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Cəlil Məmmədquluzadənin 150 illik 
yubileyinin qeyd edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

2019-cu ildə Azərbaycan ədəbiyyatının 
görkəmli nümayəndəsi, böyük yazıçı, 
dramaturq, publisist və ictimai xadim Cəlil 
Məmmədquluzadənin anadan olmasının 150 
illiyi tamam olur. 

Cəlil Məmmədquluzadə Azərbaycan 
ədəbiyyatının yeni mərhələyə yüksəlməsində 
müstəsna rol oynamış və bütöv bir ədəbi 
məktəb formalaşdırmış qüdrətli şəxsiyyətdir. 
Vətəndaş yazıçının bədii nailiyyətlərlə 
zəngin irsində azərbaycançılıq məfkurəsi 
dövrün ictimai-siyasi fikrinin aparıcı amili 
kimi dolğun ifadəsini tapmışdır. Sənətkar 
həyat həqiqətlərini, ictimai mühiti hərtərəfli 
əks etdirən və bədii-estetik dəyər daşıyıcı-
sına çevrilən rəngarəng obrazlar qalereyası 
yaratmışdır. Ana dilinin saflığı uğrunda daim 
mübarizə aparmış Cəlil Məmmədquluzadənin 
meydana gətirdiyi qiymətli dram və nəsr 
əsərləri, parlaq publisistika dərin huma-
nist məzmuna malik olub, özündə milli və 
ümumbəşəri dəyərlərin vəhdətini ehtiva 
edir. Azərbaycanda və onun hüdudların-
dan kənarda geniş yayılaraq milli oyanışa, 
yeniləşmə hərəkatına yol açan və azadlıq 
ideyalarının inkişafına qüvvətli təsir göstərən 

“Molla Nəsrəddin” jurnalı məhz Mirzə Cəlil 
dühasının məhsuludur. 

Azərbaycan Respublikası Konstitusi-
yasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini 
rəhbər tutaraq, Azərbaycan xalqının çoxəsrlik 
mədəni sərvətlər xəzinəsinə misilsiz töhfələr 
vermiş söz ustası Cəlil Məmmədquluzadənin 
150 illiyinin layiqincə qeyd olunmasını təmin 
etmək məqsədi ilə qərara alıram: 

1. Azərbaycan Respublikasının 
Mədəniyyət Nazirliyi Azərbaycan Respub-
likasının Təhsil Nazirliyi və Azərbaycan 
Milli Elmlər Akademiyası ilə birlikdə, 
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin təkliflərini 
nəzərə almaqla, böyük demokrat ədib Cəlil 
Məmmədquluzadənin 150 illik yubileyinə dair 
tədbirlər planını hazırlayıb həyata keçirsin. 

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

İlham ƏLİYEV  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 17 yanvar 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 

109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, 
Azərbaycan Respublikasında bir sıra dövlət or-
qanlarının strukturunu optimallaşdırmaq və idarə 
edilməsini təkmilləşdirmək məqsədilə qərara 
alıram: 

1. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazir-
liyinin Dövlət Borcunun İdarə Edilməsi Agentliyi 
ləğv edilsin və onun funksiyaları Nazirliyin Apa-
ratına verilsin.

2. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirli-
yinin Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyinin əsasında 
Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi 
yanında Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi yaradılsın.

3. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Na-
zirliyinin Qiymətli Metallar və Qiymətli Daşlara 
Nəzarət Dövlət Xidməti ləğv edilsin. 

4. Azərbaycan Respublikası Gənclər 
və İdman Nazirliyinin tabeliyində Gənclərin 
Problemləri üzrə Elmi Araşdırmalar Mərkəzi ləğv 
edilsin.

5. Bakı şəhərində, habelə “ASAN xidmət” 
mərkəzlərinin yerləşdiyi Azərbaycan Res-
publikasının digər inzibati ərazi vahidlərində 
“Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 
Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiya-
lar üzrə Dövlət Agentliyinin fəaliyyətinin təmin 
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2012-ci il 5 sentyabr tarixli 706 
nömrəli Fərmanının 5-ci hissəsində nəzərdə 
tutulan dövlət xidmətləri yalnız “ASAN xidmət” 
mərkəzlərində həyata keçirilsin.

6. Müəyyən edilsin ki, Azərbaycan Respubli-
kası Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar 
Nazirliyinin saxlanılması üçün hər il üçün dövlət 
büdcəsindən ayrılan vəsaitin (dövlət əsaslı 
vəsait qoyuluşu (investisiya xərcləri) istisna 
olmaqla) yuxarı həddi Nazirliyin tabeliyindəki 
qurumların (“AzInTelekom” Məhdud Məsuliyyətli 
Cəmiyyəti istisna olmaqla) dövlət büdcəsinə 
ödədiyi dividendin cəmi məbləğinin yuxarı həddi 
ilə məhdudlaşır. 

7. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
Administrasiyası:

7.1. hüquq mühafizə və hərbi sahələrdə 
fəaliyyət göstərən dövlət orqanlarının və qurum-
larının fəaliyyətinin daha səmərəli və düzgün 
təşkili, idarəçiliyinin təkmilləşdirilməsi, eyni və ya 
oxşar səlahiyyətlərin daha optimal həcmdə re-
surs sərf edilməklə həyata keçirilməsi məqsədilə 
həmin dövlət orqanlarının və qurumlarının 
sayının, saxlanma xərclərinin və işçilərinin say 
həddinin optimallaşdırılması ilə bağlı təkliflərini 
üç ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan Res-
publikasının Prezidentinə təqdim etsin;

7.2. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının, 
habelə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiya-
sının strukturuna daxil olan (tabeliyindəki) 
elm, elmi tədqiqat, araşdırma, ixtisasartırma 
və digər bu kimi sahələrlə məşğul qurumla-
rın (institut, mərkəz, təhsil müəssisəsi və s.) 
fəaliyyətində səmərəliliyi artırmaq və onların 
idarə edilməsini təkmilləşdirmək üçün təkliflər 
hazırlanması məqsədilə İşçi Qrup yaradılmasını 
və müvafiq təkliflərin Azərbaycan Respubli-
kasının Prezidentinə təqdim edilməsini altı ay 
müddətində təmin etsin;

8. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabineti:

8.1. Azərbaycan Respublikası Prezidenti-
nin aktlarının bu Fərmana uyğunlaşdırılması 
ilə bağlı təkliflərini üç ay müddətində hazırla-
yıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə 
təqdim etsin;

8.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabi-

netinin normativ hüquqi aktlarının bu Fərmana 
uyğunlaşdırılmasını üç ay müddətində təmin 
edib Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə 
məlumat versin;

8.3. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının 
normativ hüquqi aktlarının bu Fərmana uyğun-
laşdırılmasını nəzarətdə saxlasın və bunun icrası 
barədə beş ay müddətində Azərbaycan Respub-
likasının Prezidentinə məlumat versin;

8.4. bu Fərmanın 5-ci hissəsinə uyğun 
olaraq, Azərbaycan Respublikası Ədliyyə 
Nazirliyinin, Daxili İşlər Nazirliyinin, Vergilər 
Nazirliyinin, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 
Nazirliyinin, İqtisadiyyat Nazirliyinin, Əmlak 
Məsələləri Dövlət Komitəsinin, Dövlət Göm-
rük Komitəsinin, Dövlət Miqrasiya Xidmətinin, 
Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət 
Xidmətinin, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin və 
Milli Arxiv İdarəsinin “Azərbaycan Respublika-
sının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət 
və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentli-
yinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci 
il 5 sentyabr tarixli 706 nömrəli Fərmanının 5-ci 
hissəsində nəzərdə tutulan dövlət xidmətlərini 
bilavasitə icra edən bölmələrinin ştat vahidlərinin 
ümumi say həddi daxilində həmin dövlət orqan-
larının işçilərinin ümumi say həddinin azaldılma-
sı ilə bağlı təkliflərini üç ay müddətində hazırla-
yıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə 
təqdim etsin;

8.5. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazir-
liyinin tabeliyindəki Akkreditasiya və Nostrifika-
siya İdarəsinin ləğv edilməsinin və onun funk-
siyalarının Nazirliyin Aparatı vasitəsilə həyata 
keçirilməsinin təmin edilməsi ilə bağlı bir ay 
müddətində tədbirlər görsün; 

8.6. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazir-
liyinin tabeliyindəki qurumlarla bağlı aşağıdakı 
tədbirlərin görülməsini təmin etsin və bu barədə 
bir ay müddətində Azərbaycan Respublikasının 
Prezidentinə məlumat versin:

8.6.1. Təhsil İşçilərinin Peşəkar İnkişafı 
İnstitutunun, Azərbaycan Respublikası Təhsil 
İnstitutunun, İstedadlı Uşaqlarla İş Mərkəzinin və 
Respublika Elmi-Pedaqoji Kitabxanasının vahid 
qurumda birləşdirilməsi;

8.6.2. Respublika Bədən Tərbiyəsi 
Mərkəzinin və “Təhsil” Respublika İdman 
Mərkəzinin vahid qurumda birləşdirilməsi;

8.7. üç ay müddətində:
8.7.1. mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqan-

larında, dövlət adından yaradılan publik hüquqi 
şəxslərdə və səhmlərinin (paylarının) nəzarət 
zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə 
xidməti nəqliyyat vasitələri ilə təmin edilməli 
vəzifələrin siyahısını Azərbaycan Respublikası-
nın Prezidenti ilə razılaşdırmaqla müəyyən etsin;

8.7.2. bu Fərmanın 8.7.1-ci yarımbəndinə 
əsasən müəyyən olunacaq siyahıdan kənarda 
qalan vəzifələrdə işləyən şəxslərə xidmət edən 
xidməti nəqliyyat vasitələrinin mərkəzi və yerli 
icra hakimiyyəti orqanlarının, dövlət adından 
yaradılan publik hüquqi şəxslərin və səhmlərinin 
(paylarının) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan 
hüquqi şəxslərin balanslarından çıxarılaraq 
özəlləşdirilməsi üçün Azərbaycan Respubli-
kasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinə 
təqdim edilməsini təmin etsin və nəticəsi barədə 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə 
məlumat versin;

8.8. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Na-
zirliyinin və onun yanında Dövlət Xəzinədarlıq 
Agentliyinin əsasnamələrinin layihələrini, habelə 
işçilərinin say həddi barədə təkliflərini üç ay 

müddətində hazırlayıb Azərbaycan Respublika-
sının Prezidentinə təqdim etsin;

8.9. bu Fərmandan irəli gələn digər 
məsələləri həll etsin.

9. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə 
Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 
Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Əmlak Məsələləri 
Dövlət Komitəsi, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi, 
Milli Arxiv İdarəsi və Dövlət İmtahan Mərkəzi bu 
Fərmana əsasən ləğv olunan dövlət orqanların-
da işləyən dövlət qulluqçularına münasibətdə 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci 
il 1 iyul tarixli 464 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq 
edilmiş “Dövlət orqanları ləğv edilərsə və ya ştat-
lar ixtisara düşərsə, vəzifə maaşına və ixtisasa 
uyğun işə düzəlməkdə və ya dövlət orqanla-
rında tutduğu vəzifəyə uyğun vəzifə tutmaqda 
dövlət qulluqçusunun “Dövlət qulluğu haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Qanununun 21.1.6-
cı maddəsində nəzərdə tutulmuş üstünlüyünün 
həyata keçirilməsi Qaydası”na uyğun olaraq 
tədbirlər görsünlər.

10. Azərbaycan Respublikasının Gənclər və 
İdman Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, Ədliyyə Nazirli-
yi, Daxili İşlər Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi, Dövlət 
Gömrük Komitəsi, Dövlət Miqrasiya Xidməti 
və Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə 
Dövlət Xidməti bu Fərmana əsasən ləğv olunan 
dövlət qurumlarında (struktur bölmələrində) 
işləyən işçilərin tabeliklərində olan digər qu-
rumlarda və ya struktur bölmələrində müvafiq 
vakant vəzifələrə təyin edilməsi ilə bağlı tədbirlər 
görsünlər və nəticəsi barədə Azərbaycan Res-
publikasının Prezidentinə məlumat versinlər.

11. Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, 
Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi:

11.1. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının 
informasiya sistemlərinin inventarizasiyasını 
və ekspertizasını həyata keçirsin, bu sahədə 
idarəetmənin təkmilləşdirilməsi və xərclərin 
optimallaşdırılması, o cümlədən  mərkəzi icra 
hakimiyyəti orqanlarının elektron informasiya 
sistemlərinin fəaliyyətinin mərkəzləşdirilmiş 
qaydada Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, 
Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin 
DATA mərkəzi vasitəsilə həyata keçirilməsinə 
dair təkliflərini altı ay müddətində hazırlayıb 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə 
təqdim etsin;

11.2. “Azərbaycan Respublikasının 2019-cu 
il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Res-
publikası Qanununun tətbiqi ilə bağlı bir sıra 
məsələlər barədə” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2018-ci il 22 dekabr tarixli 431 
nömrəli Fərmanında onun üçün nəzərdə tutul-
muş, habelə növbəti illərin dövlət büdcəsində 
nəzərdə tutulacaq vəsait həddində dividen-
din tabeliyindəki qurumlar tərəfindən dövlət 
büdcəsinə ödənilməsini təmin etsin. 

12. Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanla-
rı bu Fərmanın 11.1-ci bəndindən irəli gələn 
vəzifələrin icrası ilə bağlı Azərbaycan Respubli-
kasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologi-
yalar Nazirliyinə müvafiq şərait yaradılmasını və 
kömək göstərilməsini təmin etsinlər. 

13. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə 
Nazirliyi mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının 
normativ hüquqi aktlarının və normativ xarak-
terli aktların bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını 
təmin edib Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabinetinə məlumat versin. 

İlham ƏLİYEV  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 17 yanvar 2019-cu il

Azərbaycan Respublikasında özəl 
ümumölkə teleradio yayımçılarına birdəfəlik 

maliyyə yardımı göstərilməsi haqqında 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası Konstitusi-
yasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini 
rəhbər tutaraq,  Azərbaycan Respublikasında 
özəl teleradio yayımçılarının ölkə haqqında 
həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırıl-
ması, xaricdə yaşayan azərbaycanlıların 
öz vətənləri haqqında daha dolğun 
məlumatlandırılması, Azərbaycan xalqının 
mədəniyyətinin və milli-mənəvi dəyərlərinin 
təbliği sahəsində fəaliyyətinin stimullaş-
dırılması, həmçinin texniki imkanlarının 
artırılması və əhatə dairəsinin daha da 
genişləndirilməsi zəruriliyini nəzərə alaraq 
qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət 
göstərən özəl ümumölkə teleradio yayımçıla-
rının “Azerspace-1” peyki və digər vasitələrlə 

yayım həyata keçirməsinə əlavə dəstək 
verilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublika-
sının 2019-cu il dövlət büdcəsində nəzərdə 
tutulmuş Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin ehtiyat fondundan Azərbaycan Respubli-
kasının Milli Televiziya və Radio Şurasına 3,0 
(üç) milyon manat ayrılsın. 

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

İlham ƏLİYEV  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 17 yanvar 2019-cu il

Azərbaycan Respublikasında bir sıra dövlət orqanlarının 
strukturunun optimallaşdırılması və idarə edilməsinin 

təkmilləşdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında

 � Prezident İlham Əliyev Nazirlər Kabinetinin 2018-ci ilin sosial-iqtisa-
di inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr edilən iclasında 
Azərbaycanın hesabat dövründə bütün makroiqtisadi göstəricilərdə artıma 
nail olduğunu, qlobal neft bazarında volatilliyin yüksək səviyyəyə çatdığı bir 
zamanda  respublikada iqtisadi artım tempinin qorunub saxlanıldığını diqqətə 
çatdırıb.
Həmçinin inklüziv və dayanıq-

lı iqtisadi inkişaf üçün yeni hədəflərin 
müəyyənləşdirildiyini də qeyd edib. Ölkə 
rəhbəri nitqində bildirib ki, 2018-ci il ölkəmiz 
üçün uğurlu olub. Dünyada və bölgədə 
gedən proseslərə baxmayaraq,  Azərbaycan 
sürətlə inkişaf edib. Keçən ilin əvvəlində 
qarşıya  qoyulan bütün vəzifələr yerinə 

yetirilib, ölkəmizin hərtərəfli dinamik inkişafı 
təmin olunub: “Azərbaycan inkişaf, tərəqqi, 
sabitlik ölkəsidir. Dünyada və bölgədə gedən 
proseslərdən asılı olmayaraq Azərbaycan öz 
müstəqil yolu ilə, inkişaf yolu ilə uğurla gedir 
və gedəcək”.

(ardı 2-ci səhifədə)

Azərbaycanda  
iqtisadiyyat 
gücləndikcə dövlət 
müstəqilliyinin 
dayaqları daha da 
möhkəmlənir 
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(əvvəli 1-ci səhifədə)

Dövlət başçısı iclasda bildirib ki, he-
sabat dövründə bir sıra tarixi layihələr re-
allaşdırılıb, o cümlədən, nəhəng transmilli 
Cənubi Qaz Dəhlizi layihəsi çərçivəsində 
“Şahdəniz-2” və TANAP layihələri uğurla 
həyata keçirilib, “Azərspace-2” peyki orbitə 
buraxılıb, Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət 
Limanı Kompleksi, Sumqayıtda polipropi-
len zavodu, Azərbaycanın dövlət investisi-
yası ilə Türkiyədə böyük neft emalı zavodu 
istismara verilib.

Prezident İlham Əliyev nitqində Cənub 
Qaz Dəhlizinin Azərbaycana iqtisadi və 
maliyyə mənfəəti verəcəyini vurğulayaraq, 
deyib: “Keçən il Cənub Qaz Dəhlizinin 
rəsmi açılışı olmuşdur. Bu, sözün əsl 
mənasında, tarixi hadisədir. Çünki bu 
hadisə bundan sonra onilliklər ərzində 
Azərbaycana böyük xeyir, həm siyasi, həm 
də iqtisadi və maliyyə mənfəəti gətirəcək. 
Keçən il Cənub Qaz Dəhlizinin tərkib 
hissəsi olan TANAP layihəsi də işə düşdü 
və artıq fəaliyyətdədir. Beləliklə, Cənub 
Qaz Dəhlizinin dörd layihəsindən üçü real-
laşdı. Bu, bizim böyük uğurumuzdur, tarixi 
uğurumuzdur…”.

