lefon -(+99412) 579 52 98) müraciət edə bilərlər.

Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi işti-
rak etmək istəyənlər imzalanıb möhürlənmiş 
təkliflərini 19 aprel 2019-cu il saat 16.00-dan gec 
olmamaq şərtilə təqdim etməlidirlər. Göstərilən 
müddətdən gec təqdim olunan kotirovka təklifləri 

baxılmadan geri qaytarılacaq. 
Kotirovka təklifləri “Azəristiliktəchizat” ASC-

nin Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Xudu Məmmədov 
küçəsi 3 nömrəli ünvanda yerləşən inzibati 
binasında 22 aprel 2019-cu il saat 16.00-da 
açılacaqdır. İddiaçılar və onların səlahiyyətli 
nümayəndələri zərflərin açılışı prosedurunda 
iştirak edə bilərlər. 

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikası Dövlət Mülki 
Aviasiya Administrasiyasının Tabeliyində 
Mülki Aviasiyada Uçuşların Təhlükəsizliyi 

üzrə Dövlət Müfəttişliyi Publik Hüquqi Şəxs
2019-cu il iyunun 2-si və dekabrın 7-nə təsadüf edən Mülki Aviasiya 

əməkdaşlarının peşə bayramı və Beynəlxalq Mülki Aviasiya Gününə həsr 
olunmuş tədbirlərin təşkili xidmətinin satın alınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Lot-1. 2019-cu il iyunun 2-si və dekabrın 7-nə 

təsadüf edən Mülki Aviasiya əməkdaşlarının Peşə 
Bayramı və Beynəlxalq Mülki Aviasiya Gününə həsr 
olunmuş tədbirlərin təşkili xidmətinin satın alınması.

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

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

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər aşağıda-
kı məbləğdə iştirak haqqını göstərilən hesaba 
köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş 
əsas şərtlər toplusunu Bakı şəhəri, AZ1095, Azadlıq 
prospekti 11( telefon nömrəsi- (012) 598-42-19, 
əlaqələndirici şəxs – Günay Məhərrəmovadan) 
nömrəli ünvandan təhvil ala bilərlər.

İştirak haqqı 200 manatdır. 
H\h- AZ16AZRT38050019440033581003
VÖEN - 1201884591
Bank - “Azər-Türk Bank” ASC-nin Bakı filialı
Kod - 504476
VÖEN - 9900006111
M/h -  AZ02NABZ01350100000000022944
S.W.İ.F.T: BIK AZRTAZ22
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı 

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

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

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

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

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

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

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

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

-iddiaçının maddi-texniki bazası.
Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə (əsli və 

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

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” 
Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün yuxarıda 
göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank təminatı 
istisna olmaqla) 10 may 2019-cu il saat 16.00-a qədər, 
tender təklifi və bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat 
zərfdə 17 may 2019-cu il saat 16.00-a qədər Bakı 
şəhəri, AZ1095, Azadlıq prospekti 11 nömrəli ünvana 
təqdim etməlidirlər. Əlaqələndirici şəxs- Günay 
Məhərrəmova, telefon- (012) 598-42-19.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər 
açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

İddiaçıların təklifləri 20 may 2019-cu il saat 15.00-
da Bakı şəhəri, AZ1095, Azadlıq prospekti 11 nömrəli 
ünvanda açılacaqdır.

Tender komissiyası

B İ L D İ R İ Ş
“AXA MBASK Sığorta Şirkəti” ASC bildirir ki, cəmiyyətin baş ofisi 2019-cu il aprelin 

1-dən etibarən onun hüquqi ünvanı olan Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Həzi Aslanov küçəsi 
80/9 nömrəli ünvana köçmüş və hazırda həmin ünvanda fəaliyyət göstərir. 

“Azərbaycan Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyi” QSC

müxtəlif ölçülü avtoşinlərin 
satın alınması məqsədilə

AÇIQ MÜSABİQƏ ELAN EDİR 
Müsabiqədə iştirak etmək istəyən 

şəxslər www.asco.az səhifəsinə daxil ol-
maqla elanlar bölməsindən əlavə sənədləri 
və ətraflı məlumat əldə edə bilərlər. 
Müraciət üçün son müddət 2019-cu il apre-
lin 24-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.

“Azərbaycan Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyi” QSC
generator və stabilizator avadanlıqlarına 

illik texniki servis xidmətlərinin  
satın alınması məqsədilə

AÇIQ MÜSABİQƏ ELAN EDİR 
Müsabiqədə iştirak etmək istəyən 

şəxslər www.asco.az səhifəsinə daxil ol-
maqla elanlar bölməsindən əlavə sənədləri 
və ətraflı məlumat əldə edə bilərlər. 
Müraciət üçün son müddət 2019-cu il apre-
lin 24-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.