Xatırladaq ki, sözügedən dəhliz dün-
yada inkişaf etdirilən ən mühüm komp-
leks təbii qaz boru kəmərləri zənciri kimi 
qiymətləndirilir. Avropa İttifaqı üçün prioritet 

enerji layihələrindən biri olan Cənub Qaz 
Dəhlizinin seqmentlərini “Şahdəniz-2”, 
Cənubi Qafqaz boru kəmərinin 
genişləndirilməsi, TANAP və TAP layihələri 
təşkil edir. Cənub Qaz Dəhlizi dünya neft-
qaz sənayesində indiyədək mövcud ən 
önəmli layihələrdən biridir. Bu, 7 hökuməti 
və 11 şirkəti özündə əhatə edən mürəkkəb 
bir hədəfdir. 

Cənub Qaz Dəhlizi ilk dəfə olaraq 
Xəzər regionundakı qaz təchizatını Avropa 
bazarına birləşdirməklə bütün regionun 
enerji xəritəsini dəyişəcək. Bu boru kəməri 
sistemi elə layihələndirilib ki, gələcəkdə 
mümkün əlavə qaz həcmlərinin təchiz edilə 
bilməsi üçün onun ötürücülük gücü öz ilkin 
ötürücülük gücünün iki misli qədər artırıla 
bilər.

Ötən il mayın 29-da Səngəçal ter-
minalında Cənub Qaz Dəhlizinin rəsmi 
açılış mərasimi keçirilib və Azərbaycan 
təbii qazı adı çəkilən dəhlizin sisteminə 
vurulub. İyunun 12-də isə Türkiyənin 
Əskişəhər şəhərində TANAP qaz kəməri 
istifadəyə verilib. Bu boru kəmərləri zənciri 
Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda-
kı “Şahdəniz-2” yatağından hasil olunan 
təbii qazı Türkiyəyə və həmin ölkədən də 
Avropaya çatdıracaq. Uzunluğu 3 min 500 
kilometr olan Cənub Qaz Dəhlizi vasitəsilə 
ilkin mərhələdə Türkiyəyə 6 milyard 
kubmetr, Avropaya isə 10 milyard kubmetr 

Azərbaycan qazının nəqli planlaşdırılır.
TANAP-la Türkiyəyə 2019-cu ildə 2 

milyard kubmetr, 2020-ci ildə 4 milyard 
kubmetr və 2021-ci ildə isə 6 milyard kub-
metr Azərbaycan təbii qazı nəql ediləcək. 
Boru kəməri bu ilin birinci yarısında TAP 
qaz boru kəmərinə birləşmək üçün hazır 
olacaq. TANAP-ın inşası üzrə işlərin 
təxminən 98 faizi icra olunub. TAP üzrə isə 
işlərin 82 faizdən çoxu tamamlanıb.

Dəyəri təqribən 4,5 milyard avro olan, 
gələcəkdə buraxıcılıq qabiliyyəti ildə 10 
milyard kubmetrə qədər artırılacaq TAP 
kəməri 2020-ci ildə istifadəyə veriləcək. 
Ümumi uzunluğu 878 kilometr olan boru 
kəmərinin 550 kilometri Yunanıstan, 215 ki-
lometri Albaniya ərazisindən, 105 kilometri 
Adriatik dənizinin dibi ilə və 8 kilometri 
İtaliya ərazisindən keçəcək.

Ümumiyyətlə, ötən illər ərzində 

Azərbaycanda neft kapitalı respublikanın 
ümumi inkişafı və ölkədə sosial şəraitin 
yaxşılaşması üçün istifadə edilib. Eyni 
zamanda, neftdən əldə edilən vəsait hesa-
bına Azərbaycan dünyada ən mükəmməl 
sosial infrastruktura malik olan ölkələr 
sırasına daxil olub. Respublikamızda icra 
edilən infrastruktur layihələrinin bir çoxu 
nəinki regionumuz, hətta dünya üçün 
mühüm önəm daşıyıb. Hazırda yuxarı-
da xatırlatdığımız kimi, belə əhəmiyyətli 
layihələrin icrası davam edir və sözsüz ki, 
böyük vəsait tələb edən həmin layihələr 
neft kapitalı olmadan mümkün deyil. 
Dövlət Neft Fondunda toplanan vəsaitlərə 
gəlincə isə deyə bilərik ki, əgər 2001-ci ildə 
ARDNF-in vəsaitləri 270 milyon ABŞ dolları 
təşkil edirdisə, ötən il üzrə bu rəqəm artıq 
38 milyard dolları keçib.

Neft sektorundan əldə edilən gəlirlərin 
qeyri-neft sektorunun, həmçinin insan 
kapitalının inkişafına yönəldilməsi də 
müsbət nəticələrlə diqqət çəkir. Bu barədə 
Prezident İlham Əliyev Nazirlər Kabi-
netinin son iclasında ətraflı bəhs edib. 
Bütün iqtisadi göstəricilərimizi çox müsbət 
qiymətləndirən dövlət başçısı deyib: “Ümu-
mi daxili məhsul, yəni, iqtisadi artım keçən 
il Azərbaycanda 1,4 faiz olub. Hesab 
edirəm ki, bu, yaxşı göstəricidir. Əlbəttə 
ki, bizim arzularımızı tam əks etdirmir. 
Ancaq, eyni zamanda, dünyada gedən 

proseslərə baxdıqda hesab edirəm ki, yax-
şı göstəricidir. Ondan daha yaxşı göstərici 
qeyri-neft sektorunun inkişafıdır. Burada 
da inkişaf 1,8 faizdir. Sənaye istehsalı 1,5 
faiz artıb, qeyri-neft sektorunda isə sənaye 
istehsalı 9,1 faiz artıb. Bu, onu göstərir 
ki, sənayeləşmə siyasətimiz öz gözəl 
nəticələrini verir”.

Göründüyü kimi, 2018-ci il ölkəmiz 
üçün bir sıra sahələrlə yanaşı, neft sek-
torunda da uğurlu nəticələrlə müşahidə 
edilib. Dünyada və bölgədə gedən üzücü 
proseslərə baxmayaraq, Azərbaycan uğur-
la, sürətlə inkişaf edib. Qarşıya qoyulan 
bütün vəzifələr yüksək səviyyədə icra 
olunub, ölkəmizin hərtərəfli dinamik inkişafı 
təmin edilib.

Vaqif BAYRAMOV,  
“Xalq qəzeti” 

Azərbaycanda iqtisadiyyat gücləndikcə dövlət 
müstəqilliyinin dayaqları daha da möhkəmlənir 

Azərbaycan ilə İran arasında bütün 
sahələrdə yaxşı əlaqələr mövcuddur

 � Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Novruz Məmmədov yanvarın 17-də İran İslam 
Respublikasının Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi Məhəmməd Baqerinin rəhbərlik etdiyi nümayəndə 
heyəti ilə görüşüb.

Azərbaycan ilə İran arasında bütün sahələrdə yax-
şı əlaqələrin olduğunu bildirən Baş nazir hər iki ölkə 
rəhbərlərinin birgə səyləri nəticəsində bu münasibətlərin daha 
da inkişaf etdiyini vurğulayıb. Qeyd edib ki, əlaqələrimizin 
genişləndirilməsi, o cümlədən mühüm layihələrin həyata 
keçirilməsi istiqamətində prezidentlərimiz tərəfindən atılan ad-
dımlar ölkələrimizin və xalqlarımızın maraqlarına xidmət edir. 

Novruz Məmmədov qarşılıqlı səfərlərin əlaqələrimizin 
genişləndirilməsi baxımından əhəmiyyətli olduğunu qeyd 
edərək, Məhəmməd Baqerinin ölkəmizə bu səfərinin müdafiə 
sahəsində əməkdaşlığın daha da inkişafına töhfə verəcəyinə 
əminliyini bildirib.

Məhəmməd Baqeri Azərbaycana səfərindən və keçir-
diyi görüşlərdən məmnunluğunu ifadə edib. Ermənistan-
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı İranın möv-

qeyini xatırladan Baş Qərargah rəisi bildirib ki, Ermənistan 
Azərbaycanın tarixi torpaqlarını işğal edib və ölkəsi 
münaqişənin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində, sülh 
yolu ilə həllinin tərəfdarıdır. 

Baş nazir Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin həllində ölkəmizin ədalətli mövqeyinə verdiyi 
dəstəyə görə İran tərəfinə minnətdarlığını ifadə edib.

Məhəmməd Baqeri hər iki ölkənin xalqları arasında böyük 
tarixə malik əlaqələrin olduğunu bildirib. O, Xəzərin hüquqi 
statusuna dair Konvensiyanın imzalanmasının ölkələrimiz ara-
sında yeni əməkdaşlıq imkanlarının yaranması baxımından 
əhəmiyyətini vurğulayıb.

Görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran məsələlərə dair fikir 
mübadiləsi aparılıb.

 AZƏRTAC

 � Azərbaycan 
Milli Elmlər 
Akademiyasının 
(AMEA) Rəyasət 
Heyətində Azərbaycan 
Respublikasının 
Elmi Tədqiqatların 
Əlaqələndirilməsi 
Şurasının iclası keçirilib. 

Tədbirdə Azərbaycan Res-
publikası Prezident Administ-
rasiyasının Humanitar siyasət 
məsələləri şöbəsinin müdiri, 
professor Fərəh Əliyeva, 
səhiyyə naziri Oqtay Şirəliyev, 
təhsil nazirinin müavini, Bakı 
Dövlət Universitetinin (BDU) 
rektoru vəzifəsini icra edən 
Firudin Qurbanov, Azərbaycan 
Respublikası Prezidenti yanın-

da Ali Attestasiya Komissiyası-
nın sədri vəzifəsini müvəqqəti 
icra edən, professor Famil 
Mustafayev, Silahlı Qüvvələrin 
Hərbi Akademiyasının rəisi, ge-
neral-leytenant Heydər Piriyev, 
AMEA-nın vitse-prezidentləri, 
akademik-katibi və şuranın 
üzvləri iştirak ediblər.

İclası açan AMEA-nın 
prezidenti, akademik Akif 
Əlizadə son illər respublikada 
elmi fəaliyyətin təşkili, idarə 
edilməsi və inkişafı, elmi 
innovasiya fəaliyyəti və elmi 
nailiyyətlərin stimullaşdırılması 
sahələrində bir sıra tədbirlər 
həyata keçirildiyini diqqətə 
çatdırıb. 

A.Əlizadə ölkədə apa-
rılan elmi tədqiqat işlərini 
əlaqələndirmək, müxtəlif elmi 
strukturları birgə tədqiqatlara 
cəlb etmək, elm və texnika-
nın nailiyyətlərinin təcrübədə 
istifadə edilməsinə kömək 
göstərmək baxımından 
şuranın fəaliyyətinin səmərəli 
olacağını bildirib. Gələcəkdə 
kvant fizikası, nanostruktur 
və nanotexnologiyalar, riyazi 
iqtisadiyyat, biotibb və digər 
bu kimi mühüm elmi sahələri 
koordinasiya edən şuraların 
yaradılmasının məqsədəuyğun 
olduğunu deyib.

İclasda “Azərbaycan 
Respublikasında elmi və 
elmi-pedaqoji kadrların 
attestasiyasının aparılması 
işinin təkmilləşdirilməsi ilə 
bağlı əlavə tədbirlər haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin sərəncamından irəli 
gələn vəzifələrə dair məsələyə 
baxılıb. Bununla bağlı AMEA-
nın bir sıra təkliflər verdiyini 
deyən akademik Akif Əlizadə 
müvafiq sərəncamda elmin 
idarə olunması ilə əlaqədar 
qarşıya qoyulmuş məsələlərin 
əsasən elektron elmə aid 
olduğunu nəzərə alaraq, 
bu istiqamətdə kompleks 
tədbirlərin yüksək keyfiyyətdə 
və beynəlxalq tələblərə uyğun 
həyata keçirilməsi üçün elmi 
və elmi-pedaqoji kadrların 
attestasiyası prosesinin 
sadələşdirilməsi, plagiatlıqla 
bağlı zəruri normativ-hüquqi 
bazanın yaradılması, disser-
tasiya mətnlərinin orijinallığını 

qiymətləndirməyə imkan verən 
şəffaf fəaliyyət sisteminin 
yaradılması və s. təkliflərin irəli 
sürüldüyünü bildirib. 

Tədbirdə AMEA-nın 
akademik-katibi, akademik 
Rasim Əliquliyev respublikada 
elektron elmin formalaşdırılma-
sı vəziyyəti və qarşıda duran 
vəzifələr haqqında məruzə ilə 
çıxış edib. O, Azərbaycanda və 
beynəlxalq miqyasda e-elmə 
dəstək verən təşkilatlar haq-
qında məlumat verib, e-elmin 
inkişafı sahəsində dünya 
ölkələrinin təcrübəsindən 
danışıb. Məruzəçi e-elmin 
formalaşdırılması üçün 
qarşıda duran vəzifələr və 
problemlərdən söz açıb. Bildi-
rib ki, bu məqsədlə e-elm üçün 
informasiya resursları yaradıl-
malı, e-elmin şəbəkə infrast-
rukturu genişləndirilməli, milli 
elektron kitabxanalar şəbəkəsi 
yaradılmalı, milli antiplagiat sis-
temi hazırlanmalı, beynəlxalq 
elmi bazalara inteqrasiya təmin 
olunmalı, e-elmin elmi-nəzəri 
problemləri araşdırılmalıdır. 

İclasda AMEA-nın 
təkliflərinin nəzərə alınması və 
Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti yanında Ali Attes-
tasiya Komissiyasına təqdim 
olunmasına dair qərar qəbul 
edilib.

Sonra elmi problemlər 
üzrə elmi şuraların təşkili 
ilə bağlı məsələ müzakirə 
olunub. Bildirilib ki, ölkədə 
aparılan elmi-tədqiqat 
işlərinin əlaqələndirilməsi və 
təkrarçılığın aradan qaldırılma-
sı, müxtəlif elmi strukturların 
birgə elmi tədqiqatlara cəlb 
edilməsinin müasir səviyyədə 
təşkili, elmi tədqiqatların 
maliyyələşdirilməsi 
mexanizimlərinin 
təkmilləşdirilməsi, fundamen-
tal və tətbiqi tədqiqatların, 
sahələrarası elmi-texni-
ki proqramların həyata 
keçirilməsinə nəzarətin 
təmin edilməsi, onların 
nəticəliliyinin və səmərəliliyinin 
yüksəldilməsi əsas vəzifələr 
kimi Əlaqələndirilmə Şu-
rasının qarşısına qoyulub. 
Azərbaycan Respublika-
sının Elmi Tədqiqatların 
Əlaqələndirilməsi Şurası bu 

vəzifələrin yerinə yetirilməsini 
təmin etmək məqsədilə 
qərar qəbul edib. Qərara 
əsasən, Əlaqələndirilmə 
Şurasının fəaliyyət planının, 
elmi problemlər üzrə elmi 
şuraların yaradılması ilə bağlı 
təkliflərin işlənib hazırlanması 
istiqamətində tapşırıqlar verilib. 

Gündəlikdə yer alan 
növbəti məsələ Azərbaycan 
alimlərinin ikinci qurultayının 
keçirilməsi haqqında olub. 
Məsələ ilə bağlı çıxış edən 
akademik Akif Əlizadə bildirib 
ki, 2014-cü il dekabrın 19-da 
Azərbaycanda və regionda 
ilk dəfə olaraq Azərbaycan 
alimlərinin birinci qurultayı 
keçirilib. Qeyd edib ki, bu 
qurultay ölkənin sosial-iq-
tisadi və mədəni-mənəvi 
inkişafı istiqamətində aparı-
lan dövlət siyasətinə dəstək 
verilməsi, Azərbaycan elminin 
beynəlxalq elmi tələblərə 
uyğunlaşdırılması və dünya 
elminə inteqrasiyası, xaricdə 
yaşayan azərbaycanlı alimlərlə 
əlaqələrin gücləndirilməsi 
baxımından böyük əhəmiyyətə 
malikdir.

İclasda qeyd olunanları 
nəzərə alaraq, Azərbaycan 
alimlərinin ikinci qurultayının 
bu ilin sonunda keçirilməsi 
qərara alınıb. Həmçinin 
tədbirin təşkili ilə bağlı müvafiq 
tapşırıqlar verilib. Sonda Elm 
Gününün keçirilməsi məsələsi 
müzakirə olunub. 

AMEA-nın preziden-
ti ölkədə elmin nüfuzunun 
yüksəldilməsi, cəmiyyətin 
inkişafında elmin əhəmiyyətinin 
artırılması məqsədilə 
Prezident İlham Əliyevin 
ölkəmizdə Elm Gününün təsis 
edilməsi haqqında müvafiq 
sərəncamını xatırladıb. Bu il 
martın 27-də ilk dəfə olaraq 
ölkədə Elm Gününün qeyd 
olunacağını bildirib. Qeyd 
edilib ki, əlamətdar günün 
yüksək səviyyədə keçirilməsi 
məqsədilə Azərbaycan Res-
publikasının Elmi Tədqiqatların 
Əlaqələndirilməsi Şurası Elm 
Gününün keçirilməsinə dair 
tədbirlər planını təsdiq edib və 
müvafiq tapşırıqlar verib. 

Tədbirdə profes-
sor Fərəh Əliyeva çıxış 

edərək dissertasiyaların 
müdafiəsi prosesini mərhələli 
şəkildə sadələşdirmək və 
müasirləşdirməklə yana-
şı, onun keyfiyyətinin də 
yüksəldilməsinin vacibliyindən 
danışıb. O bildirib ki, bu 
prosesdə Ali Attestasiya 
Komissiyasının təsdiqedici 
və həlledici funksiyasına 
baxmayaraq, digər qurum-
ların da rolu böyükdür. Elmi 
problemlər üzrə elmi şuraların 
böyük səlahiyyətləri oldu-
ğunu deyən Fərəh Əliyeva 
dissertasiya mövzularının 
məhz həmin şuralarda təsdiq 
olunduğunu söyləyib. Bildirib 
ki, elmi rəhbərlər bu mərhələyə 
xüsusilə diqqətlə yanaşmalı-
dırlar.

Fərəh Əliyeva dissertasiya 
şuralarının yenidən formalaş-
dırılması ilə bağlı irəli sürülən 
təkliflər, bu şuralara üzvlərin 
seçilməsi üçün müəyyən olu-
nan meyarlar haqqında da da-
nışıb. Həmçinin problem şura-
larının veb-saytlarının operativ 
fəaliyyət göstərmələrinin zəruri 
olduğunu diqqətə çatdırıb. O, 
AMEA-da dissertasiya şura-
larının işinin səmərəli təşkili, 
onların fəaliyyətinə nəzarətin 
gücləndirilməsi məqsədilə 
müvafiq işlərin görülməsinin 
məqsədəuyğun olduğunu 
deyib.

Sonra səhiyyə naziri Oqtay 
Şirəliyev, AMEA-nın Biologiya 
və Tibb Elmləri Bölməsinin 
akademik-katibi, akademik 
Əhliman Əmiraslanov, təhsil 
nazirinin müavini Firudin Qur-
banov, AMEA-nın vitse-prezi-
denti, akademik İsa Həbibbəyli, 
Azərbaycan Dövlət Neft və 
Sənaye Universitetinin (ADN-
SU) rektoru, professor Mustafa 
Babanlı, AMEA Rəyasət Heyəti 
aparatının elm və təhsil baş 
idarəsinin rəisi, AMEA-nın 
müxbir üzvü Əminağa Sadıqov 
və başqaları çıxış edərək Ali 
Attestasiya Komissiyasının 
fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, 
elmi müəssisələr arasında 
səmərəli əlaqələndirmə siste-
minin təmin edilməsi barədə 
təkliflərini səsləndiriblər. 

AZƏRTAC

Azərbaycan Respublikasının  
Elmi Tədqiqatların Əlaqələndirilməsi 

Şurasının iclası keçirilib

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 
Azərbaycanın milli maraqları 

çərçivəsində həllinə zəmin yaranmışdır 
 � Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli 
ilə bağlı reallaşdırılan hücum diplomatiyası öz bəhrəsini verir. 
Reallıq budur ki, məhz rəsmi Bakı bölgədə təhlükəsizliyin 
bərqərar olunması zəminində formalaşan yeni reallığın müəllifinə 
çevrilmişdir. Bu qürurverici reallıq ölkə ictimaiyyətində dərin rəğbət 
hissi doğurmuşdur. Bu barədə söz düşəndə Qlobal Araşdırmalar 
Liqası İctimai Birliyinin sədri, politoloq Azər Verdiyev dedi: 

– Hesab edirəm ki, möhtərəm Prezi-
dentimiz İlham Əliyevin həyata keçirdiyi 
uğurlu daxili və xarici siyasətin yaratdığı 
yeni reallıq Ermənistan-Azərbaycan, Dağ-
lıq Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycanın 
milli maraqları çərçivəsində, beynəlxalq 
hüququn norma və prinsipləri əsasında 
həllinə tam zəmin yaratmışdır. 

Regionun yeni reallığı belədir: 
Bir tərəfdə güclü, bütün ölkələrlə 
bərabərhüquqlu, qarşılıqlı faydalı 
əməkdaşlıq əlaqələri qurmuş və bu 
əlaqələri strateji tərəfdaşlıq səvyyəsinə 
yüksəltmiş Azərbaycan, o biri tərəfdə 
öz ənənəvi portnyorlarını itirən, küncə 
sıxılmış, sosial və iqtisadi kataklizmlər 
yaşayan, çıxılmaz vəziyyətə düşmüş 
Ermənistan dayanır. Bu reallığı müşahidə 
etmək qürur doğurur! 

Bəs müstəqil Azərbaycan dövlətinin 
uğurlarının əsas səbəbləri hansılardır? 
Bu sualın cavabı çoxlarına bəllidir: Belə 
ki, Azərbaycan qlobal güclərin yürütdüyü 

təzyiq və təcrid siyasətinə qoşulmadı, İran 
və Rusiya ilə qarşılıqlı maraqlara cavab 
verən əməkdaşlıq əlaqələrini, dostluq və 
mehriban qonşuluq siyasətini daha da 
gücləndirdi.  

Rəsmi Bakı işğalçı Ermənistan istisna 
olmaqla, bütün qonşuları ilə qarşılıqlı 

inam və etimada əsaslanan dost, strateji 
əlaqələr qurmağa nail olub. Azərbaycan 
və Rusiya prezidentləri 2018-ci ildə 6 
dəfə görüşüblər, ölkə başçıları arasında 
mövcud olan şəxsi dostluq münasibətləri 
iki ölkə arasında bütün istiqamətlər üzrə 
əlaqələrin inkişafına olduqca mühüm təsir 
göstərir.

Azərbaycan qonşu İranla əlaqələrini 
daha da genişləndirir, iki ölkənin rəhbərləri 
arasında isti münasibətlər qarşılıqlı 
əməkdaşlığın inkişafına pozitiv təsir 
göstərir. Azərbaycan İrana qarşı təcrid 
siyasətinə qoşulmadı, qonşu ölkə ilə bir 
çox sahələrdə əməkdaşlıq əlaqələrini 
gücləndirdi, ən çətin dövrlərdə Tehrana 
dəstəyini əsirgəmədi. Azərbaycan və İran 
prezidentlərinin qarşılıqlı səfərləri ikitərəfli 
əlaqələri daha da gücləndirdi. 

Təsadüfi deyil ki, bu günlərdə İran 
Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi 
general-leytenant Məhəmməd Baqeri bildi-
rib: “İran Qarabağ torpaqlarını Azərbaycan 
torpaqları hesab edir və Azərbaycanın 
ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir.  Sərhədlərin 
zor gücü ilə dəyişdirilməsi qəbuledilməzdir, 
İran bu məsələdə hər zaman 
Azərbaycanın yanındadır”. 

Söhbəti qələmə aldı:  
M.HACIXANLI,  

“Xalq qəzeti”
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 � Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov 
“İnterfaks” agentliyinə məxsusi müsahibə verib. 

Nazir Elmar Məmmədyarov agentliyə 
müsahibəsində Azərbaycan ilə Rusiya 
arasında əlaqələrin strateji tərəfdaşlıq 
xarakteri daşıdığını və regionlararası 
səviyyədə qarşılıqlı fəaliyyətin inki-
şaf etdirilməsinin münasibətlərimizin 
prioritetlərindən biri olduğunu bildirib. 
Bununla əlaqədar olaraq, ticari-iqtisadi, 
humanitar və digər sahələrdə Sankt-
Peterburq ilə işlənib hazırlanmış və 
uğurla davam edən əməkdaşlıq for-
matlarından istifadə olunmasına xüsusi 
diqqət yetirilir. 

Azərbaycanın xarici siyasət 
idarəsinin başçısı deyib: “2018-ci ilin 
dekabrında müvafiq hökumətlərarası 
komissiyanın ikinci iclası keçirilib. İclas-
da tərəfdaşlığımızın vəziyyəti və qarşı-
lıqlı faydalı əsasda genişləndirilməsinin 
perspektivləri müzakirə edilib. Çox 
diqqətəlayiq haldır ki, 2020-ci ildə 
Azərbaycan dünyanın mədəni həyatında 
ən sanballı tədbirlərdən biri olan Sankt-
Peterburq Beynəlxalq Mədəniyyət 
Forumunda “fəxri qonaq ölkə” statusun-
da iştirak edəcək. Əminəm ki, ölkəmizin 
Sankt-Peterburqdakı baş konsulluğu 
Azərbaycan ilə Rusiyanın Şimal paytaxtı 
arasında ikitərəfli əməkdaşlığın inkişafı-
na bundan sonra da töhfə verəcək və bu 
istiqamətdə səylər göstərəcək”. 

Diplomat 2019-cu ildə Azərbaycanın 
xarici siyasətinin prioritetlərinə toxunaraq 
bildirib ki, ötən il olduğu kimi, 2019-cu 
ildə də ölkəmiz Azərbaycan Respublika-
sının Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi 
ilə milli maraqlara əsaslanan müstəqil, 
çoxşaxəli, tarazlaşdırılmış və fəal xarici 
siyasət yeridəcək və beynəlxalq aləmdə 
onun mövqelərinin qorunub saxlanılma-
sına səy göstərəcək. 

Elmar Məmmədyarov deyib: “2019-
cu ildə xarici siyasətin prioritetləri, ilk 
növbədə, ölkəmizin suverenliyinin və 
müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi, ərazi 
bütövlüyümüzün beynəlxalq miqyasda 
tanınmış sərhədlər çərçivəsində bərpa 
olunması, habelə irimiqyaslı layihələrin 
reallaşdırılmasının davam etdirilməsi, 
bütün beynəlxalq aktorlarla qarşılıqlı 
faydalı əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi 
olacaq”. 

Nazir vurğulayıb ki, Ermənistan-
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsi Azərbaycanın beynəlxalq 
miqyasda tanınmış sərhədləri 
çərçivəsində onun ərazi bütövlüyü və 
suverenliyi əsasında nizamlanmalıdır. 
Diplomat deyib: “Nizamlanmanın hüquqi 
bazasına müraciət edərkən xatırlat-
maq lazımdır ki, onu, ilk növbədə, BMT 

Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən 1993-cü 
ildə qəbul edilmiş dörd qətnamə, digər 
beynəlxalq təşkilatların, o cümlədən 
ATƏT-in, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının, 
GUAM-ın, NATO-nun, Avropa Parlamen-
tinin və s. qərarları, habelə ikitərəfli və 
çoxtərəfli formatlarda qəbul edilmiş birgə 
sənədlər təşkil edir. Təəssüf ki, uzun illər 
davam edən danışıqlar heç bir nəticə 
verməyib. Lakin Ermənistanda baş 
verən son hadisələr, habelə Düşənbədə 
və Sankt-Peterburqda MDB sammitləri 
müstəvisində Azərbaycan Respublika-

sının Prezidenti ilə Ermənistan Respub-
likasının baş naziri arasında  söhbətlər, 
eləcə də erməni həmkarımla üç görü-
şüm danışıqlar prosesinin irəlilədilməsi 
nöqteyi-nəzərindən müəyyən nikbinlik 
üçün əsas verir”. 

Nazirin sözlərinə görə, Minsk qru-
punun həmsədr ölkələrinin nümayəndə 
heyətləri başçılarının, Azərbaycan və 
Ermənistan xarici işlər nazirlərinin ATƏT-
in Milanda nazirlər səviyyəsində keçirilən 
görüşü çərçivəsində qəbul edilmiş 2018-
ci il 6 dekabr tarixli birgə bəyanatında 

münaqişənin sülh yolu ilə ədalətli və 
davamlı tənzimlənməsi üzrə danışıqları 
davam etdirməyə razılığın əldə olunması 
qeyd edilib. Bu isə o deməkdir ki, danı-
şıqların formatı dəyişməyib. Sənəddə, 
həmçinin Düşənbədə iki dövlətin 
rəhbərləri səviyyəsində əldə olunmuş 
razılaşmaya riayət edilməsinə və hər 
iki ölkənin əhalisinin sülhə hazırlanma-
sı üçün konkret addımların atılmasına 
çağırış əksini tapıb. Bundan əlavə, birgə 
bəyanatda yaxın gələcəkdə Azərbaycan 
və Ermənistan rəhbərlikləri səviyyəsində 
intensiv danışıqların aparılmasının 
zəruriliyi  barədə fikir ifadə olunub. 

E. Məmmədyarov deyib: 

“Münaqişənin nizamlanmasında 
irəliləyişin əldə olunması bütün region-
da sülh, təhlükəsizlik və sabitliyə şərait 
yaratmaqla, ilk növbədə, Ermənistanın 
özündə iqtisadi inkişafa imkanlar 
açacaq. Ölkəmiz digər etnik qrupların 
nümayəndələri olan vətəndaşlarının 
təhlükəsizliyini təmin etdiyi kimi, özünün 
beynəlxalq öhdəliklərinə uyğun ola-
raq Dağlıq Qarabağın erməni mənşəli 
vətəndaşlarına münasibətdə də bunu 
etmək və onlara Azərbaycan Respub-
likasının beynəlxalq miqyasda tanın-
mış sərhədləri çərçivəsində yüksək 

səviyyədə özünüidarəetmə hüququ 
verməyə hazırdır”.

Nazir vurğulayıb ki, Azərbaycanı 
narahat edən problemlərə və beynəlxalq 
gündəliyin aktual məsələlərinə dair 
ölkəmizin mövqeyi BMT Baş Məclisinin 
73-cü sessiyasi çərçivəsində keçirilən bir 
sıra tədbirlərin gedişində böyük anlayış-
la qarşılanıb və dəstəklənib. Məsələn, 
BMT-nin Baş Məclisi Azərbaycanın 
təklif etdiyi “İtkin düşmüş şəxslər” 
adlı qətnaməni dekabrın 17-də qəbul 
edib. Sənəddə beynəlxalq birliyin 
diqqəti beynəlxalq humanitar hüququn 
müddəalarına hörmət və onlara riayət 
olunması, silahlı münaqişələr şəraitində 

insanların itkin düşməsi hallarının qar-
şısının alınması, itkin düşmüş şəxslərin 
axtarışı üzrə bütün zəruri tədbirlərin 
görülməsi, o cümlədən beynəlxalq 
öhdəliklərə müvafiq olaraq onların taleyi-
nin müəyyən edilməsi üçün əməkdaşlıq 
üzərində cəmləşdirilir. 

Aprelin 3–5-də Bakıda Qoşulma-
ma Hərəkatının üzvü olan ölkələrin 
nazirlərinin konfransı keçirilib. Konfran-
sın nəticələrinə əsasən qəbul edilmiş ye-
kun sənədində və Bakı Bəyannaməsində 
Azərbaycanın Ermənistan–Azərbaycan, 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh 
yolu ilə həllinə dair  mövqeyinə birgə 
dəstək ifadə olunub. Avropa Parlamenti 
dekabrın 12-də “Aİ-nin xarici siyasət və 
təhlükəsizlik sahəsində ümumi xari-
ci siyasətinin reallaşması haqqında” 
qətnamə qəbul edib. Qətnamə mövcud 
münaqişələrin ərazi bütövlüyü, suveren-
lik və beynəlxalq miqyasda  tanınmış 
sərhədlərin toxunulmazlığı prinsipləri 
əsasında tənzimlənməsini təsdiq edib.

Nazir beynəlxalq birliyin 
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qa-
rabağ münaqişəsinin həllinə birmənalı 
dəstəyinin artdığını xüsusi vurğula-
yaraq deyib: “Bizim ardıcıl səylərimiz 
nəticəsində “beynəlxalq miqyasda 
tanınmış sərhədlər çərçivəsində ərazi 
bütövlüyünün dəstəklənməsi” formu-
lundan diplomatiya leksikonunda geniş 
istifadə olunmağa başlanıb”. 

Azərbaycan XİN-in başçısı qeyd 
edib ki, beş Xəzəryanı ölkənin liderləri 

tərəfindən 2018-ci ilin avqustunda 
imzalanmış Xəzər dənizinin hüqu-
qi statusu haqqında Konvensiya 
dövlətlərin əməkdaşlıq etməsi üçün 
unikal imkanlar açıb. Nazir vurğulayıb: 
“Konvensiyanın imzalanması sözün 
həqiqi mənasında beş sahilyanı dövlətin 
xoş məramını nümayiş etdirən tarixi 
hadisə olub. Ölkəmiz üçün bu sənədin 
əsas əhəmiyyəti bundan ibarətdir ki, 
o, dənizin zəngin təbii ehtiyatların-
dan istifadə olunması üçün sahilyanı 
dövlətlərin suveren və müstəsna hüquq-
larını müəyyən edir. Beləliklə, Kon-
vensiya neft-qaz sənayesi sahəsində, 
habelə dənizdə digər təsərrüfat-iqtisadi 

fəaliyyətin həyata keçirilməsi sahəsində 
müxtəlif layihələrin reallaşdırılmasının 
ardıcıllığını və təhlükəsizliyini təmin 
edir. O, dəniz gəmiçiliyinin sərbəstliyi 
və təhlükəsizliyi üçün şərait yaradır. 
Bu da Xəzər dənizində ticarətin və 
ölkələrimizin iqtisadiyyatlarının inkişa-
fında mühüm rol oynayır. Nazir əlavə 
edib ki, tarixən Xəzərdə iri layihələrin 
həyata keçirilməsində cığıraçan ölkə 
olan Azərbaycan sahilyanı dövlətlərlə 
əməkdaşlığı bundan sonra da 
genişləndirməyi planlaşdırır. 

E. Məmmədyarov belə bir fak-
tı diqqətəlayiq adlandırıb ki, ölkəmiz 
2019-2022-ci illər ərzində Qoşulmama 
Hərəkatına başçılıq etmək şərəfinə çox 
qısa müddətdə layiq görülüb. Diplo-
mat deyib: “Qoşulmama Hərəkatının 
üzvü olan ölkələrin nazirlərinin ötən ilin 
aprelində Bakıda keçirilən konfransının 
yekun sənədində bizim xarici siyasət 
sahəsində bir sıra təşəbbüslərimizə 
dəstək ifadə olunub, habelə Ermənistan-
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin BMT-nin Təhlükəsizlik 
Şurasının 4 qətnaməsinə müvafiq olaraq 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, suveren-
liyi və beynəlxalq miqyasda tanınmış 
sərhədləri çərçivəsində nizamlanmasının 
zəruriliyi vurğulanıb. Ölkəmizin Qoşul-
mama Hərəkatında sədrliyi bizim möv-
qeyimizin dünyaya çatdırılmasına əlavə 
imkanlar yaradacaq. Təşkilatın 120 üzvü 
BMT-nin üzvü olan dövlətlərin üçdəiki 
hissəsini təşkil edir ki, bu da bu və ya 

digər qərarın qəbul edilməsinə təsir 
göstərməyə imkan verir. Bununla belə, 
Hərəkatda sədrlik ölkəmiz tərəfindən irəli 
sürülən yeni təşəbbüslərin önə çəkilməsi 
üçün rahat format ola bilər, onların real-
laşdırılması isə dünyada Azərbaycanın 
siyasi nüfuzunun artmasının rəhni 
olacaq”. 

Elmar Məmmədyarov Rusiya 
agentliyinə müsahibəsində ölkəmizin 
Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlığı mövzu-
suna da toxunub. Azərbaycanın Avropa 
İttifaqı ilə bərabərhüquqlu və qarşılıqlı 
faydalı tərəfdaşlıq münasibətlərini inkişaf 
etdirmək istədiyini qeyd edən nazir de-
yib: “Tərəfdaşlığımızın sonuncu ili Aİ ilə 

əməkdaşlıq gündəliyinin irəli çəkilməsi 
baxımından çox məhsuldar oldu. Odur 
ki, mən diqqəti Azərbaycan Respub-
likasının Prezidenti İlham Əliyevin və 
Avropa İttifaqı Şurasının sədri Donald 
Tuskun iştirakı ilə ötən il iyulun 11-də 
Brüsseldə paraflanan və yekun olaraq 
oktyabrın 15-də “Şərq Tərəfdaşlığı” 
ölkələri nazirlərinin Lüksemburq görüşü 
çərçivəsində təsdiq edilən Azərbaycan 
və Aİ arasında “Tərəfdaşlıq prioritetləri” 
sənədi üzərində cəmləşdirmək istəyirəm. 