“İçərişəhər” Dövlət  
Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi

idarənin balansında olan dövlət əmlakının 
(daşınar və daşınmaz) qiymətləndirilərək onun 

nizamnamə fondunda nəzərə alınması məqsədilə 
qiymətləndirmə işlərinin satın alınması üçün 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. İdarənin balansında olan dövlət əmlakının (daşınar və daşın-

maz) qiymətləndirilərək onun nizamnamə fondunda nəzərə alınması 
məqsədilə qiymətləndirmə işlərinin satın alınması.

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

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər lot üçün 150 manat iştirak haqqını 
göstərilən hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində tərtib olun-
muş əsas şərtlər toplusunu “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu 
İdarəsinin Bakı şəhəri, İçərişəhər, Asəf Zeynallı küçəsi 20 nömrəli 
(əlaqələndirici şəxs-Nadir Quliyevdən, telefon-(012) 492-11-75) ünvan-
dan ala bilərlər. 

VÖEN-1700711731
H/h- AZ20IBAZ38090019446067875204
Bank- “Azərbaycan Beynəlxalq Bank”ı ASC-nin Mərkəz filialı
Kod- 805722
M/h- AZ03NABZ01350100000000002944
VÖEN BANK- 9900001881
SWIFT- IBAZAZ2X
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün 20 may 2019-cu il saat 17.00-a kimi 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı müraciət;
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 30 bank günü 

qüvvədə olmalıdır);
- tender təklifi dəyərinin 1 faizi həcmində bank təminatı (zərflərin 

açıldığı tarixdən sonra ən azı 60 bank günü qüvvədə olmalıdır);
- Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə 

dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olub-olmaması 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; 
- digər sənədlər- analoji işlərin yerinə yetirilməsinə dair iddiaçının po-

tensial imkanları haqqında məlumat və Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna 
borcun olub- olmamasına dair arayış.

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

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun 
keçiriləcəkdir. 

İddiaçılar tender təkliflərini və bank zəmanətlərini 30 may 2019-cu il 
saat 17.00- dək tender komissiyasına təqdim etməlidirlər. 

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

İddiaçıların təklif zərfləri 31 may 2019-cu il saat 11.00-da Bakı şəhəri, 
İçərişəhər, Asəf Zeynallı küçəsi 20 nömrəli ünvanda açılacaqdır. Tender 
proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir. 
İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Şamaxı Rayon İcra Hakimiyyətinin Şəhər İnzibati Ərazi Dairəsi üzrə Nümayəndəliyi 
2019-cu ildə mənzil fondunun, yolların əsaslı təmiri və şəhərin abadlaşdırılması işlərinin satın alınması məqsədilə 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 3 (üç) lot üzrə keçirilir.
Lot -1. Mənzil fondunun əsaslı 

təmirinin satın alınması.
Lot -2.Yolların əsaslı təmiri işlərinin 

satın alınması.
Lot -3.Şəhərin abadlıq işlərinin 

satın alınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur 

ki, öz tender təkliflərini möhürlənib 
imzalanmış ikiqat zərflərdə yazılı 
surətdə təqdim etsinlər. Müqaviləni 
yerinə yetirmək üçün tender iştirakçı-
ları lazımi maliyyə və texniki imkanlara 
malik olmalıdırlar. 

Müqavilə 2019-cu il dekabrın  
31-dək yerinə yetirilməlidir.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 
hər lot üçün aşağıdakı məbləğdə 
iştirak haqqını göstərilən hesaba 
köçürdükdən sonra Azərbaycan 
dilində tərtib olunmuş tenderin əsas 
şərtlər toplusunu Şamaxı şəhəri, 
H.Əliyev küçəsi 27 nömrəli ünvan-
da yerləşən Şamaxı Şəhər İnzibati 
Ərazi Dairəsi üzrə Nümayəndəlikdən 

(əlaqələndirici şəxs- Zaur Mikayı-
lovdan, telefon- 02026-5-33-46) ala 
bilərlər.

İştirak haqqı hər lot üçün 200 
manatdır.