Aİ və Azərbaycan arasında yeni 
hərtərəfli sazişə dair danışıqlar pro-
sesinin davam etdiyini diqqətə çat-
dıran diplomat deyib: “Təbii ki, buna 
müəyyən vaxt lazımdır, çünki bizə 
də, Aİ-dən olan tərəfdaşlarımıza 
da ikitərəfli münasibətlərin hüquqi 
əsaslarını təşkil edəcək,  Azərbaycan 
ilə Aİ arasında qarşılıqlı tərəfdaşlığı 
müxtəlif istiqamətlərdə uzun 
müddətə möhkəmləndirəcək ciddi və 
keyfiyyətli saziş lazımdır. Viza rejimi-
nin sadələşdirilməsi haqqında sazişə 
gəlincə isə xatırlatmaq istərdim ki, bu 
saziş artıq bir neçə ildir qüvvədədir. 
Onun məntiqi davamı Aİ ilə viza reji-
minin tam ləğv edilməsi ola bilər. Yəni 
söhbət viza rejiminin liderallaşdırılma-
sından gedir. Lakin bu, müəyyən vaxt 
tələb edir”.

Fəridə ABDULLAYEVA, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Moskva

Səməd SEYİDOV: Azərbaycan–Aİ 
əlaqələrində əldə edilən uğurlar Avropa 

Parlamentində ölkəmizi istəməyən 
qüvvələri ciddi narahat edir

 � Azərbaycan ilə Avropa Parlamenti, Milli Məclislə 
Avropa Parlamenti, ümumiyyətlə, Azərbaycanla Avropa İttifaqı 
arasında konstruktiv əlaqələr qurulur. Ona görə də hesab 
edirəm ki, son illər Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasındakı 
əməkdaşlıqda əldə edilən uğurlar Avropa Parlamentində 
Azərbaycanı istəməyən qüvvələri ciddi şəkildə narahat edir.

Bu fikri Milli Məclisin beynəlxalq 
münasibətlər və parlamentlərarası 
əlaqələr komitəsinin sədri, 
Azərbaycanın Avropa Şurası 
Parlament Assambleyasında-
kı daimi nümayəndə heyətinin 
rəhbəri Səməd Seyidov Avro-
pa Parlamentində Azərbaycana 
qarşı təşkil edilən dinləmələrə və 
qəbul edilən “qətnamə”yə dair 
AZƏRTAC-a açıqlamasında bildirib.

Səməd Seyidov qeyd edib 
ki, Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı 
arasında hərtərəfli əməkdaşlığa dair 
sazişin hazırlanması istiqamətdə 
danışıqlar hazırda konstruktiv 
şəkildə davam edir. Avropa Parla-
mentinin və Avropa İttifaqının qəbul 
etdiyi sənədlərdə Azərbaycanın ən 
ağrılı problemi olan Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin beynəlxalq hüququn 
normaları çərçivəsində həll olun-
ması birbaşa öz əksini tapıb. Yəqin 
ki, Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı 
arasında mövcud olan həm iqtisadi, 
həm siyasi konstruktiv əlaqələr, yəni, 
münasibətlərin yüksələn xətlə inkişafı 
Azərbaycanı istəməyən qüvvələri 
ciddi narahat etməyə başlayıb və 
onlar Azərbaycana qarşı növbəti dəfə 
ikili standartlar mövqeyindən, real-
lıqdan uzaq çıxışlar ediblər. “Ancaq 
bu müzakirələrə baxarkən gördük 
ki, Avropa Parlamentinin deputat-
ları tərəfindən aparılan müzakirələr 
bir istiqamətdə təşkil olunub: 
Azərbaycan-Avropa İttifaqı danışıqları-
nın dayandırılması, bu prosesə əngəl 
törədilməsi və məsələnin gündəmdən 

çıxarılması. Bu, Azərbaycana qarşı 
açıq-aşkar qeyri-obyektiv münasibətin 
göstəricisidir. Halbuki, bu gün Avropa 
Parlamentinin özünün müzakirəsini 
gözləyən xeyli problemləri var. Misal 
üçün, Fransada gedən proseslər. Bu, 
kifayətdir ki, Avropa Parlamenti Avro-
pa İttifaqı daxilində olan problemləri 
müzakirə etsin. Ancaq görürük ki, bu 
dərəcədə ciddi bir məsələ kənara 
qoyulub və heç bir əsası olmayan, re-
allığı əks etdirməyən məsələlərlə bağlı 
müzakirələr təşkil edilir”,- deyə Səməd 
Seyidov vurğulayıb.

Milli Məclisin deputatı qeyd edib ki, 
bu cür ikili standartlar Avropa Parla-
mentinin deyil, bu qurumun daxilində 
Azərbaycana qarşı işləyən qüvvələrin 
növbəti anti-Azərbaycan cəhdidir. An-
caq əminəm ki, bu cəhd heç bir nəticə 
verməyəcək. Azərbaycanla Avropa 
İttifaqı, o cümlədən Milli Məclis ilə 

Avropa Parlamenti arasındakı kons-
truktiv əməkdaşlıq davam etdiriləcək. 

Bir neçə il bundan əvvəl də 
Azərbaycan ilə Avropa Parlamenti 
arasında gərgin bir dövrün yaşan-
dığını xatırladan komitə sədri deyib: 
“Həmin dövrdə Avropa Parlamenti 

tərəfindən Azərbaycan ilə bağlı 
qərəzli qətnamə qəbul olundu. 
Azərbaycan da öz növbəsində, 
hətta Avronest Parlament Assamb-
leyasından çıxdı. Bu proses 2017-ci 
ildə - Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı 
arasında hərtərəfli əməkdaşlığa 
dair sazişin hazırlanmasına və bu 
istiqamətdə danışıqların aparılması-
na başlanıldığı dövrdə gedirdi. Avro-
pa Parlamentindəki anti-Azərbaycan 
qüvvələrin ölkəmizlə bağlı qəbul 
etdirdikləri qətnamələr real vəziyyəti 
əks etdirmədiyinə və ikili standart-
lara əsaslandığına görə onların heç 
bir nəticəsi olmadı. 

Hazırda Azərbaycan ilə Avropa 
İttifaqı arasında danışıqlar prosesi-
nin yekunlaşma ərəfəsində bu cür 
qərəzli bir “qətnamə” qəbul olunur. 
Onlar Azərbaycanda hansısa aclıq 
aksiyasından danışırlar. Ancaq belə 
bir məsələ, ümumiyyətlə, yoxdur. 
Bu, onu göstərir ki, onlar hər hansı-
sa bir məsələni öyrənməmiş, onun 
mahiyyətini dərk etməmiş bu cür 
qərəzli “qətnamələr” qəbul edirlər. 
Prezident İlham Əliyevin də öz çıxış-
larında qeyd etdiyi kimi, son illərdə 
Ermənistanda ciddi saxtakarlıqla 
keçirilmiş prezident və parlament 
seçkilərinə müsbət rəy veriblər. 
Lakin sonradan erməni xalqı həmin 
rejimi tarixin zibilliyinə atdı. Bütün 
bunlar göstərir ki, Azərbaycan Avro-
pa İttifaqı ilə konstruktiv danışıqlar 
aparmaq cəhdini ortaya qoyan kimi, 
ölkəmizi istəməyən qüvvələr bu cür 
ikili standartlara əsaslanan, qərəzli 
“qətnamələr” qəbul edirlər”. 

 � Dünən Avropa Parlamenti (AP) 
tərəfindən qəbul olunmuş “Mehman Hüseynovla 
bağlı təcili qətnamə”nin həmmüəlliflərindən 
biri Rebekka Harms (Almaniya, Yaşıllar qrupu) 
Sorosun təsiri altında olan şəxsdir və özü də 
bunu açıq şəkildə etiraf edir. Təsadüfi deyil 
ki, onun Sorosla sosial şəbəkələrdə çoxsaylı 
şəkilləri var.

Sözügedən qətnamə 
Mehman Hüseynov 
amilindən istifadə edərək və 
qəsdən məsələni şişirdərək 
Azərbaycana qarşı planlaşdı-
rılan məkrli ssenarinin uğursuz 
nəticəsidir.

Yanvarın 17-də Avropa 
Parlamenti tərəfindən qəbul 
olunmuş “Mehman Hüsey-
novla bağlı təcili qətnamə”nin 
müzakirələrində ilk çıxış 
edən AP üzvü, eyni zaman-
da, Avronest Parlament 
Assambleyasının həmsədri 
R.Harms məsələ ilə bağlı 
azərbaycanlı həmkarları ilə 
təmaslar qurmağa çalışdığı-
nı iddia edib. Maraqlıdır ki, 
Avropa Parlamentində keçirilən 
təcili dinləmələrlə bağlı AP 
tərəfindən nə Milli Məclisə, 
nə Azərbaycan XİN-ə, nə də 
Azərbaycanın Brüsseldəki 
səfirliyinə hər hansı müraciət 
daxil olub.

Müzakirələr zamanı 
çıxış edən, Azərbaycanda 
insan hüquqlarından dəm 
vuran AP üzvlərindən heç 
biri nitqində fundamental 
hüquqları pozulmuş 1 mil-
yondan artıq azərbaycanlı 
qaçqın və məcburi köçkünü 
heç yadına belə salmayıb. Bu 
AP üzvlərinin ikiüzlülüyünü 
göstərir.

Müzakirələrdə çıxış edən 
(müzakirələrdə iştirak edən 
Aİ-nin ən yüksək səviyyəli 
rəsmisi) Avropa İttifaqının 
ticarət komissarı Sesilia 
Malstrom öz nitqində Aİ-nin 
məsələni yaxından izlədiyini 
və Azərbaycan hökumətinin bu 
məsələdə əməkdaşlıq etdiyini 
vurğulayıb və qeyd edib ki, 
Aİ diplomatik nümayəndələri 
M.Hüseynova baş çəkiblər, o, 
aclıq aksiyasını dayandırıb və 
səhhətinə ciddi təhlükə yara-
dan vəziyyət yoxdur.

Qətnamədə xüsusi ağırlıq 
verilən məqamlardan biri 
Azərbaycanda gey, lesbian və 
digər seksual azlıqların və ya 
LGBT icması adlanan şəxslərin 
hüquqlarının müdafiəsidir.

Önəmli bir məqam isə 
M.Hüseynovun qardaşı Emin 
Hüseynovun qətnamə üzrə 
səsvermədən az öncə AP 
üzvlərinə təlaş içində elekt-
ron məktub ünvanlaması-
dır. Məktubunda komissar 
S.Malstromun çıxışında 
M.Hüseynovun aclıq aksi-
yası keçirmədiyi sözlərindən 
böyük peşmanlıq keçirdiyi hiss 
edilən qardaş E.Hüseynov 
özü bunu “şok oldum” kimi 
yazır. Maraqlıdır ki, o, yüksək 
səviyyəli Aİ rəsmisinin həqiqəti 
dilə gətirəcəyini gözləmədiyi 
üçün şok keçirdib, yoxsa 
M.Hüseynovun əldə olunmuş 
razılığa əməl etmədiyindən 
dərin məyusluq keçirib?!

Strasburqa AP üzvləri ilə 
görüşlər keçirərək hər kəsi 
sifariş əsasında qurduqları 
şouya inandırmağa çalışan 

E.Hüseynovun səsvermə 
öncəsi deputatlara isterik 
şəkildə yazdığı müraciəti bir 
daha onu göstərir ki, bu insanı 
qardaşı M.Hüseynovun taleyi 
maraqlandırmır, o, bu oyundan 
əldə edəcəyi şəxsi maraqlarını 
güdür və onun havadarlarının 
sifariş etdiyi musiqini ifa edir.

Diqqətimizdən yayınmayan 
bir məqam da AP-nin qəbul 
etdiyi qətnamə barədə ilk 
məlumatın erməni mətbuatında 
işıqlandırılmasıdır. Görünür, 
onlar qətnamənin qəbulunu 
gözləyirdilər. Şübhəsiz ki, bu 
məsələdə Avropa Parlamenti-
nin dəyirmanına su tökənlərin 
kim olduğu heç kəsə sirr 
deyil. AP qətnaməsinin heç 
bir qüvvəsi yoxdur və za-
man-zaman bəzi qüvvələrin 
Azərbaycan əleyhinə bu kimi 
alətlərdən istifadə etdiklərinin 
şahidi olmuşuq. Lakin bu da bir 
həqiqətdir ki, belə alətlərdən 
istifadə edən şəxslər elə 
M.Hüseynov kimilərinin taleyi 
üzərində öz məkrli planlarını 
reallaşdırmağa çalışırlar.

Azərbaycanın xarici işlər naziri 
“İnterfaks” agentliyinə müsahibə verib

Avropa Parlamentinin qətnaməsi 
Mehman Hüseynov şousunun 
uğursuz sonluğudur

Dövlət Turizm 
Agentliyindən aldığımız 
xəbərdə bildirilir ki, ötən il isə 
Azərbaycanı ziyarət etmiş 
xarici vətəndaşların sayı 2017-

ci illə müqayisədə 153 min 
nəfər və ya 6 faiz artaraq 2,8 
milyona çatıb.

Rusiya, Gürcüstan və 
Yaxın Şərqdən gələn turistlər 
səyahətçi axınının üçdə ikisini 
təşkil edib. Gürcüstan, Yaxın 

Şərq və Asiyadan gələnlərin 
sayında bir qədər artım olub. 

Əcnəbi qonaqların sayında 
ən yüksək artım səviyyəsi 
Yaxın Şərq və Asiya ölkələrinə 

aiddir: 35 faiz və 55 faiz. 
Yaxın Şərq ölkələri arasında 
xüsusilə fərqlənənlər Səudiyyə 
Ərəbistanı (120 faiz, 41 min), 
İsrail (161 faiz, 40 min) və 
Küveyt (81 faiz, 30 min), Asiya 
ölkələri arasında isə Pakistan 

(135 faiz, 73 min) və Hindistan 
(175 faiz, 39 min) olub.

“Xalq qəzeti”

Ötən ay Azərbaycana 
gəlmiş turistlərin sayı artıb

2018-ci ilin 
dekabrında 2017-
ci ilin analoji dövrü 
ilə müqayisədə 
Azərbaycana səfər etmiş 
xarici turistlərin sayı 
təxminən, 1 faiz artıb.



“Yeldən sürətli” xəbər 

20 Yanvar hadisələri barədə 
söz düşəndə həmişə “bəd xəbər 
yel qanadlı olur” ifadəsini xatırla-
yıram. Çünki həmin axşam mən 
məzuniyyətdə -- Qəbələnin Yemi-
şanlı kəndində, qaynatamgildə idim. 
Qəfildən televiziyanın bütün kanal-
ları heç nə göstərmədi. Qonşudan 
soruşduq və məlum oldu ki, hamıda 
belədir. Ona görə də Şıxalı baba ilə 
birlikdə “Artizan başına” (artezianın 
yanına) getdik. Kolxoz idarəsi və 
sovetlik xeyli uzaqda olduğuna görə 
camaat həmişə ora yığışırdı.

Kişi hıçqırtısı 

Biz ora çatanda Vəli kişi, sanki, 
lap uzaqdakı adamların da eşitməsi 
üçün danışırmış kimi, uca səslə 
“Bakının güllələndiyi”, “maşın-
maşın cavanların öldürüldüyü” 
xəbərini verirdi. Onsuz da boyu 
balaca olan, yanvarın soyuğuna 
və xəbərin acılığına görə bir az da 
büzüşüb uşaq boyda qalmış başqa 
bir adam əlavə etdi: “Bizim uşaq 
“Azadlğ”a qulaq asıb. Orda deyiblər 
ki, “təcili yardım” maşınlarını da 
güllələyiblər. 

Sonra çaşqınlıq və ümidsizlik 
ağır bir qaya kimi camaatın üstünə 
düşdü və heç kəs danışa bilmədi. 
Bu sakitlikdə bir kişi hıçqırtısı 
eşitdim. (Sonralar öyrənmişdim ki, 
həmin kişinin oğlu da Bakıda mitinq 
və tətillər başlanandan etibarən 

daim öndə olub və Allaha şükür ki, 
sağ-salamatdır). O gecə bəd xəbərin 
qanadları yeldən sürətli olmuşdu.

Dağ kəndindən 
“Bakıya dəstək”

Ertəsi gün Mirzəbəyliyə gələndə 
eşitdim ki, kənd camaatı “Bakıya 
dəstək” aksiyasına toplaşıb. Elə bil 
ki, bir az toxtaqlıq tapdım. İnandım 
ki, camaatın ümidi hələ üzülməyib. 
Tədbirdə atamdan sonra mən də 
danışdım və balaca bir dağ kəndinin 
Bakını dəstəkləməsini alqışladım. 
Sən demə, həmin beş-altı kəlməyə 
də ehtiyac var imiş... Yemişanlı-
dakı kişi hıçqırıb ağlasa da, mən 
Mirzəbəylidəki camaatın qətiyyətini 
görəndə, sadəcə, kövrəlmişdim. 
Həmin gün axşam artıq Bakıda idim.

“Müstəntiqsiniz?”

...Şəhidlərin çoxu bədnam  
XI ordunun adını daşıyan meydanda 
qətlə yetirilmişdi. Artıq yanvarın 
22-si olsa da, meydanda dəhşətli, 
vahiməli bir görkəm var idi. Metro-
nun su institutu tərəfə çıxışından 
bir az aralı, yerdə bir tay qanlı kişi 
ayaqqabısı var idi. Ayaqqabını götü-
rüb zeytun ağacının dibinə qoydum. 
İki-üç gün ağlamış adama oxşayan, 
gözüyaşlı bir kişi həmin ayaqqabıya 
yaxınlaşıb “Allah rəhmət eləsin!”, 
– deyə fatihə verdi. Ayaqqabı 
sahibinin öldüyünü, yaxud, yaralan-
dığını bilməsəm də, mən də rəhmət 
dilədim. 

Meydandakı boş gilizlərin sayı, 
bəlkə də, çınqılların sayı qədər olar-
dı. Hamı boş patronları lənətləyərək, 
tapdalayaraq keçirdi. Diqqətimi bir 
məqam çəkdi. Boş gilizlər həddən 
artıq fərqli idi. Yəni zalımın məzluma 
düşmənçiliyi o qədər amansız 
olmuşdu ki, xalqın gözünün odu-
nu almaq üçün müxtəlif silahlar-
dan istifadə edilmişdi. Ona görə, 
silahların adını bilməsəm də, ən 
kiçiyindən başlayaraq, ən böyüyünə 
qədər 12 boş giliz götürdüm. Bu 
zaman yanında iki əsgər olan sovet 
zabiti mənə yaxınlaşdı və soruş-
du ki, müstəntiqsiniz? Zabitin 
qəzəbli baxışlarından və yanıma 
əsgərlərlə gəlməsindən çaşsam 
da, “bədahətən yalan demək” 
imkanım köməyə gəldi. Dedim: 
“Yox, şairəm”. Şərəfsizcəsinə 
gülümsünərək rədd oldu.