İddiaçılar iştirak haqqını aşağıdakı 
hesaba köçürməlidirlər:

Təşkilat- Şamaxı Rayon Yerli 
Xəzinədarlıq Orqanı

H\h- AZ42 CTRE 
00000000000002512732 

VÖEN- 8400081801 DXA 
Kod- 210005 
VÖEN- 1415550171 
M\ h- AZ41 NABZ 

01360100000003003944
S.W.İ.F.T BİK CTRCAZ22
 İştirak haqqı heç bir halda geri 

qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün 

aşağıdakı sənədləri 7 may 2019-cu il 
saat 17.00-dək təqdim etməlidirlər:

- tenderdə iştirak etmək üçün 
ərizə;

- tenderdə iştirak haqqının 

ödənilməsi barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı 

tarixdən sonra ən azı 30 bank günü 
müddətində qüvvədə olmalıdır);

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

- Azərbaycan Respublikasında 
vergilərə və digər icbari ödənişlərə 
dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş 
öhdəliklərin olub- olmaması haqqın-
da müvafiq vergi orqanı tərəfindən 
arayış;

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

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

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

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

Tender proseduru “Dövlət satı-
nalmaları haqqında” Qanuna uyğun 
keçiriləcəkdir. 

 İddiaçılar tenderdə iştirak üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri əlavə 
iş cədvəli, tender təklifi və bank 
zəmanətini möhürlənmiş ikiqat zərfdə 
16 may 2019-cu il saat 17.00-a qədər 
təqdim etməlidirlər. 

Yuxarıda göstərilən tarixdən gec 
təqdim olunan zərflər açılmadan geri 
qaytarılacaqdır.

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

 İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi Publik Hüquqi Şəxs
DİM-in regional bölmələrinin inzibati binalarında (Xaçmaz, Bərdə və Gəncə) təmir işlərinin satın alınması üçün

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 1 (bir) lot üzrə keçirilir.
Lot-1. DİM-in regional bölmələrinin 

inzibati binalarında (Xaçmaz, Bərdə və 
Gəncə) təmir işlərinin satın alınması.

Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, 
öz tender təkliflərini möhürlənib imza-
lanmış şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı 
surətdə təqdim etsinlər. Müqaviləni 
yerinə yetirmək üçün tender iştirakçı-
ları lazımi maliyyə və texniki imkanlara 
malik olmalıdırlar. Tenderdə iştirak etmək 
istəyənlər aşağıda göstərilən məbləğdə 
iştirak haqqını hesaba köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş tende-
rin əsas şərtlər toplusunu AZ1138, Bakı 
şəhəri, Yasamal rayonu, M.Müşfiq küçəsi 
1M nömrəli ünvandan ala bilərlər.

İştirak haqqı 200 manatdır.
Təşkilat- Azərbaycan Respublika-

sının Dövlət İmtahan Mərkəzi Publik 
Hüquqi Şəxs (VÖEN- 1304673921)

Bank-“Azər-Türk bank” ASC-nin 
Müştəri Xidmətləri Mərkəzi 

Ünvan- Bakı şəhəri, 
C.Məmmədquluzadə küçəsi 85; 192/193

Kod-507699
VÖEN (bank)- 9900006111
SWIFT- AZRTAZ22
M/h-

AZ02NABZ01350100000000022944
H/h- 

AZ98AZRT38060019440028835001
İştirak haqqı heç bir halda geri qay-

tarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağı-

dakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı 

tarixdən sonra ən azı 30 bank günü 
müddətində qüvvədə olmalıdır);

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

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

olub- olmaması haqqında müvafiq vergi 
orqanından arayış;

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

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

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

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

- iddiaçının müvafiq mallar üzrə 
mənşə və uyğunluq sertifikatları;

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

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

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün 

yuxarıda göstərilən sənədləri (tender 
təklifi və bank təminatı istisna olmaqla) və 
iş qrafikini 3 may 2019-cu il saat 17.00-
dək, tender təklifi və bank təminatının isə 
möhürlənmiş ikiqat zərfdə 16 may 2019 
cu il saat 17.00-dək Azərbaycan Res-
publikasının Dövlət İmtahan Mərkəzinə 
(ünvan- AZ1138, Bakı şəhəri, Yasamal 
rayonu, M.Müşfiq küçəsi 1M) təqdim 
etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

Təklif zərfləri 17 may 2019-cu il saat 
11.00-da yuxarıda qeyd olunan ünvanda 
açılacaqdır.

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

Əlaqələndirici şəxs- İlham Əliyev, 
telefon-502-47-53/56/58, daxili 144

Faks- 465-87-96, 502-47-22.
E-mail- i.aliyev@dim.gov.az
Ünvan- AZ1138, Bakı şəhəri, Yasamal 

rayonu, M.Müşfiq küçəsi 1M.