Düşmən gilizləri 
yeddinci mərtəbədə

Həmin gilizləri bir bankaya yığ-
dım və uzun müddət Müşfiqabad-
dakı evimizin eyvanında saxladım. 
Dövlət radiosunda çalışdığım illərdə 
bir neçə dəfə 20 Yanvar faciəsinin 
ildönümü münasibətilə hazırladığım 
verilişlərdə həmin gilizlər haqqında 
söz açdım və təkcə bir meydanda 
bizə qarşı 12 növ silahdan istifadə 
edildiyini dəfələrlə söylədim. 
Sonra mərhum həmkarımız Sərdar 
 Mehdiyevin ( “Xocalının səsi” 
qəzetinin redaktoru) və “Zaman” 
qəzetinin müxbiri Əziz Mustafa-

nın xahişilə həmin gilizləri işə 
gətirdim ki, fotosunu çəkib qəzetdə 
versinlər... Verdilər də... 

Bu güllələr  
Larisanı öldürüb...

20 Yanvar şəhidlərindən 
birinin – Larisa Məmmədovanın 
atası Fərman Məmmədov əslən 
Göyçədən olsa da, onun bəzi 
qohumları 1953-cü ildə Oğuz 
rayonuna köçürülmüşdür. Ata-
mın əmisioğlu Nurməmməd kişi 
də Fərmanın bacısı Xanımzərlə 
evlənmişdi. Ona görə də Larisaya 
Mirzəbəylidə də ehsan verilmiş, 
yası mərasimi təşkil edilmişdi. Bu 
barədə bizim evdə çox danışılmış, 
Larisanın adı dəfələrlə çəkilmişdi.

Böyük oğlum Sadiq məktəbə 
gedəndən sonra sinif rəhbəri, 
mərhum Baləddin Baxşıyevin 
söhbətlərinin aludəçisi olmuşdu. 
Bir gün məktəbdən qayıdandan 
sonra dedi ki, ata, eyvandakı 

güllələri tullayaq, onlar  Larisanı 
 öldürüb, bizi də öldürərlər. De-
dim, onlar daha güllə deyil, boş 
gilizlərdir, bizə heç nə edə bilməz. 
İnanmadı: “Yox, Baləddin müəllim 
deyir ki, o güllələrlə Larisanı 
öldürüblər.  Tullayaq, getsin”. Tulla-
dıq, getdi.

Bizə heç nə edə bilmədilər

...90-cı illərin ortalarında birinci 
sinif şagirdi Sadiqə dediyim o 
gilizlər “bizə heç nə edə bilməz” 
ifadəsini sonralar bir neçə yazıda 
“Bizə heç nə edə bilmədilər” for-
masında sərlövhəyə çıxarmışdım. 
Və qeyd etmişdim ki, beynəlxalq 
aləmdəki erməni lobbisinin əsiri ol-
muş Kreml mənsubları azadlıq eşqi 
ilə alışıb-yanan azərbaycanlıları qa-
nına qəltan etsələr də, bizim azadlıq 
istəyimizi məhv edə bilmədilər.

Çünki bizim həmin istəyimizlə 
yanaşı, böyük bir yolda öndərimiz 
olacaq dahi liderimiz də var idi. 
Heydər Əliyevin hadisənin ertəsi 
günü Moskvadakı Azərbaycan 
nümayəndəliyinə gələrək, Mixail 
Qorbaçovu ittiham edən bəyanatla 
çıxış etməsi xalqın qətiyyətini 
artırmış, Moskvanın planlarını 
pozmuşdu. Biz respublikamızın 
müstəqilliyinə nail olduq və haq-
lı olaraq, bugünkü Azərbaycan 
dövlətinin qüdrəti ilə fəxr edirik. 

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,  
“Xalq qəzeti”

“Bu güllələr Larisanı öldürüb, 
eyvandan ataq, getsin...”

 � 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə Sovet silahlı qüvvələri 
tərəfindən xalqımıza qarşı misli görünməmiş qəddarlıq törədildi. Azadlıq, 
istiqlaliyyət uğrunda, haqq və ədalətin müdafiəsi naminə küçələrə çıxmış silahsız 
adamlar gülləbaran edilərək qətlə yetirildilər.Azərbaycan xalqına qarşı totalitar 
kommunist rejiminin törətdiyi faciə hərbi təcavüz və insanlıq əleyhinə cinayət kimi 
qiymətləndirildi. Bu qanlı qırğından dərhal sonra ölkəmizdə və xaricdə Bakıda 
törədilmiş vəhşiliyə qarşı kəskin etiraz dalğası başlandı. 

Ən kəskin etirazlar 
Türkiyədə oldu. İzmirli 
ev xanımı Yetər Akça-
yöz qara paltarda, əlində 
qara bayraq və sinəsində 
“Bu gün Azərbaycana, 
sabah Türkiyəyə” yazıl-
mış plakat ilə təkbaşına 
şəhərin Bostanlı səmtindən 
Cümhuriyyət meydanına, 
Karşıyakayadək yürüş etdi. 
Küçədə gedərkən onun 
təkbaşına hərəkətləri izmirli 
vətəndaşlar tərəfindən bö-
yük rəğbət və səmimiyyətlə 
qarşılandı. 

İzmir Azərbaycan Qa-
dınları Mədəniyyət Mərkəzi 
Dərnəyinin üzvü Yetər 

Akçayöz həmin hadisələri 
xatırlayaraq dedi: 

– Mən Azərbaycan 
türküyəm. 40 ildir ki, 
İzmirdə yaşayırıq. 
 1990-cı ilin 20 yanvarında 
Türkiyənin bölgələrində 
vətəndaşlar Azərbaycana 
dəstək üçün hazır oldular, 
etiraz yürüşləri, mitinqlər, 
tədbirlər keçirdilər. Burada 
isə mən belə qərara gəldim 
ki, hər kəsin Azərbaycana 
dəstək olması üçün özüm 
küçəyə çıxıb təkbaşına 
etirazımı bildirim. Çünki 
artıq dayana bilməyib bu 
yürüşü etdim. Birdən geriyə 
dönəndə gördüm ki, arxam-
da bir kütlə yaranıb.

20 Yanvarda SSRİ impe-
riyasının azərbaycanlılara 
qarşı törətdiyi qırğın, 
dinc əhaliyə tutulan misli 
görünməmış divan, insan-
lığa qarşı cinayət idi. Lakin 
Qərb ölkələrinin bu qırğına 
münasibət bildirməyərək 
susmasını və səssiz qalma-

sını başa düşmək olmurdu. 
O zaman səsimi ucaldaraq 
Azərbaycan hadisələrinin 
Sovetlər Birliyinin bir daxili 
məsələsi olmadığını bil-
dirdim: “İnsanlıq əleyhinə 
cinayətlər nə vaxtdan bir 
ölkənin daxili işi sayılır?” 
– deyərək Türkiyənin bu 
hadisələr qarşısında daha 
təsirli bir siyasət tətbiq 
etməsini istədim.

Mən əlimdə tutduğum 
qara bayraqla və yaxamdan 
asdığım plakatla şəhərin 
küçələrindən keçərkən 
söylədim: “Azərbaycanda 
yaşayanlar bizim qardaşla-
rımızdır. Onlara verilən zülm 

və işgəncə bizə verilmiş 
sayılır. Bu hadisələr qarşı-
sında səssiz qalarıqsa, sıra 
digər türklərə də gələcək. 
İnsanlıq əleyhinə cinayətlər 
qarşısında sükut da cinayət 
hesab edilir.” 

O zamanlar burada 
təhsil alan azərbaycanlı 
tələbələrə də hər cür kömək 
göstərdik, yardım etdik. 
Yəni bankda hesab açdıq, 
həmyerlilərimizdən maddi-
mənəvi yardım topladıq, 
tələbələrə baş çəkərək 
evimizə dəvət etdik, onlara 
dəstək olduq. Dərnəklərdən 
topladığımız puldan o 
gənclərə hər ay 500 lirə pul 
verirdik. İndi də dərnəyin 
xətti ilə tələbələrə kömək 
edirik.

Dərnəyimizin üzvləri 
Türkiyə dövləti ilə yana-

şı, Azərbaycanımızı da 
ürəkdən sevərək onun 
bütün problemlərini 
özümüzünkü hesab edir, 
ölkəmizi ləyaqətlə təmsil 
etməyə səy göstəririk. Qoy 
Azərbaycandakı qadınlar 
bilsinlər ki, onların burada 
dəstəkçiləri vardır. Biz hər 
zaman onları düşünürük.

Yetər xanımın həyat yol-
daşı, musiqiçi, yazıçı Turan 
Akçayöz söhbətə qoşuldu:

– Türkiyədə 4 milyon-
dan artıq, İzmirdə isə 400 
mindən çox Azərbaycan 
türkü yaşayır. Mən Qars-
da anadan olmuşam, 78 
yaşım var. Gəncliyimizdən 
başlayaraq uzun illərdir 
ki, Yetər xanımla bərabər 
hər il 20 Yanvar, Xocalı 
soyqırımı, Aprel döyüşləri, 
Çanaqqala,15 iyul və 
digər tarixi günlər ilə bağlı 
tədbirlərdə çıxışlar edib 
fəallıq göstəririk. Vətənin 
azadlığı uğrunda canlarını 
fəda edən şəhidlərimizi yad 
edir, baş vermiş hadisələri, 

ermənilərin bizə qarşı 
törətdikləri soyqırımı 
faktlarını gənc nəslə, 
dünya ictimaiyyətinə 
çatdırırıq. Azərbaycanın 
müstəqillik, milli azadlıq 
hərəkatı tarixində şanlı 
yer tutmuş, Vətənimizin, 
millətimizin qəhrəmanlıq 
səhifələrini öz qanları ilə 
yazmış şəhidlərimizin 
xatirəsini daim əziz tu-
tur, qəlbimizdə yaşadı-
rıq. Müqəddəs dəyərlər 
uğrunda canlarını fəda 

edən bütün şəhidlərimizi 
rəhmətlə yad edirik, 
“Məkanları cənnət, ruhları 
şad olsun!” – deyirik. 

 Azərbaycanın həmişə 
inkişafını və yüksəlişini 
istəmişik. Azərbaycanlı 
qardaşlarımıza mənfəətdən 
çox, ölkənin gələcəyini 
düşünmələrini arzulamışıq. 
Soydaşlarımıza əlimizdən 
gələn köməyi etmişik. 
Azərbaycan türklərinin bir-
birinə daha yaxın, meh-
riban olmasını istəmişik. 
Ölkəmizin, millətimizin son 
illərdə qazandığı siyasi, 
iqtisadi uğurları daim təbliğ 
edirik. 

Söhbəti yazdı:  
Afət SADIQOĞLU,  

“Xalq qəzeti”

 � Struktur islahatlarını bəzi dövlət qurumlarının 
ləğv edilməsi, ixtisarı və birləşdirilməsi yolu ilə 
büdcə vəsaitlərinə qənaət etmək kimi dəyərləndirmək 
olmaz. Bu islahatların fəlsəfəsi idarəçiliyin maksimum 
sadələşdirilməsi yolu ilə onun effektivliyini təmin 
etməkdən və təkmil idarəçilik vasitəsilə iqtisadiyyatda 
daha ciddi uğurlar qazanmaqdan ibarətdir. 

Dövlət idarəetmə aparatının işi 
elə təşkil olunmalıdır ki, o, özünə aid 
məsələləri az vaxt ərzində yüksək 
keyfiyyətlə həll edə bilsin. İstənilən 
məsələnin həllində tələb olunan 
başlıca şərt, ona sərf edilən zaman 
və keyfiyyətdir. Bu zaman həmin 
iki amil nəzərə alınarsa, o halda 
idarəçiliyin optimal bir səviyyədə 
təşkil edildiyini demək mümkündür. 
Hər bir ölkədə dövlət idarəçiliyinin 
təşkilinin özünəməxsus cəhətləri olur. 
İnkişaf etmiş ölkələrin bu sahədə 
yaxşı təcrübələri var. Lakin məsələyə 
şablon yanaşmaqdan– yəni hansısa 
bir ölkənin təcrübəsini olduğu kimi 
tətbiq etməkdən söhbət gedə bilməz. 
Hər bir ölkədə idarəçiliyin təşkilində 
yerli, milli və digər xüsusiyyətlər tam 
nəzərə alınmalıdır.

Son bir neçə ildə struktur isla-
hatları sahəsində Azərbaycanda bir 
çox işlər görülüb. Bəzi nazirlik və 
komitələrin, dövlət şirkətlərinin ləğvi, 
bir sıra hallarda onlardan bəzilərinin 
funksiyalarının digər müvafiq qurum-
lara verilməsi, vətəndaşlara xidmət 
göstərilməsini tam sadələşdirmək 
və bu işdə bütün neqativləri ara-
dan qaldırmaq məqsədilə bir çox 
xidmət sahələrinin ASAN xidmətə 
ötürülməsi, əhaliyə pullu xidmət 
göstərən bəzi qurumların publik 
hüquqi şəxslərə çevrilməsi, müasir 
iqtisadi şəraitin tələblərinə cavab 
verən bir sıra yeni qurumların yaran-
ması kimi tədbirlər bu sıradandır. 

İdarəetmədə struktur islahatları 
2018- ci ildə də davam etdirildi. 
Yola saldığımız il dövlət başçısı-
nın ölkə iqtisadiyyatı üçün mühüm 
olan bir sıra sərəncamları ilə yadda 
qaldı. Bunlardan Standartlaşdır-
ma, Metrologiya və Patent üzrə 
Dövlət Komitəsinin ləğv edilərək iki 
dövlət agentliyinin yaradılmasını, 
idxal-ixrac əməliyyatlarına nəzarət 

sisteminin təkmilləşdirilməsini, eləcə 
də Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi-
nin ləğv olunaraq, yerində iki çevik 
dövlət qurumunun təsis olunmasını 
qeyd etmək olar. Artıq Mədəniyyət 
və Turizm Nazirliyi əsasında 
Mədəniyyət Nazirliyi və Dövlət Tu-
rizm Agentliyi yaradılmışdır.

Birinci sərəncam istehlak baza-
rına nəzarət, standartlaşdırma, met-
rologiya və əqli mülkiyyət hüquqları 
obyektlərinin mühafizəsi sahəsində 
idarəetmənin təkmilləşdirilməsi 
ilə bağlı oldu. Məhz bu sərəncam 
əsasında Standartlaşdırma, Metrolo-
giya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi 
ləğv edildi. İqtisadiyyat Nazirliyi 
yanında Antiinhisar Siyasəti və İs-
tehlakçıların Hüquqlarının Müdafiəsi 
Dövlət Xidməti əsasında mərkəzi 
icra hakimiyyəti orqanı olan Antiin-
hisar və İstehlak Bazarına Nəzarət 
Dövlət Agentliyi yaradıldı. Həmçinin, 
Müəllif Hüquqları Agentliyinin və Pa-
tent və Əmtəə Nişanları Mərkəzinin 
birləşmə formasında yenidən təşkili 
yolu ilə Əqli Mülkiyyət Agentliyi təsis 
edildi. Standartlaşma Metrologiya 
və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin 
səlahiyyətləri isə bu qurumlar ara-
sında bölüşdürüldü. 

Nəhayət, bundan sonra bir sıra 
idxal-ixrac əməliyyatlarına Dövlət 
Gömrük Komitəsinin Vergilər Nazir-
liyi ilə birgə nəzarət etməsi barədə 
qərar verildi. Ötən il qəbul edilmiş 
hər üç sərəncam struktur islahat-
larının ölkəmizdə aparılan iqtisadi 
islahatların və siyasi islahatların 
tərkib hissəsi kimi davamlı olduğunu 
bir daha göstərdi. Biz bu islahatların 
nə qədər ardıcıl və ciddi olduğunu 
yenicə başlanan 2019- cu ilin birinci 
ayının birinci yarısından yenidən 
görməyə başladıq.

Cari il yanvar ayının 1-də 
Prezident İlham Əliyevin sədrliyi 
ilə Nazirlər Kabinetinin 2018-ci ilin 
sosial-iqtisadi inkişafının yekunla-
rına və qarşıda duran vəzifələrə 
həsr olunan iclasında ölkə başçısı 
bu məsələyə dövlətin nə qədər 
ciddi münasibət bəslədiyini aydın 
şəkildə ifadə etdi və köhnəlmiş 
idarəetmə strukturunun yeni, daha 
çevik və daha səmərəli bir struk-
turla əvəz ediləcəyinin anonsunu 
verdi.  Prezidentin həmin toplantıda 
bu məsələ ilə bağlı səsləndirdiyi 
fikirlərə bir daha nəzər salaq: 
“Harada ki mümkündür, biz maksi-
mum dərəcədə öz imkanlarımızdan 
istifadə edək ki, işlər daha da yaxşı 
getsin. Ona görə kadr islahatı da bu 
məqsədi daşıyır. İndi struktur islaha-
tı gözlənilir. Çünki indi idarəetmədə 
struktur köhnəlib. Yeni idarəetmə 
strukturu olmalıdır-- daha çevik, 

daha yığcam, daha məqsədyönlü. 
Çünki illər boyu yeni qurumlar 
yaranır. Onlar yarananda o qədər də 
hiss olunmur. Biri orada, biri burada 
yarandı, bir agentlik, bir xidmət ya-
randı. Sonra da baxanda görürük ki, 
bizim idarəetmə strukturumuz böyük 
dərəcədə şişirdilib. İndi dünyada əks 
proses gedir-- idarəetmə daha yığ-
cam, çevik, daha da məqsədyönlü 
və az işçi ilə böyük iş görmək üçün. 
Amma bizdə idarəetmə sistemi şişir. 
Buna son qoyulmalıdır. Ona görə 
struktur islahatı, kadr islahatı apa-

rılmalıdır. Hər bir sahədə o sahəyə 
rəhbərlik edən şəxslər mütləq mak-
simum səmərə ilə işləməlidirlər”.

Dövlət başçısının bu açıqlama-
dan 3 gün sonra imzaladığı fərman 
və sərəncamlar bu tələbin nə qədər 
ciddi və təxirəsalınmaz olduğunu 
göstərdi. İlk öncə Prezident İlham 
Əliyev “Azərsilah” Açıq Səhmdar 
Cəmiyyətinin yaradılmasına dair 
fərman imzaladı. Həmin sənədə 
əsasən, ölkədə dövlət idarəetmə 
strukturunu optimallaşdırmaq, 
müdafiə sənayesinin inkişafının 
dayanıqlığını təmin etmək, bu 
sahədə idarəetmə mexanizmlərini 
daha da təkmilləşdirmək, habelə 
sənayeləşmənin yeni mərhələsində 
mövcud potensialdan daha səmərəli 
istifadə yolu ilə Azərbaycanın 
regionda silah istehsal edən əsas 
sənaye mərkəzlərindən birinə 
çevrilməsinə nail olmaq məqsədilə 

Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin 
əsasında “Azərsilah” ASC yaradıldı. 

Azərbaycan bu gün tək Cənubi 
Qafqazın deyil, regionun ən nüfuzlu 
ölkələrindən birinə çevrilib. Ancaq 
bununla yanaşı, onun Dağlıq Qara-
bağ kimi ağrılı bir problemi də var. 
Bu münaqişənin ağırlığı tələb edir 
ki, biz torpaqlarımızın işğaldan azad 
olunması və ölkəmizin təcavüzdən 
müdafiə edilməsi məqsədilə bir 
dövlət olaraq bütün mümkün ad-
dımları ataq. Bunlardan biri də yerli 
istehsal hesabına öz silah-sursat 

ehtiyatımızın formalaşdırılmasıdır. 
Biz bu addımı atmaqla, ən müasir 
silahların istehsalını özümüzdə 
təşkil etməklə, eyni zamanda, 
düşmənə üstün imkanlarımızı və 
gücümüzü göstəririk. 

Silah istehsal edən ölkənin digər 
ölkələrdən üstünlüyü odur ki, o heç 
vaxt öz ordusunu silah- sursatla 
təchiz etməkdə başqasından asılı 
durumda qalmır. Digər tərəfdən, 
bu, silahların istehsalının yüksək 
səviyyədə təşkil edilməsi, hərbi 
məhsulların dünya silah bazarına 
çıxarılması deməkdir. Beləliklə, 
Azərbaycan neftlə bağlı olmayan 
və ölkəyə valyuta gəlirləri gətirən 
daha bir mənbə əldə etmiş olur. 
Niyə də olmasın. Azərbaycanın 
buna həm haqqı çatır və həm də 
onun bu işi ən yüksək səviyyədə 
təşkil edə bilmək üçün maliyyə 
imkanları başqa ölkələrdən daha 

böyükdür. Müdafiə Sənayesi Na-
zirliyinin “Azərsilah” Açıq Səhmdar 
Cəmiyyətinə çevrilməsi də bu 
baxımdan tam məntiqidir. Bu işlə 
Səhmdar Cəmiyyətin məğul olması 
daha düzgündür. Çünki, ortada həm 
də silah satışı məsələsi var. Nazirlik 
kimi fəaliyyət göstərən bir qurumun 
bu işlə məşğul olması bir qədər 
uyğun görünmür. Bu addım atılarkən 
başqa ölkələrin anoloji təcrübəsinin 
də öyrənildiyi şübhəsizdir.

Dövlət başçısının Azərbaycan 
Respublikasında dövlət idarəçiliyinin 
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı imzala-
dığı başqa bir fərmanla Prezident 
yanında Elmin İnkişafı Fondunun 
və Bakı Beynəlxalq Multikultura-
lizm Mərkəzinin fəaliyyətlərinin 
özünümaliyyələşdirmə prinsipi 
əsasında yenidən təşkil edilməsi; 
Alternativ və Bərpa Olunan Enerji 
Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyinin, 
Prezident yanında Bilik Fondunun 
və Prezident yanında Strateji Araş-
dırmalar Mərkəzinin ləğv edilməsi; 
Prezident yanında Dövlət Sirrinin 
Mühafizəsi üzrə İdarələrarası Ko-
missiyanın Katibliyinin, Narkoman-
lığa və Narkotik Vasitələrin Qanun-
suz Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə 
üzrə Dövlət Komissiyasının daimi 
fəaliyyət göstərən İşçi Qrupunun, 
Əsir və itkin düşmüş, girov götürül-
müş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət 
Komissiyasının İşçi Qrupunun, 
habelə Azərbaycan Respublikası-
nın Tarif Şurasının Katibliyinin ləğv 

edilməsi və onların fəaliyyətinin 
ictimai əsaslarla yenidən təşkil olun-
ması təsdiqləndi.

“Aqrar sahədə idarəetmənin 
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı əlavə 
tədbirlər haqqında” fərmanla isə 
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında 
Dövlət Fitosanitar Xidmətinin, Dövlət 
Baytarlıq Xidmətinin, Bitki Sortları-
nın Qeydiyyatı və Toxum Nəzarəti 
üzrə Dövlət Xidmətinin və Baş 
Dövlət Texniki Nəzarət Xidmətinin 
əsasında Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 
yanında Aqrar Xidmətlər Agentliyi 
yaradıldı. Yeni agentlik baytarlıq və 
fitosanitar xidmətlərinin təşkilini və 
idarə edilməsini, keyfiyyətə nəzarəti 
həyata keçirəcək, bu sahədə 
dövlət aqrar inkişaf mərkəzlərinin 
fəaliyyətini əlaqələndirəcək, kənd 
təsərrüfatı texnikasının qeydiyyatını, 
nəzarət fəaliyyətini və bu sahədə 
dövlət xidmətlərini Dövlət Aqrar 
İnkişaf Mərkəzləri vasitəsilə həyata 
keçirəcək, aqrokimya, toxum və 
bioloji laboratoriyalar, sort sınaq 
məntəqələri və toxum sertifikat-
laşma mərkəzlərində xidmətlərin 
təşkilinə və göstərilməsinə nəzarət 
edəcəkdir.

Göründüyü kimi, ölkəmizdə 
aparılan struktur islahatları əsaslıdır, 
səmərəlidir, davamlıdır və bundan 
sonra da davam etdirilməsinə ehti-
yac duyulur.

Fikrət YUSİFOV, 
iqtisad üzrə elmlər doktoru, 

professor

20 YANVAR 
İnsanlıq əleyhinə cinayət 

Ölkəmizdə idarəetmə 
strukturu təkmilləşdirilir

 Bu sahədə islahatlar əsaslı, 
səmərəli və davamlıdır 
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 Bir gün əvvəl  krallığın Avropa 
İttifaqından çıxmasının əleyhiə səs 
vermiş parlament hökumətə etimad 
bildirib. BBC-nin məlumatında bildi-

rilir ki, yanvarın 15-də 202 deputat 
krallığın Aİ-dən çıxmasının lehinə,  
432 deputat isə bunun əleyhinə 
səs vermişdi. Səsvermədən sonra 

leyboristlərin lideri Ceremi Korbin 
hökumətə etimadsızlıq göstərilməsi 
məsələsinə baxılmasını təklif etmişdi. 
Yanvarın 16-da parlamentdə bu təklif 
kiçik səs çoxluğu ilə rədd olundu.

Beləliklə, hökumətə etimadsızlıq 
göstərilməməsi nəticəsində Tereza 
Meyin baş nazir vəzifəsində qalmış-
dır. Bazar ertəsi günü baş nazir 29 
mart 2019-cu il tarixinə planlaşdırılıan 
"Brexit"lə məsələsi ilə əlaqədar yeni 
tədbirlər planını təqdim etməlidir.

“Xalq qəzeti”

Tereza Mey 
Böyük Britaniyanın 
Baş naziri postunu 
qoruyub saxladı

Böyük Britaniya parlamenti 
yanvarın 16-da baş nazir Tereza 
Meyə etimadsızlıq göstərilməsi 
ilə bağlı səsvermə keçirmişdir. 
Deputatlardan 306 nəfər etimad-
sızlıq göstərilməsinə, 325 nəfər 
bunun əleyhinə səs vermişlər.

Dövlət başçısının 2 avqust 
 2018-ci il tarixli sərəncamı ilə Qa-
rabağ müharibəsi əlilləri və şəhid 
ailələri üçün 2018-ci ildə, əlavə 
olaraq, minimum 300 mənzilin alın-
ması üçün 20 milyon manat vəsait 
ayrılması 2018-ci ildə həmin kateqori-
yalardan olan insanlara nəzərdə tutul-
duğundan 3 dəfə çox olmaqla 626 
mənzilin təqdim edilməsinə imkan 

verib.
Ötən il müharibə əlillərinə 265 

minik avtomobili təqdim olunub. 
Azərbaycan Respublikası Prezidenti 
cənab İlham Əliyevin 2018-ci il 19 
aprel tarixli 1 nömrəli fərmanının icrası 
olaraq isə ötən ilin sonunadək artıq 
3097 şəhid hərbi qulluqçunun 4190 

vərəsəsinə 11 min manat məbləğində 
birdəfəlik ödəmə verilib. Onlara 34 
milyon manat vəsaitin ödənilməsi 
təmin edilib və cari il ərzində daha 6,4 
mindən çox şəhid hərbi qulluqçunun 
vərəsələrinin birdəfəlik ödəmə ilə 
təminatı həyata keçiriləcək.

Ünvanlı dövlət sosial yardım 
proqramının icrasında  ünvanlılığın, 

şəffaflığın təmin edilməsi, neqativ 
halların qarşısının alınması tədbirləri 
həmin yardımı alan ailələrin sayının 
2018-ci il ilin dekabrında əvvəlki 
ilin dekabr ayı ilə müqayisədə 46 
faiz (36854 ailə) azalaraq 42683-
ə düşməsinə səbəb olub. Bu 
istiqamət üzrə vəsaitlərin ünvanlı 
xərclənməsinə ciddi nəzarət tədbirləri 
nəticəsində 102,2 milyon manat 
büdcə vəsaitinə qənaət edilib, sosial 
yardımların ödənişinə ümumilikdə 
104 milyon vəsait xərclənib.

Dövlət başçısının 19 dekabr 2018-
ci il tarixli Sərəncamına əsasən 28 
dekabr 2018-ci il tarixə ünvanlı dövlət 
sosial yardımı alan ailələrin hər birinə 
Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik 
Günü və Yeni il münasibətilə 100 
manat məbləğində birdəfəlik yardım 
ödənilib.

Ötən il əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi 
istiqamətində məqsədyönlü addımlar atılıb

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 
Nazirliyindən aldığımız məlumatda bildirilir ki,  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyevin sosial siyasətinə uyğun olaraq,   
2018-ci ildə də həssas qrupların sosial 
müdafiəsinin gücləndirilməsi, onların həyat 
şəraitlərinin yaxşılaşdırılması  istiqamətində 
məqsədyönlü addımlar atılıb.

Litva Prezidenti 
Dalya Qribauskayte 
Azərbaycanın fövqəladə 
və səlahiyyətli səfiri 
Tamerlan Qarayevin 
etimadnaməsini qəbul 
edib.

Trend-in məlumatına 
görə, görüşdə Litva və Azərbaycan ara-
sında iqtisadi əməkdaşlıq məsələləri, 
tələbə mübadiləsi, Azərbaycan və Avro-
pa İttifaqı (Aİ) arasında münasibətlərin 
inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. 
D.Qribauskayte bildirib ki, Azərbaycan 
Avropanın mühüm tərəfdaşıdır və ha-
zırda danışıqların aparıldığı Aİ ilə yeni 
saziş qarşılıqlı dialoqun gələcəkdə 

genişləndirilməsinə kömək edəcək.
Prezident qeyd edib ki, ölkəsi 

Azərbaycanla daha sıx iqtisadi 
münasibətlərin inkişaf etdirilməsinə 
hazırdır: "Ticarət, İT, turizm, qida 
sənayesi, nəqliyyat, logistika və bir 
çox digər sahələrdə əməkdaşlığın 
möhkəmləndirilməsi üçün böyük imkanlar 
var".

Trend erməni 
KİV-lərinə istinadən 
məlumat verir ki, 
ermənilərin iki hərbi 
qulluqçusu piyada 
əleyhinə minaya 
düşərək ağır bədən xəsarətləri alıblar: “Hərbçilər təcili 
hərbi tibb müəssisəsinə təxliyə ediliblər. Faktla bağlı 
cinayət işi açılıb və araşdırma aparılır”.

Qeyd edək ki, yanvarın 16-da erməni mətbuati Tavuş 
vilayəti Barekamavan kəndinin sakini Arman Mikaelyanın 
minaya düşərək yaralanması barədə məlumat vermişdi.

Hesablamalara əsasən, 
Azərbaycan ərazisində təbii 
proseslərdən dəyən orta çoxillik 
zərər, təxminən, 250-300 milyon 
dollardır ki, bu da ölkənin illik 
ümumi daxili məhsulunun 0,4-
0,5 faizini təşkil edir.

Bunu Trend-ə Milli Elmlər 
Akademiyasının Coğrafiya İnsti-
tutunun Azərbaycanın iqtisadi və 
siyasi coğrafiyası şöbəsinin müdiri 
Nəriman Paşayev deyib. Şöbə mü-
diri bildirib ki, yalnız 2000-2014-cü 
illərdə təbii fəlakətlər nəticəsində 
Azərbaycan iqtisadiyyatına orta 
hesabla 2,5-3 milyard manat ziyan 
dəyib: "Respublika ərazisində 

təbii fəlakət nəticəsində dəyən 
zərərin həcmi ilk növbədə onun 
bölgə və yaşayış məntəqələri üzrə 
əhatəliliyindən, daha sonra isə tex-
nogen proseslərin intensivliyindən, 

təkrarlanmasından asılıdır. Ən çox 
zərər yaradan isə geoloji (zəlzələ, 
sürüşmə, uçqun) və hidrometeoro-
loji (sel, daşqın, subasma, doluvur-
ma) proseslərdir".

Alimin sözlərinə görə, respub-
likada fəaliyyət göstərən sığorta 
şirkətlərinin nə nizamnaməsi, 
nə yığım fondu, nə də ümumi 
kapitalı iri həcmli təbii fəlakətlər 
zamanı əhaliyə sığorta yardımı 
göstərilməsinə imkan verir. Bu-
nunla belə, təbii fəlakətlər zamanı 
əhaliyə və təsərrüfat sahələrinə bö-
yük həcmdə zərər dəydikdə dövlət 
ikinci sığortaçı kimi çıxış edir.

N.Paşayev hesab edir ki, təbii 
fəlakətlərdən sığortaolunmanın 
səmərəli ərazi təşkli üçün sığorta 
növləri inkişaf etdirilməli, çoxnövlü 
sığorta şirkətlərinin yaradılmasına 
maliyyə köməyi göstərilməli və 
digər tədbirlər həyata keçirilməlidir.

İki erməni əsgəri 
minaya düşüb

Litva Prezidenti: 
Azərbaycan 
Avropanın mühüm 
tərəfdaşıdır 

Coğrafiya İnstitutu: Təbii fəlakətlərdən hər il 
Azərbaycana 250-300 milyon dollar zərər dəyir

Rusiya sərhədçiləri 
Kunaşir adaları yaxınlığın-
da Yaponiyanın iki  ba-
lıqçı gəmisini saxlayaraq 
sənədlərini yoxladıqdan 

sonra cərimə verilməsini 
tələb ediblər. Yaponiya XİN 
bu tələbi qəbuledilməz hal 
adlandırıb.

Qeyd edək ki, 21 fevral 
1998-ci il tarixli razılaşmaya 
əsasən Yaponiya gəmiləri 
Cənubi Kuril adaları rayo-
nunda müəyyən olunmuş 
ödəniş müqabilində kvota 
üzrə balıq tuta bilər. To-
kio Ticarət və sərhədlər 
haqqında 1855-ci il tarixli 
ikitərəfli traktata istinad 
edərək Kunaşir, Şikotan, 
İturup, Xabomai adalarının 
ona məxsus olduğunu iddia 
edir. 

“Xalq qəzeti”

Yaponiya Rusiyaya 
etiraz notası verib

 Rəsmi Tokio Moskvaya etiraz notası göndərib. Buna səbəb 
Rusiya tərəfindən Cənubi Kuril adaları yaxınlığında Yaponiyaya məxsus iki 
 balıqçı gəmisinin cərimələnməsi olub.

Keniyanın paytaxtı Nayrobidə 
mehmanxana kompleksinə hücum 
nəticəsində ölənlərin sayı 21-ə 
çatıb. Daha öncə 14 nəfərin öldüyü 
bildirilirdi.

Keniya polisinin rəhbəri Cozef Boynett 
bildirib ki, yanvarın 15-də paytaxtın Vest-
land rayonunda yerləşən Dasit mehmanxa-
na kompleksinə terrorçular hücum etmişlər. 
Ölənlərin sayı 21-ə çatıb, 1 polis əməkdaşı 
ağır yaralanaraq həyatını itirib. 

Qeyd edək ki,  mehmanxana komplek-
sinin yaxınlığında əvvəlcə içində partlayıcı 
olan 3 avtomobil partladılmışdır. Üzərində 
partlaycı olan terrorçunun otelin girişində 
özünü partlatmasından sonra terrorçu qrup 
içəri girərək hər tərəfi atəşə tutmuşdur. 
Qorxuya düşmüş insanlar pəncərələrdən 
atılaraq qaçmışlar. Ətrafdakı kafe və resto-
ranlardakı müştərilər  də qorxu içərisində 
qaçaraq canlarını qurtarmağa çalışmışlar.

Ölkə başçısı Uhuru Keniata hücumun 
başlanmasından 20 saat sonra bəyan 
edib ki, kompleksdə xüsusi əməliyyat başa 
 çatdırılıb və terrorçular məhv edilib.

“Xalq qəzeti”

Nayrobidə terror aktı 
nəticəsində 21 nəfər həlak olub

Ermənistan silahlı 
qüvvələrində qeyri-
döyüş itkilərinin sayı 
artmaqda davam edir.
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 � Amerikanın dövlət katibi M.Pompeonun Yaxın Şərq ölkələrinə səfərinin bir sıra məqamlarını 
ekspertlər analiz edirlər. Məsələyə, təbii ki, geosiyasi kontekstdə yanaşılır. Vaşinqtonun Yaxın Şərq üçün 
mürəkkəb olan bir mərhələdə hansı addımları atmaq istədiyi böyük maraq doğurur. Bu məsələ D.Trampın 
ABŞ qoşunlarının Suriyadan çıxarılacağı ilə bağlı verdiyi qərardan sonra daha da cəlbedici olub. Aparılan 
təhlil göstərir ki, Amerika rəhbərliyi, əslində, ciddi siyasi xətt reallaşdırmaq niyyətindədir. Onun geosiyasi 
aspektdə başlıca cəhəti Yaxın Şərqdə bir neçə yerli dövləti hərbi blokda birləşidirib, ondan öz marqları 
naminə istifadə etməkdir. Bu, özlüyündə təhlükəli bir addımdır və bütövlükdə, regionu yeni ixtilaflara 
sürükləyə bilər. Eyni zamanda, Yaxın Şərqin böyük dövlətlərinin vəziyyətə müdaxilə etməsi ehtimalı da artır. 
Çünki məsələnin bir tərəfi onların təhlükəsizliyi ilə bağlıdır. 