Tender komissiyası

“İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq 
Qoruğu İdarəsinin Mənzil-

Kommunal və Təmir Xidməti 
aşağıdakı işlərin görülməsinin satın alınması üçün 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR:
Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot-1.Böyük Qala küçəsi 41-45 nömrəli ünvanda binanın fasad, zirzəmi, 

yarımzirzəmi və otaqların təmiri işlərinin satın alınması.
Göstərilən iş müqavilə imzalandığı gündən, 2019-cu il dekabrın 31- dək görü-

lüb qurtarmalıdır.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, “Dövlət satınalmaları haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun tender təkliflərini möhürlənib 
imzalanmış şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı surətdə təqdim etsinlər. Müqaviləni 
yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlara malik 
olmalıdırlar.

 Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 150 (bir yüz əlli) manat məbləğdə iştirak 
haqqını göstərilən hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində tərtib olun-
muş əsas şərtlər toplusunu “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin 
Mənzil-Kommunal və Təmir Xidmətinin Bakı şəhəri, İçərişəhər, 9-cu Maqomayev 
döngəsi 6 nömrəli (əlaqələndirici şəxs- Mahir Əhmədovdan, telefon-(012) 492-24-
27) ünvandan ala bilərlər.

VÖEN-1700774621
H\h- AZ03AIIB33050019443600287106
Bank- “ Kapital Bank” ASC-nin İçərişəhər filialı
Kod-200060 
VÖEN (bank)- 9900003611
M/h- AZ37NABZ 01350100000000001944 
S.W.I.F.T. AİİBAZ2X
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı müraciət;
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə 

olmalıdır);
- tender təklifi dəyərinin 1 faizi həcmində bank təminatı (zərflərin açıldığı 

tarixdən sonra ən azı 60 bank günü qüvvədə olmalıdır);
- Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə 

yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olub-olmaması haqqında müvafiq vergi orqa-
nından arayış; 

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

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı; 
- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə 

və rekvizitləri; 
- digər sənədlər- analoji işlərin yerinə yetirilməsinə dair iddiaçının potensial 

imkanları haqqında məlumat və Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna borcun olub- ol-
mamasına dair arayış.

Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır (xarici dildəki tender təklifləri 
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir).

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun 
keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi və 
bank təminatı istisna olmaqla) 6 may 2019-cu il saat 17.00-a qədər, tender təklifi 
və bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 15 may 2019-cu il saat 17.00-a 
qədər “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin Mənzil-Kommunal 
və Təmir Xidmətinin Bakı şəhəri, İçərişəhər, 9-cu Maqomayev döngəsi 6 nömrəli 
ünvanına təqdim etməlidirlər. 

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 
İddiaçıların təklifləri 17 may 2019-cu il saat 11.00-da Mənzil-Kommunal və 

Təmir Xidmətinin Bakı şəhəri, İçərişəhər, 9-cu Maqomayev döngəsi 6 nömrəli 
ünvanda açılacaqdır.

Tender komissiyası
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Tramp rəqiblərini üstələyir
Prezident 

Donald Tramp 
2019-cu ilin 
birinci yarısında 
özünün prezident 
seçkiləri 
kampaniyası 
üçün 30 milyon 
dollardan çox 
ianə toplayıb. 
Bildirilir ki, 

hazırda Trampın seçki qərargahı 40 milyon dollardan 
artıq nağd pula malikdir. Qeyd edilir ki, Tramp ilin 
əvvəlindən bəri demokrat rəqibləri Berni Sanders və 
senator Kamala Harrisin birlikdə topladıqları ümumi 
vəsaitdən daha çox pul yığıb. Belə ki, Sanders 18 
milyon və Harris isə 12 milyon dollar yığa bilib.

Xəbəri BBC verib.

İspaniya 

57 milyon avro cərimə
İspaniyada 

işləyən iri tütün 
şirkətləri məxfi 
məlumatların 
qeyri-qanuni 
mübadiləsinə 
görə 57,7 
milyon avro 
cərimələniblər. 
Cərimə tətbiq 
edilmiş şirkətlər 
arasında “Philip Morris”, “Altadis” və “JT Internacional 
Iberia” da var. İspaniya hökumətinin məlumatına 
görə, adıçəkilən şirkətlər tərəfindən müxtəlif 
əyalətlərdəki istehlakçılar haqqında, habelə tütün 
məmulatlarına tələbat barədə məxfi məlumatların 
mübadiləsi nəticəsində 2008-2017-ci illərdə bazarda 
haqsız rəqabət yaranıb.

Xəbəri “Euronews” verib.

Rusiya 
Ən çox satılan avtomobil

Rusiyada cari ilin ilk üç ayı ərzində ən çox satılan 
yeni xarici avtomobillərin reytinqi dərc edilib. 
Bildirilir ki, siyahıya bu dövr ərzində 22,3 min 
avtomobil satışı ilə “Kia Motors” şirkətinin “Kia Rio” 
modeli başçılıq edir. İkinci pillədə  “Hyudai” şirkətinin 
“Hyundai Creta” (16,8 min), üçüncü yerdə isə  
“Hyundai Solaris” (14,2 min) avtomobilləri qərarlaşıb. 

Məlumatı “AutoCar” yayıb.

İsrail
Qaz yatağı aşkarlanıb

İsrailə məxsus 
sularda təbii qaz 
yatağı kəş edilib. 
Bildirilir ki, yatağı 
Yunanıstanın 
“Energean” şirkəti 
aşkarlayıb. “Kariş” 
adı verilən qaz 
yatağı İsrailin 

şimal sahilindən 120 kilometr məsafədə yerləşir.
İlkin hesablamalara görə, yataqda 42 milyard 

kubmetrədək qaz ehtiyatı mövcuddur. Qeyd olunur ki, 
bölgədə qazma işləri martın 15-də başlayıb və 4880 
metr dərinliyədək çatıb.

Məlumatı “Business İnsider” yayıb.

Fransa
Kavanini kim əvəzləyəcək?

PSJ klubu 
mövsümün sonunda 
komandanın 
hücumçusu 
Edinson Kavani ilə 
yolları ayırmağı 
planlaşdırır. Paris 
təmsilçisi artıq yeni  
mərkəz hücumçusu 
axtarışına başlayıb. Nikolya Pepe (“Lill”), Luka Yoviç 
(“Eintracht”), Antuan Qrizmann (“Atletico”), Mauro 
İkardi (“İnter”), Timo Verner (“Leipzig”) və Joao 
Feliks (“Benfica”) kimi oyunçuların namizəd olduğu 
bildirilir.

Qeyd edək ki, Edinson Kavani bu mövsüm 28 
oyunda 22 qol, 8 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

Məlumatı “Eurosport” yayıb.
Hazırladı: Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

 Â Aprelin 17-də
 Â Bakıda və Abşeron yarımadasında 

dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, 
gün ərzində bəzi yerlərdə yağış yağacağı 
gözlənilir. Səhər duman olacaq. Arabir 
güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Gecə 
9-12, gündüz 14-17, Bakıda gecə 10-12, 
gündüz 15-17 dərəcə isti olacaq. Atmosfer 
təzyiqi normadan aşağı 752 mm civə 
sütununundan 756 mm civə sütununa 
yüksələcək, nisbi rütubət 70-80 faiz olacaq.

 Â Naxçıvan Muxtar Respublikasında 
şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı 
gözlənilir. Bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi, dağlıq 
ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Arabir 
güclənən qərb küləyi əsəcək. Gecə 7-12, 
gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq.

 Â Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa, 
Xocalı, Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, 
Laçın, Kəlbəcər, həmçinin Daşkəsən-
Gədəbəy rayonlarında şimşək çaxacağı, 
arabir yağış, bəzi yerlərdə qar yağacağı 
gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcəyi 
ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə 
duman olacaq. Arabir güclənən qərb küləyi 
əsəcək. Gecə 2-6, gündüz 7-9 dərəcə isti 
olacaq. 

 Â Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, 
Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında 
şimşək çaxacağı, fasilələrlə yağış yağacağı 
gözlənilir. Səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman 
olacaq. Arabir güclənən qərb küləyi əsəcək. 
Gecə 6-11, gündüz 14-17 dərəcə isti olacaq.

 Â Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, 
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, 
Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar 
rayonlarında şimşək çaxacağı, arabir yağış, 
dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. 

Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimalı var. 
Bəzi yerlərdə duman olacaq. Arabir güclənən 
qərb küləyi əsəcək. Gecə 6-11, gündüz 13-
16, dağlarda gecə 0-5, gündüz 6-9 dərəcə isti 
olacaq. 

 Â Mərkəzi Aran: Mingəçevir, Yevlax, 
Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, 
Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, 
Saatlı, Şirvan, Hacıqabul, Salyan, Neftçala 
rayonlarında şimşək çaxacağı, arabir yağış 
yağacağı gözlənilir. Arabir güclənən qərb 
küləyi əsəcək. Gecə 8-13, gündüz 16-21 
dərəcə isti olacaq.