Mövqe dəyişikliyi, 
yoxsa müəyyən düzəliş: 

Amerikanın əsas məqsədi

Con Boltonun İsrail və Türkiyəyə 
uğursuz səfərindən sonra ABŞ dövlət 
katibi Mayk Pompeonun Yaxın Şərq 
turnesi maraqla gözlənilirdi. O, re-
gionun doqquz ərəb ölkəsinə baş 
çəkməyi planlaşdırmışdı. Bu, qarşıya 
qoyulan məqsədin geniş məna daşıdı-
ğına dəlalət edirdi. Amerikanın dövlət 
katibinin Qahirə universitetindəki çıxışı 
göstərdi ki, ekspertlər proqnozlarında 
yanılmayıblar. M.Pompeonun nitqində 
Vaşinqtonun Yaxın Şərq siyasətinin 
notları mövcud idi.

Məsələ kimin haqlı olub-olmama-
sında deyil – əsas odur ki, ABŞ indiyə 
qədər yeritdiyi siyasətin səmərəsiz 
olduğunu anlayıb. Bu, vacib məqamdır, 
çünki illərdir ki, Yaxın Şərqin böyük 
dövlətləri məhz bu həqiqəti Vaşinqtona 
çatdırmaq istəyirdilər. Lakin hər dəfə 
də Ağ Ev Amerikanın strateji maraqları 
ifadəsi altında inadından dönmürdü. İndi 
isə M.Pompeo tənətənəli surətdə bəyan 
edir ki, Barak Obama yanlış mövqe 
tutmuşdu. Ola bilər. Ancaq kim təminat 
verə bilər ki, D.Tramp da yanlış mövqe 
tutmur? Həm də bu sualın yaranmasının 
konkret səbəbləri mövcuddur. Bu baxım-
dan M.Pompeonun Qahirədəki amerikan 
universitetində pafoslu çıxışı siyasi ritori-
kadan başqa bir təsir bağışlamır.

Onun irəli sürdüyü tezislər indi-
ki mərhələdə Yaxın Şəqrdə gosiyasi 
proseslərin inkişaf istiqaməti baxımın-
dan düşündürücüdür. Vaşinqton yenə 
də hesab edir ki, İran regionda onun 
əsas düşmənidir. Deməli, başlanğıcda 
Amerika faktiki olaraq İsraillə bir sırada 
dayanır. Bu məqam Amerikanın Yaxın 
Şərq siyasətinin başlıca prinsiplərini 
müəyyən etməyə imkan verir. Burada 
ekspertlər ilk olaraq D.Tramp administra-
siyasının xristian-yevangelist mövqedən 
çıxış etdiyini ifadə edirlər.

Doğrudan da, M.Pompeo Qahirədə 
xristian kilsəsinin açılması münasibəti ilə 
etdiyi çıxışda deyib ki, o, “yevangelist-
xristian” kimi buraya gəlib. Yevangelistlər 
isə konkret mövqeyi olanlardır – onlar 
israilpərəstdirlər. Hətta o dərəcədə ki, 
Amerikanın Təl-Əvivdəki səfiri David 
Fridman “The New York Times” qəzetinə 
müsahibəsində demişdi ki, yevangelistlər 
İsrailə bir çox yəhudi icmalarından 
daha çox sədaqətlidirlər. Belə çıxır ki, 
M.Pompeo Qahirədə ABŞ-ın Yaxın Şərq 
siyasətinin məhək daşının İsrail olacağı-
nı sətiraltı ifadə edib.

Bununla da Vaşinqtonun yeni Yaxın 

Şərq siyasətinin başlıca prinsipini aşa-
ğıdakı kimi formulə etmək olar: regionda 
İsrail üçün ən uyğun geosiyasi şərtlər 
təmin edən vəziyyət yaratmaq! Bu 
baxımdan İran birinci düşməndir və eyni 
məntiqlə Yaxın Şərqin lideri statusunda 
olan Türkiyənin də qarşısını kəsmək 
Vaşinqtonun planlarına daxildir. Təsadüfi 
deyil ki, Səudiyyə Ərəbistanı, Birləşmiş 
Ərəb Əmirlikləri, Misir və İsrailin xüsusi 
xidmət orqanlarının nümayəndələri İran-
la Türkiyəyə qarşı mübarizə aparmaq 
üçün müzakirələr aparıblar. 

Amerikanın yeni Yaxın Şərq 
siyasətindən danışarkən, əslində, 

söhbətin məzmun dəyişikliyindən deyil, 
taktiki və strateji addımların korrektə 
olunmasından getdiyi nəticəsini ala bilirik. 
Dövlət katibinin Yaxın Şərq turnesi məhz 
bu bağlılıqda diqqəti çəkir. Geosiyasi 
kontekstdə M.Pompeonun irəli sürdüyü 
tezislərin mənası üzərində dayanmaq 
maraqlı olardı. Yuxarıda vurğulanan təməl 
tezislərə görə, Amerika Yaxın Şərqin 
hər bir ölkəsində, o cümlədən Suriyada 
özünün regiondakı ən yaxın müttəfiqinin 

maraqlarına cavab verən geosiyasi nizam 
yaratmaq xəttini davam etdirəcək. Bu 
isə o deməkdir ki, reallıqda ABŞ hərbi 
kontingentini regiondan çəkməyəcək. 
Sadəcə olaraq, onların bir qisminin 
dislokasiya yerini dəyişəcək. Burada 
məqsəd isə yarana biləcək hər bir kritik 
situasiyaya çevik müdaxilə etməkdən 
ibarət ola bilər. Məsələn, İraqdakı ameri-
kan hərbi kontingenti lazım olanda İraq, 
Suriya və İrana müdaxilə etmək imkanı 
əldə etməlidir. Deyək ki, Suriyada radi-
kal qrupları dəstəkləmək üçün öz hərbi 
kontingentindən istifadə edə bilər.

Yeni oyun qaydaları: 
ərəblər müsəlmanlara qarşı?

Zatən, ABŞ-ın rəsmi şəxsləri tez-tez 
bəyan edirlər ki, Suriyanın şimalında-
kı kürd qruplaşmalarını qoruyacaqlar. 
Ancaq Türkiyənin qətiyyətli mövqeyi 
onların planlarına düzəliş edilməsi 
zərurətini ortaya qoyur. Con Bol-
ton da son bəyanatında Türkiyə ilə 
müzakirələrin davam edəcəyini bildirib. 
Ankara Suriyadakı terror qruplarını 
məhv etməkdə qərarlılığını ifadə edib. 
Deməli, bu aspektdə Yaxın Şərqdə ABŞ-
la regionun nüfuzlu dövlətləri arasında 
yeni səviyyədə mübazirə vüsət ala bilər. 
Yaranmış vəziyyətdən yalnız Amerikanın 
ədalətli mövqeyə gəlməsi nəticəsində 
çıxmaq mümkündür. Çünki Türkiyənin 
artıq güzəşt limiti yoxdur.

Bunları ümumiləşdirsək, Vaşinq-
tonun Yaxın Şərq siyasətinin başlı-
ca özəlliyini müəyyənləşdirə bilərik. 
Amerika Yaxın Şərqi indiki mərhələdə 
yerli dövlətlərin öz əli ilə qarışdırmaqda 
davam etməyə üstünlük verir. Bu-
nun üçün hərbi struktur yaratmağı da 
düşünür. Ona Vaşinqton şərti olaraq 
“Yaxın Şərq (ərəb) NATO”su adını verib. 
Konkret ismi isə Yeni Strateji Yaxın 
Şərq Alyansıdır (Middle East Strategic 
Alliance – MESA). Bununla bağlı Mayk 
Pompeo Misirdə deyib: “Bu addım Fars 
körfəzi ərəb dövlətlərinin əməkdaşlıq 
şurası üzvlərini, Misir və İordaniyanı 
bir yerə toparlamağa yönəlib. Biz bu 
gün həmin ölkələrin hər birindən xahiş 
edirik ki, həmin istiqamətdə növbəti 
addım barədə düşünsünlər. Bu tədbirlər 
ümumi təhlükə qarşısında təhlükəsizliyin 
möhkəmləndirilməsi üçün zəruridir”.

MESA-nın kimlərə qarşı savaşacağı 
aydındır. Yaxın Şərqdə ABŞ və İsrailin 
maraqlarına uyğun olmayan hər bir 
prosesin qarşısını indi ərəblərin öz əli 
ilə almağa çalışırlar. Yəni kənardakılar 
heç bir zərərə düşmür, əksinə, silah-
larını yerlərdəki nökərlərinə satıb, 
müsəlmanları nəzarətdə saxlamağa 
cəhd edirlər.

Deyək ki, Yaxın Şərqin hansısa bir 
ölkəsində Vaşinqtonun maraqlarına 
uyğun olmayan hadisə baş versə, MESA 
orada olmalıdır. Burada istisna etmək 
olmaz ki, müəyyən məqamda Yaxın 
Şərqdə regional müharibə meydana çıxa 
bilər. Əgər MESA qurulsa və bir neçə 
ərəb ölkəsinin hərbçiləri kimlərəsə qarşı 
birgə savaşsa, başqa böyük dövlətlər 
də onlara qarşı vuruşa bilərlər. Bu da 
regionda əsl xaosa yol açar.

Belə çıxır ki, M.Pompeonun doq-
quz ərəb ölkəsinə səfərinin arxasında 
təhlükəli geosiyasi məqamlar dayanır. 
Vaşinqton regiondakı əsgərlərinin sayını 
azaltmağı yerlərdəki müttəfiqlərini silah-
landırmaqla əvəz etməyi düşünür. Bu 
da Yaxın Şərqdə ölkələri təhlükəsizliyə 
deyil, daha fərqli təhlükələrin meyda-
na gəlməsinə sürükləmək deməkdir. 
Etiraf etmək gərəkdir ki, çox təhlükəli və 
aldadıcı gedişatdır. Əgər ərəb dövlətləri 
bu tələyə düşsələr, dolayısı ilə kənar 
qüvvələrin iradəsini tam yerinə yetirməyə 
məcbur olacaqlar.

Məsələnin digər aspekti regionun 
böyük dövlətlərinin fəaliyyəti ilə bağlıdır. 
Şübhə yoxdur ki, Tehran öz hesabını gö-
türür və qarşılıqlı addım atacaq. Ən bö-
yük toqquşmanın Suriyada ola biləcəyini 
təxmin etmək olar. Amerika rəsmiləri 
İranın oradan çəkilməli olduğunda çox 
israrlıdırlar. İran isə Suriyada sabitliyi 
təmin etməli olan üç ölkədən biridir (Ru-
siya, Türkiyə, İran). Deməli, Suriyanın 
istənilən yerində Amerika-İran toqquş-
ması ola bilər. Bu baxımdan maraqlıdır 
ki, Amerika öz hərbi qüvvəsini İŞİD 
və şiə milisləri olan bölgələrə yönəldə 
bilər. Suriyada Vaşinqtonun öz güclərini 
kürdlər olan ərazidən çəkib, İranın hakim 
olduğu istiqamətlərdə yerləşdirməsi 
variantı istisna edilmir. C.Bolton və 
M.Pompeonun regiona səfərləri zamanı 
daim İran məsələsi üzərində dayanma-
ları da bu ehtimalı gücləndirir. Hər bir 
halda Yaxın Şərqdə Amerikanın başqa 
bir mövqedən fəallaşmağa başladığı 
hiss edilməkdədir.

Bütün bunlar onu təsdiq edir ki, 
M.Pompeonun Yaxın Şərqin ərəb 
ölkələrinə səfəri reallıqda Amerikanın 
Suriyadan çəkilməsini deyil, Vaşinq-
tonun faktiki olaraq yeni siyasi xətt 
seçməsini ifadə edir. Özünü barış, 
sülh və əməkdaşlıq carçısı kimi təqdim 
etməyə cəhd göstərən Amerika iqtidarı 
bu addımla iki hədəfi vurmağı planlaş-
dırır. Birincisi, özünün müsəlmanlar ara-
sında olan mənfi imicini bərpa etməyə 
çalışır. İkincisi, regionda rəqibi olan 
başqa böyük güclərin şansını azaltmağı 
hədəfləyir.

Lakin bir sıra ekspertlər başqa sual 
da qaldırırlar: Amerika bu cür planları ilə 
Yaxın Şərqi yeni bəlalara sürükləmirmi? 
Yevangelizm ideoloji konsept olaraq 
təcavüzkardır və yeni Armaqeddon 
 meydana gətirə bilər!
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Pompeo Yaxın Şərqdə:

Vaşinqtonun regionla bağlı 
strateji planlarının bəzi aspektləri

Azərbaycan və İran hərbi 
əməkdaşlığı genişləndirir

Yanvarın 17-də Azərbaycan 
Respublikasının müdafiə naziri, 
general-polkovnik Zakir Həsənov 
ölkəmizdə rəsmi səfərdə olan 
İran İslam Respublikası Silahlı 
Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi, 
general-leytenant Məhəmməd 
Baqerinin rəhbərlik etdiyi 
nümayəndə heyəti ilə görüşüb.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat 
xidmətindən verilən məlumatda bildiri-
lir ki, görüşdə iki gün ərzində işçi qrup-
larda aparılan danışıqların nəticələri 
müzakirə edilib və hərbi əməkdaşlığın 
digər istiqamətlərində münasibətlərin 
genişləndirilməsi ilə bağlı bir daha fikir 
mübadiləsi aparılıb.

Tərəflər icra edilən tədbirləri 
yüksək qiymətləndirərək bu cür qarşı-
lıqlı səfərlərin keçirilməsinin vacibliyini 
xüsusi vurğulayıblar.

“Xalq qəzeti”

 � Aşağı Palatanın bəyanatında bildirilir 
ki, Dövlət Duması bu il AŞPA-da iştrak etmək 
üçün nümayəndə heyəti formalaşdırmayacaq.

Deputatlar qeyd etmişlər ki, Rusiya və Avropa Şurası 
arasında parlament xətti ilə əlaqələr uzunsürən antirusiya 
kampaniyası üzündən dayandırılmışdır. AŞPA isə sistemin 
dərin böhranı ilə üzləşmişdir. Yaranmış şəraitdə Dövlət Du-
ması Rusiya Federasiyasının nümayəndə heyətinin AŞPA-
ya qayıtmasını və ölkənin Avropa Şurasının büdcəsinə 
üzvlük haqqı ödəməsini məqbul hesab etmir.

“Vahid Rusiya” fraksiyasının rəhbəri Sergey Neverov 
bəyanatı şərh edərkən bildirmişdir ki, Rusiya AŞPA-da 
demokratik dəyərlər uğrunda mübarizə aparır və onun 
qərarlarından asılı olmayaraq ölkənin maraqlarını müdafiə 
edir.

Rusiya Liberal Demokrat Partiyasının lideri Vladimir 
Jirinovski daha sərt mövqe tutaraq qeyd etmişdir ki, növbəti 
addım Avropa Şurasını tərk etmək olmalıdır. “Ədalətli 
Rusiya”nın lideri Sergey Mironov isə Rusiyanın Avropa 
Şurasında üzvlüyünün faydasız və mənasız xərc aparan iş 
olduğunu vurğulamışdır. 

“Xalq qəzeti”

 � Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti 
(SOCAR) karbamid zavodunun məhsullarının 
üçdə ikisini Türkiyəyə ixrac edəcək. Bunu 
“Reuters” agentliyinə zavodun direktoru Xəyal 
Cəfərov deyib.

Zavod direktoru bildirib ki, “SOCAR karbamid zavo-
du regionun yeganə iri müəssisəsidir və məhsulun üçdə 
ikisini Türkiyəyə ixrac edəcək. Bundan başqa, biz Ukray-
na və Gürcüstana ixrac planlaşdırırıq. Zavodun məhsulu 
beynəlxalq birjaya çıxarılacaq və “SOCAR Trading” 
tərəfindən əməliyyatlar keçiriləcək”.

Zavodun tikintisi üçün alınmış kreditin qaytarılmasına 
gəldikdə isə direktor qeyd edib ki, ödəmə zavodun işə 
düşməsindən 1,5 il sonra başlayacaq, mənfəət rejiminə isə 
zavod 8 ildən sonra keçəcək.

“Xalq qəzeti”

Ermənistandan Rusiyaya 
idxal olunan balıqda 
siçan zəhəri tapıldı
 � Rusiyanın Baytarlıq və Fitosanitar 

Nəzarət Xidməti Ermənistan müəssisələrindən 
birinin Rusiyaya tədarük etdiyi balıqda arsen 
(siçan zəhəri) aşkar edib.

Trend-in məlumatına görə, bununla əlaqədar “Avaq Ka-
zaryan” müəssisəsinin məhsulları barəsində gücləndirilmiş 
laborator nəzarət rejimi tətbiq edilib.

Qeyd olunur ki, balıq məhsullarında arsen ötən ay 
aşkar edilib.

Daha əvvəl Rusiyanın Baytarlıq və Fitosanitar Nəzarət 
Xidməti Braziliyadan məhsul idxalına məhdudiyyət tətbiq 
etmişdi.

Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə yaşayış binasında 
baş vermiş partlayış nəticəsində 4 nəfər ölüb, 5-i uşaq 
olmaqla, 8 nəfər yaralanıb.

Hadisə paytaxtın Didi Diqomi rayonunda baş verib. 
İlkin məlumatlara əsasən, partlayış Piralişvili ailəsinin 
mənzilində qaz sızması nəticəsində baş verib. Ölən və 
yaralananların bir qismi bu ailədəndir. Ölənlər arasında  
8 yaşlı uşaq da var. O, xəstəxanaya çatdırılsa da, 
həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Hadisə ilə bağlı 
 əməliyyat-istintaq tədbirləri aparılır. 

Ölkənin baş naziri faciə ilə bağlı 17 yanvar tarixini 
matəm günü elan edib.

 � BMT-nin mənzil-qərargahında keçirilmiş 
mətbuat konfransında Venesuelanın xarici 
işlər naziri Xorxe Arreasa bildirib ki, Venesuela 
hökuməti ABŞ-ın sponsorluq etdiyi növbəti 
dövlət çevrilişi cəhdi ilə üz-üzədir.

Nazir ABŞ-ı ölkədə təkrar 
dövlət çevrilişi cəhdində 
ittiham edib: “ABŞ və onun 
müttəfiqləri daim Venesu-
elanın işlərinə müdaxilə 
edir. Bundan başqa, ABŞ 
respublikamıza qarşı iqti-
sadi blokada tətbiq edir ki, 
bu, ölkə daxilində zəruri 
tələbat mallarının istehsalı-
nı  çətinləşdirir və Karakası 
həmin məhsulları daha baha 
qiymətə almağa vadar edir”.