 Â Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, 
Astara rayonlarında şimşək çaxacağı, 
arabir yağış yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə 
leysan xarakterli olacağı, dolu düşəcəyi 
ehtimalı var. Arabir güclənən şimal- şərq 
küləyi əsəcək. Gecə 8-12, gündüz 14-19, 
dağlarda gecə 5-10, gündüz 12-16 dərəcə isti 
olacaq.

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
Abdin Fərzəliyev Quba Rayon İcra Hakimiyyətinin 

başçısı Ziyəddin Əliyevə qardaşı

SABİR ƏLİYEVİN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verir. 
                                                                                                             

Lerikdən Rövşən Bağırov Quba Rayon İcra 
Hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyevə qardaşı

SABİR ƏLİYEVİN
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə 

başsağlığı verir. 
                                                                                                             

Hacıqabul rayonundan Əhməd Muxtarov Quba 
Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyevə  
qardaşı 

SABİR  ƏLİYEVİN
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə 

başsağlığı verir.
                                                                                                             

Azərbaycan Respublikası Əqli Mülkiyyət 
Agentliyinin rəhbərliyi və kollektivi iş yoldaşları 
Ruqiyyə Əsədovaya anası

TORA XANIMIN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin 

hüznlə başsağlığı verirlər.
                                                                                                             

Azərbaycan  Teatr Xadimləri İttifaqının sədri Azər 
Paşa Nemətov və mərkəzi aparatın işçiləri ittifaqın 
işlər müdiri Məlahət Manafovaya qohumu

RASİM QURBANOVUN 

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin 
hüznlə başsağlığı verirlər.

ABŞ Rusiyanın 
Liviya münaqişəsinə 
qarışmasını istəmir

ABŞ Liviya münaqişəsinin nizamlanmasında Rusi-
yanın iştirakını istəmir. Belə bir bəyanatla dünən ABŞ 
dövlət katibinin Yaxın Şərq məsələləri üzrə köməkçisi 
vəzifəsini icra edən Devid Satterfild Brüsseldə keçirdiyi 
mətbuat konfransında çıxış edib. Məlumatı TASS verib. 

Dövlət Departamentinin Satterfildin bəyanatı ilə bağlı 
yaydığı məlumatda bildirilir: “Biz düşünmürük ki, Rusiya-
nın bu münaqişəyə qarışması hansısa faydalı məqsədlərə 
xidmət edir. Bu, kənardan müdaxilə deməkdir və ümid 
edirik ki, mümkün qədər tez bir zamanda dayandırıla-
caq. Bu opportunizmdir, bu, münaqişə zonalarından öz 
məqsədləri üçün istifadə etmək cəhdidir və heç bir fayda 
gətirmir”.

Hazırda Liviyada iki hökumət fəaliyyət göstərir: 
Tripolidəki baş nazir Faiz Saracın başçılıq etdiyi beynəlxalq 
ictimaiyyət tərəfindən tanınmış Milli Etimad Hökuməti 
və ölkənin şərqində seçilmiş parlamentlə birgə fəaliyyət 
göstərən və Liviya Milli Ordusu tərəfindən dəstəklənən 
Abdulla Əbdürrəhman ət-Taninin müvəqqəti nazirlər ka-
bineti. 

Bu il aprelin 4-də Liviya Milli Ordusunun komanda-
nı, feldmarşal Xəlifə Həftər Tripoli üzərinə hücuma baş-
ladığını elan edib. Sarac isə tabeliyində olan bütün hərbi 
hissələrə müdafiəyə hazır olmaq barədə əmr verib. Hazır-
da Liviya paytaxtı ətrafında şiddətli döyüşlərin getdiyi 
bildirilir. Hər iki tərəf itkilər verməkdədir. Ümumdünya 
Səhiyyə Təşkilatının son məlumatlarına görə, həlak olan-
ların sayı 200 nəfərə çatır. 

Rusiyanın BMT-dəki daimi nümayəndəsi Vasili Ne-
benzya isə bildirib ki, ölkəsi Liviyada milli barışıq əldə 
olunmasını istəyir və münaqişə tərəflərindən heç birini 
dəstəkləmir. 

Paşa ƏMİRCANOV,  “Xalq qəzeti”

Qeyd edək ki, C.Ceffri 
dünən Türkiyənin Vaşinton-
dakı səfirliyində keçirilən 
Türkiyə-ABŞ əlaqələri üzrə 
37-ci konfransda çıxış edib. 
Tədbir Türkiyə-ABŞ İşgüzar 
Əməkdaşlığı Assosiasiya-
sının təşəbbüsü ilə təşkil 
olunub. 

C.Ceffri çıxışı zamanı de-
yib ki, Birləşmiş Ştatlar hazır-
da Türkiyə rəsmiləri ilə Suriya-
da təhlükəsizlik zonalarının 
yaradılması üzərində iş aparır. 
Hələlik, bu istiqamətdə bütün 
məsələlər razılaşdırılmayıb. 
Görünən budur ki, Türkiyə 
öz milli təhlükəsizliyi üçün 

narahatdır. ABŞ bu narahatlığı 
başa düşür.

Suriya üzrə xüsusi 
nümayəndə sonra bildirib ki, 
Ankara və Vaşinqton çox mü-
hüm geostrateji tərəfdaşdır 
və müvafiq öhdəliklərini 
yerinə yetirməkdə davam 
edirlər. C.Ceffri, həmçinin 
qeyd edib ki, Türkiyə ABŞ-
ın Suriyadakı missiyasının 
uğurla yerinə yetirilməsində 
əhəmiyyətli rol oynayır. 

Bu arada YPG yaraqlıları 
Suriyanın Afrin rayonunda 
yerləşən Türkiyə hərbçilərinin 
mövqelərini atəşə tutublar. 
“Anadolu” agentliyinin müxbiri 
qeyd edir ki, düşmənin atəş 
nöqtələri susdurulub. Yaraq-
lılar çox sayda itki veriblər. 
Xoşbəxtlikdən, Türkiyə 
hərbçiləri arasında itki qeydə 
alınmayıb. 

M.HACIXANLI,  
“Xalq qəzeti” 

Ceyms Ceffri: ABŞ Türkiyənin 
narahatlığını başa düşür 

ABŞ və Türkiyə rəsmiləri Suriyada YPG və PKK 
yaraqlılarından azad təhlükəsizlik zonalarının yaradılması 
məsələsini müzakirə edirlər. Bu barədə ABŞ dövlət 
katibinin Suriya üzrə xüsusi nümayəndəsi Ceyms Ceffri 
bəyanat verib. Xəbəri “Anadolu” agentliyi yayıb. 

Ukraynanın baş hərbi 
prokuroru ölkəni tərk edib

 � Ukraynanın baş 
hərbi prokuroru Anatoli 
Matios ölkəni tərk edib. 
Ukraynalı jurnalist 
Vasili Krutçak bildirib 
ki, Anatoli Matiosun 
Ukrayna Prezidentinin 
səlahiyyətlərini həyata 
keçirən Pyotr Poroşenko 
ilə problemi var idi.
Jurnalist onu da əlavə edib ki, A.Matios nə Zelenskiyə, nə də 

Kolomoyskiyə lazım deyil. Baş hərbi prokuror P.Poroşenkonun 
oğlu ilə əlaqədar videonu jurnalistlərə göstərmişdi.

Lakin Anatoli Matiosun hansı ölkəyə getdiyi hələ bilinmir.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti” 

Notr-Dam kilsəsində yanğınla bağlı təhqiqata başlanılıb 

Yeri gəlmişkən, yanğın baş verən günü Fransa Prezidenti 
Emmanuel Makron hadisə yerinə gəlib. Dövlət başçısı 
hadisənin qarşısının alınmasında göstərdikləri hünərə 
görə yanğınsöndürənlərə təşəkkür edib. Prezident deyib: 
“Həmvətənlərimizin kədərini, daxili hisslərini anlayıram. Notr-
Dam kilsəsi bizim tariximizdir. Bu tariximiz yanır. Lakin biz bu 
katedralı birlikdə yenidən tikəcəyik. Dünyanın bütün istedadlı 

memarlarını dəvət edərək kilsəmizi bərpa edəcəyik”.
Qeyd edilir ki, artıq Parisdə Notr-Dam kilsəsinin 

restavrasiyası üçün yardım fondu yaradılıb və bank hesabı 
açılıb. Bu barədə qərar Prezident Emmanuel Makronun 
çıxışından sonra qəbul edilib. Məlumata görə, ölkənin ən 
zəngin ailələrindən olan Arno və Pino ailələri bərpa üçün 
ümumilikdə, 300 milyon avro ayırıblar.

ABŞ, Almaniya, Yaponiya, İspaniya, İtaliya və digər 
ölkələrin rəhbərləri kilsənin bərpası üçün dəstək göstərməyə 
hazır olduqlarını bildiriblər.

Qeyd edək ki, yanğının dəqiq səbəbləri hələlik tam məlum 
olmasa da, onun bərpa işləri zamanı təhlükəsizlik texnikasına 
riayət edilməməsi səbəbindən baş verdiyi ehtimal edilir.

ABŞ-ın “New York Times” qəzeti yanğının bütün dünyada 
kədər doğurduğunu vurğulayır. “Washington Post” qəzeti 
isə yazır: “Notr-Dam ölməyib və yenidən ayağa qalxacaq, 
lakin daha heç vaxt əvvəlki kimi olmayacaq”. Nəşr, həmçinin 
kilsənin yanmasını təkcə Parisə deyil, bütün dünyaya zərbə 
adlandırıb.

Xatırladaq ki, Parisin simvollarından biri olan Notr-Dam 
kilsəsində yanğın aprelin 15-də yerli vaxtla saat 18:50-də (Bakı 
vaxtı ilə 20:50) başlayıb. Yanğını yalnız aprelin 16-da səhər 
saatlarında söndürmək mümkün olub. Alovla mübarizədə 400-
ə yaxın yanğınsöndürən iştirak edib. 

Mahmud QƏRİBOV, “Xalq qəzeti”

Parisdəki Notr-Dam (Məryəm Ana) kilsəsində 
baş vermiş yanğınla əlaqədar təhqiqat işi başlayıb. 
“Le Monde” nəşrinin məlumatına görə, parislilərin 
kilsədəki yanğının söndürülməsi üçün təyyarə və 
ya vertolyotlardan istifadə edilməməsinin səbəbi 
ilə bağlı sosial şəbəkələrdə hökumətə ünvanla-
nan suallarına bu gün aydınlıq gətirilib. Fransanın 
Mülki Təhlükəsizlik Xidmətindən bildirilib ki, bu 
cür yanğınlarda təyyarə və vertolyotlardan istifadə 
edilmir. Buna səbəb belə kövrək binalarda tonlarla 
sudan istifadə edilməsinin daha çox zərər yetirə və 
hətta binanın uça  bilmə ehtimalıdır.

Assanjın həbsi Ekvadora qarşı kiberhücumları artırıb

“Ekvadora qarşı kiber 
hücumlar o qədər çoxalıb ki, 
aprelin 11-i günün ikinci yarı-
sında kiber-hücumların miqda-
rı üzrə reytinqdə 51-ci yerdən 
31-ci pilləyə yüksəlmişik”, 
- deyə Ekvadorun Telekom-
munikasiya və İnformasiya 
Cəmiyyəti Məsələləri üzrə 

Nazirliyinin rəsmisi Patrisio 
Real bildirib. Onun sözlərinə 
görə, haker hücumlarına ən 
çox hökumət orqanları məruz 
qalıb.

Bəzi ölkələrin bu hücum-
ların qarşısının alınması üçün 
Ekvadora yardım təklif etdiyi, 
lakin indiyə qədər onların 

heç birinin qəbul olunmadığı 
açıqlanıb.

Xatırladaq ki, Culian Assanj 
2006-cı ildə bir sıra hökumətlər, 
o cümlədən ABŞ rəhbərliyinin 
fəaliyyəti barədə məxfi infor-
masiyaların dərc olunduğu 
“WikiLeaks” portalını təsis edib. 
2012-ci ildə İsveç hökumətinin 

ona qarşı cinayət ittihamından 
sonra Ekvadorun Londondakı 
səfirliyinə sığınıb və orada 
demək olar ki, 7 il gizlənib. 
Aprelin 11-də “Scotland Yard” 
Ekvador hökumətinin razılığın-
dan sonra Assanjı bu ölkənin 
səfirliyində həbs edib. “WikiLe-
aks” isə öz növbəsində Ekvador 
hakimiyyətini beynəlxalq 
hüququ pozaraq Assanjın siyasi 
sığınacağına son qoymaqda 
günahlandırıb.

Qeyd edək ki, Assanj 
ABŞ-a ekstradisiya olunacağı 
təqdirdə ona 35 ilədək həbs və 
ya edam cəzası verilməsindən 
ehtiyatlanır. Lakin Birləşmiş 
Ştatların Ədliyyə Nazirliyi ha-
ker fəaliyyətinə görə onu cəmi 
5 il həbs cəzası gözlədiyini 
açıqlayıb.

Rövşən ATAKİŞİYEV, 
“Xalq qəzeti”

“WikiLeaks”  portalının təsisçisi 
Culian Assanjın həbsindən sonra 
Ekvador 40 milyondan çox kiber-
hücuma məruz qalıb. Bu barədə TASS 
informasiya agentliyi məlumat yayıb. 
Mənbə qeyd edir ki,  buna Ekvador 
hakimiyyət orqanlarının Assanjı siyasi 
sığınacaqdan məhrum etməsi səbəb 
olub.