Ötən il keçirilən seçkidə 
qalib gəlmiş Maduro yanva-
rın 10-da dövlət başçısı kimi 
səlahiyyətlərinin içrasına 
başlamışdır. ABŞ və Latın 
Amerikasının bəzi ölkələri 

seçkinin nəticələrini tanı-
madıqlarını bildirərək yeni 
seçki keçirilməsini təklif 
etmişlər. Bundan sonra 
parlamentin spikeri Xuan 
Quaydo prezidentin öz 
səlahiyyətlərini icra etmək 
iqtidarında olmadığı təqdirdə,  
konstitusiyanın 233, 333 
və 350-ci maddələrinə 
uyğun olaraq dövlət başçı-
sının səlahiyyətlərinin Milli 
Assambleyanın rəhbərinə 
verilməli olduğunu bildirmiş-
dir. 

ABŞ isə öz növbəsində 
bəyan etmişdir ki, Maduro-
nu yox, Quaydonu dövlət 
başçısı hesab edir. Rusiya-

nın xarici işlər naziri Sergey 
Lavrov ABŞ-ın mövqeyini 
tənqid edərək bildirmişdir ki, 
Venesuelanın daxili işlərinə 

qarışmaq yolverilməzdir.  

“Xalq qəzeti”

Rusiya Dövlət  Duması   
AŞPA-nın  

işində  iştirakdan  
imtina  etmişdir

Tbilisidə partlayış

ABŞ dövlət 
çevrilişinə 
sponsorluq edir

Venesuela XİN:

Zavodun ilk məhsulu 
üç ölkəyə ixrac olunacaq
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Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi 
Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Stansiyası 

2019-cu ilin I yarımilliyində “Mercedes-Benz Vito”, “Mercedes-Benz Sprinter” markalı 
avtomobillərin ehtiyat hissələrinin və mühərrik, transmissiya yağlarının satınalınması üçün 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 3 (üç) lot üzrə keçirilir.
Lot - 1. “Mercedes-Benz Vito”, 

“Mercedes-Benz Sprinter” avtomaşınları 
üçün ehtiyat hissələrinin satınalınması.

Lot - 2. “Mercedes-Benz Vito”, 
“Mercedes-Benz Sprinter” və digər markalı 
avtomaşınlar üçün avtoşinlərin və akkumul-
yatorların satınalınması.

Lot - 3. “Mercedes-Benz Vito”, 
“Mercedes-Benz Sprinter” və digər markalı 
avtomaşınlar üçün mühərrik, transmissiya 
yağlarının satınalınması.

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

 Üstünlük veriləcək meyarlar- ən sərfəli 
qiymət, yüksək keyfiyyət (orijinal ehtiyat 
hissələri, “Mercedes-Benz” şirkəti tərəfindən 
istifadəyə icazəli sürtkü yağları), bu sahədə 
peşəkarlıq, maliyyə imkanları və malların 
cədvələ uyğun təhvili.

 Potensial imkanları olan iddiaçılar 
tenderin əsas şərtlər toplusunu Səhiyyə Na-
zirliyi Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım 
Stansiyasının hesablaşma hesabına hər bir 
lot üçün 100 manat məbləğdə iştirak haqqını 
ödədikdən sonra 2019-cu il fevralın 7-dək 
Bakı, F.İbrahimbəyov küçəsi 43 nömrəli ün-
vanda əlaqələndirici şəxs R.Rüstəmzadədən 
ala bilərlər:

DXA
Kod- 210005

VÖEN- 1401555071

M/h - AZ-
41NABZ01360100000000003944

S.W.I.F.T. CTREAZ22
H/h - AZ97CTRE00000000000002128301
Səhiyyə Nazirliyi Təcili və 

Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Stansiyası
VÖEN -1700293201
Büdcə təsnifatı - 0514
Büdcə səviyyəsi -7
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
 Tenderdə iştirak etmək istəyən iddiaçılar 

aşağıdakı sənədləri hazırlayıb tender komis-
siyasına təqdim etməlidirlər:

-tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 
müraciət (müraciətdə müəssisənin adı, 
yerləşdiyi ünvanı, poçt indeksi, telefon 
nömrəsi, rəhbərin adı və soyadı göstərilməklə 
imzalanmış və möhürlənmiş olmalıdır);

-iştirak haqqının ödənilməsi barədə 
sənəd;

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

-tender təklifi qiymətinin 2 faizi həcmində 
bank təminatı (tender proseduru keçirildiyi 
tarixdən sonra ən azı 60 bank günü qüvvədə 
olmaqla tender təklifi ilə birlikdə təqdim 
olunur);

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

-iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

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

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

 Tenderdə iştirak etmək istəyən iddiaçılar 
yuxarıda göstərilən sənədləri, bir ədəd əsli 
və bir ədəd surəti (tender təklifi və tender 
təklifinin təminatı istisna olmaqla) 2019-cu 
il fevralın 7-dən gec olmayaraq Təcili və 
Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Stansiyasının 
tender komissiyasına təqdim etməlidirlər.

 İddiaçılar tender təkliflərini bir ədəd 
əsli,bir ədəd surəti ikiqat zərfə qoyaraq 
 imzalanmış, möhürlənmiş şəkildə 18 fevral 
2019-cu il saat 14.00-dək tender komissiya-
sına təqdim etməlidirlər. Göstərilən vaxtdan 
gec təqdim olunan zərflər açılmadan iddiaçı-
lara qaytarılacaqdır.

 Təklif zərfləri 19 fevral 2019-cu il saat 
14.00-da Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yar-
dım Stansiyasında açılacaqdır.

 Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanu-
nuna uyğun olaraq keçiriləcəkdir.

 Telefon- 596-27-71.

Tender komissiyası

BEYNƏLXALQ MUĞAM MƏRKƏZİ 
AÇIQ TENDER ELAN EDİR

Tender 7 lot üzrə keçirilir.
Lot - 1. Mərmər, şüşə və kovralitin yuyul-

ması işlərinin satınalınması. 
Lot - 2. Ventilyasiya, kondisioner, 

soyutma, isitmə-soyutma və su təchizatı 
sistemlərinə texniki servisin satınalınması.

Lot - 3. UPS sisteminin servisinin 
 satınalınması.

Lot - 4. Dizel generator sisteminin 
 servisinin satınalınması.

Lot - 5. Yanğın söndürmə və tüstübaca 
sistemi servisinin satınalınması.

Lot - 6. Yanğın balonlarının təmiri və 
doldurulması servisinin satınalınması. 

Lot -7. Deratizasiya, dezinseksiya, dezin-
feksiya işlərinin satınalınması.

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

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

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər aşağıda-
kı məbləğdə iştirak haqqını göstərilən hesaba 
köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində tərtib 
olunmuş əsas şərtlər toplusunu Bakı şəhəri, 
Dənizkənarı Milli Park, M.Useynov prospekti 
30 nömrəli (Yusif Əliyevdən,  telefon -  
(012) 497-89-72) ünvandan ala bilərlər.

İştirak haqqı lot- 1 – 275 manat,  
lot - 2 – 200 manat, lot - 3 və lot - 6 hər 

biri 10 manat, lot - 4 – 15 manat, lot - 5 – 90 
manat və  
lot -7 – 5 manatdır.

Hh-AZ20CTRE 00000000000004638301 
VÖEN-1701066551
Bank-Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi 
Kod- 210005
VÖEN-1401555071
M/h- AZ41NABZ 

01360100000000003944
S.W.İ.F.T: CTREAZ22
Fond-7
Büdcə təsnifatının kodu- 142340
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
-tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
-tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
-tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 

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

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

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

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

-iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti 
haqqında bank arayışı;

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

-iddiaçıların müvafiq mallar üzrə mənşə 
və uyğunluq sertifikatları;

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

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi 
və bank təminatı istisna olmaqla) 7 fevral 
2019-cu il saat 12.00-a qədər, tender təklifi 
və bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat 
zərfdə 15 fevral 2019-cu il saat 12.00-a 
qədər Bakı şəhəri, Dənizkənarı Milli Park, 
M.Useynov prospekti 30 nömrəli ünvana 
təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

İddiaçıların təklifləri 18 fevral 2019-cu il 
saat 12.00-a qədər Bakı şəhəri, Dənizkənarı 
Milli Park, M.Useynov prospekti 30 nömrəli 
ünvanda açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

QUBA RAYON MƏRKƏZİ XƏSTƏXANASI
aşağıdakı lotlar üzrə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Lot-1. Yumşaq inventar, yataq ləvazimatları 

və xüsusi geyimlərin satınalınması.
Lot-2. Avadanlığın satınalınması. 
Lot-3. İnventarın satınalınması.
Lot-4. İdarənin xərcləri – dəftərxana və 

təsərrüfat mallarının satınalınması.
Lot-5. Əsaslı təmir işlərinin satınalınması.
Lot-6. Cari təmir işlərinin satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz tender 

təkliflərini möhürlənmiş, imzalanmış şəkildə ikiqat 
zərflərdə yazılı surətdə təqdim etsinlər.Müqaviləni 
yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi 
maliyyə və texniki imkanlara malik olmalıdırlar.
Tenderdə iştirak etmək istəyənlər aşağıdakı 
məbləğdə iştirak haqqını göstərilən hesaba 
köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində tərtib olun-
muş əsas şərtlər toplusunu Quba şəhəri, Fətəlixan 
küçəsi 12 (əlaqələndirici şəxs - Babayev Elşən 
Baba oğlundan, telefon - (023) 335-29-58) nömrəli 
ünvandan ala bilərlər.

İştirak haqqı - lot -1 və lot - 3 hər biri 150 
manat, lot - 2 və lot - 4 hər biri 100 manat, Lot - 5 
və Lot - 6 isə hər biri 50 manatdır.

Bank rekvizitləri:
H\h - AZ37AİİB32051019446500246165
VÖEN - 4500202691
Bank - “Kapital Bank”ın Quba filialı 
Kod - 200651
VÖEN - 9900003611
M/h - AZ37NABZ01350100000000001944
S.W.İ.F.T: AİİBAZ2X
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək 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 qüvvədə olmalıdır);

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

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

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

-iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti 
haqqında bank arayışı;

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

iddiaçıların müvafiq mallar üzrə mənşə və 
uyğunluq sertifikatları;

-digər sənədlər: 
Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə (əsli 

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

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” qanuna uyğun keçiriləcəkdir.İddiaçılar 
tenderdə iştirak etmək üçün yuxarıda göstərilən 
sənədləri (tender təklifi və bank təminatı istisna 
olmaqla) 20 fevral 2019-cu il saat 17.00-a qədər, 
tender təklifi və bank təminatını isə möhürlənmiş 
ikiqat zərfdə 28 fevral 2019-cu il saat 17.00-a 
qədər Quba şəhəri, Fətəlixan küçəsi 12 nömrəli 
ünvana təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər 
açılmadan geri qaytarılacaqdır. İddiaçıların 
təklifləri 1 mart 2019-cu il saat 15.00-da Quba 
şəhəri, Fətəlixan küçəsi 12 nömrəli ünvanda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri iştirak 
edə bilərlər.

Tender komissiyası

DÖVLƏT İMTAHAN MƏRKƏZİ PUBLİK HÜQUQİ ŞƏXS
qablaşdırılmış içməli suyun satınalınması üçün kotirovka sorğusu elan edir

İddiaçı kimi iştirak etmək istəyənlərə təklif olunur ki, öz kotirov-
ka təkliflərini möhürlənmiş və imzalanmış zərflərdə təqdim etsinlər. 
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün sorğu iştirakçıları lazımi maliyyə və 
texniki imkanlara malik olmalıdırlar.

Kotirovka sorğusunda iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədlər -
-nizamnamənin surəti (notarial qaydada təsdiq olunmuş); 
-kommersiya hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatı haqqında 

şəhadətnaməsinin surəti (notarial qaydada təsdiq olunmuş); 
-kommersiya hüquqi şəxsin rekvizitləri (möhürlənmiş və imzalan-

mış şəkildə) 
-kommersiya hüquqi şəxslərin dövlət reyestrindən çıxarış 

(notarial qaydada təsdiq olunmuş ) və iddiaçının tender təklifi  

29 yanvar 2019-cu il saat 15.00-dək Bakı, M.Müşfiq küçəsi 1M 
nömrəli (əlaqələndirici şəxs - İlham Əliyevə,  telefon -  
012-502-47-53/56/58, daxili 144) ünvana təqdim edilməlidir. 

 Təkliflər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə (əsli və surəti) tərtib 
olunmalıdır (xarici dildəki təkliflər Azərbaycan dilinə tərcümə 
edilməlidir). Kotirovka sorğusu proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir. Göstərilən müddətdən gec 
təqdim olunan kotirovka təklifləri baxılmadan geri qaytarılacaqdır. İd-
diaçılar, yaxud onların səlahiyyətli nümayəndələri 30 yanvar 2019-cu 
il saat 11.00-da zərflərin açılışında iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Samux Rayon 
Mərkəzi Xəstəxanası
2019-cu il üçün kotirovka sorğusu elan edir

Kotirovka sorğusu aşağıdakı lotlar üzrə keçirilir.
Lot - 1. Nəqliyyat vasitələri üçün ehtiyat hissələrinin, 

yanacaq və sürtkü materiallarının satınalınması.
Lot - 2. Əsaslı və cari təmir işlərinin satınalınması.
Lot - 3. Bərk və yumşaq inventarların satınalınması.
Lot - 4. Digər maşın və avadanlıqların satınalınması.
Sənədlər 12 fevral 2019-cu il saat 17.00-dək təqdim 

olunmalıdır.
Təklif zərfləri 15 fevral 2019-cu il saat 11.00-da açıla-

caqdır.
Əlaqələndirici şəxs- Məhəbbət Quliyeva,  

telefon - (022) 27-5-21-88.
Ünvan - Samux şəhəri, A.Nəbiyev küçəsi 1.

“Azərbaycan Xəzər  
Dəniz Gəmiçiliyi” QSC

dəftərxana ləvazimatlarının  
satınalınması məqsədilə

AÇIQ MÜSABİQƏ ELAN EDİR 
Müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər www.

asco.az səhifəsinə daxil olmaqla elanlar bölməsindən 
əlavə sənədləri və ətraflı məlumat əldə edə bilərlər. 
Müraciət üçün son müddət 2019-cu il yanvarın 25-i 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 açılma-
dan geri qaytarılacaqdır.

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

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

 � Son illər Azərbaycan sürətlə inkişaf edib. 
Həyatımızın bütün sahələrində əldə edilən nəticələr 
ölkəmizin ümumi tərəqqisinə böyük töhfələr verir. Xalqımız 
sabitlik və təhlükəsizlik şəraitində yaşayır. Sosial-iqtisadi 
sahələrdə gerçəkləşdirilən sistemli islahatlar aparıcı 
beynəlxalq təşkilatlar, nüfuzlu reytinq mərkəzləri tərəfindən 
yüksək qiymətləndirilir. Ötən illər ərzində Azərbaycanda 
aparılan islahatlar dövlətimizin həyata keçirdiyi mühüm 
istiqamətlərindən biri olub. Təsadüfi deyil ki, 2004-cü ildən 
başlayaraq respublikamızda mühüm dövlət proqramlarının 
icrası bölgələrin sosial-iqtisadi inkişafını sürətləndirib, 
regionlarda mövcud əmək ehtiyatlarından, təbii və iqtisadi 
potensialdan səmərəli istifadə edilməsi insanların həyat 
şəraitinin və rifahının yüksəlməsinə gətirib çıxarıb.

Bütün sahələrdə olduğu ki, 
gömrük sahəsində də islahatlar 
həyata keçirilib. Prezident İlham 
Əliyev komitənin qarşısında gömrük 
sistemində şəffaflığın təmin olun-
ması, idxal-ixrac əməliyyatları üzrə 
statistik uçotun düzgün aparılması 
və xarici ticarət fəaliyyəti ilə məşğul 
olan şəxslərlə məmur təmasının 
minimuma endirilməsi, gömrük 
xidməti mədəniyyətinin yüksəldilməsi 
kimi mühüm tapşırıqlar qoyub. Ötən 
il ölkə ərazisinə gətirilən mallara və 
nəqliyyat vasitələrinə gömrük nəzarəti 
daha da gücləndirilib, gömrük qayda-
larının pozulmasına qarşı mübarizə 
tədbirləri genişləndirilib. Əməliyyat-
axtarış fəaliyyəti istiqamətində 
həyata keçirilmiş kompleks tədbirlər 
nəticəsində 747 cinayət xarakterli və 
9672 hüquqpozma faktı aşkarlanıb.

Nazirlər Kabinetinin 2018-ci ilin 
sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına 
və qarşıda duran vəzifələrə həsr olu-
nan iclasında Prezident İlham Əliyev 
vurğulayıb ki, gömrük sahəsində 
aparılan islahatlar nəticəsində biz 
büdcəmizi böyük dərəcədə artıra 
bilmişik. Ona görə ki, həm vergi, həm 
də gömrük sahələrində artıq yeni ya-
naşma mövcuddur. Yəni, tam sağlam-
laşdırma prosesi gedir və artıq keçən 
ilin timsalında biz gözəl nəticələri 
görə bilmişik. 

Ümummilli lider Heydər 
Əliyevin 1995-ci ildə Dövlət Göm-
rük Komitəsinin fəaliyyətini geniş 
müzakirəyə çıxarması, bununla 
bağlı söylədiyi tövsiyə və göstərişlər 
Azərbaycan gömrük xidmətinin 
yenidən qurulması və inkişafının əsas 
istiqamətlərini müəyyən etdi. Həmin 

ildən başlayarq gömrük orqanlarının 
fəaliyyətində köklü dəyişikliklər həyat 
keçirildi və onun normativ hüquqi ba-
zasının formalaşmasında mühüm ad-
dımlar atıldı. Ulu öndər Heydər Əliyev 
dövlətimizin inkişaf etdirilməsinin 
əsas istiqamətlərindən birini yüksək 
səviyyəli gömrük xidmətinin yara-
dılması idi. Məhz bu səbəbdən ulu 
öndər birinci mühüm amil kimi birinci 
tələbi savadlı kadrların yetişdirilməsi 
oldu. Ümummilli liderin bu uzaqgörən 
tövsiyəsi də sonrakı illərdə uğurla 
həyata keçirilir.

Son illərdə Azərbaycanda 
müşahidə olunan dinamik sosi-
al-iqtisadi inkişaf və beynəlxalq 
iqtisadi sistemə inteqrasiya göm-
rük sisteminin təkmilləşdirilməsini, 
onun maddi-texniki bazasının 
modernləşdirilməsini, bütün 
istiqamətlərdə gömrük işinin 
beynəlxalq standartlara tam uyğun 
aparılması və bütövlükdə gömrük sis-
teminin ölkənin sosial-iqtisadi inkişa-
fındakı rolunun daha da artırılmasını 
istiqamətində mühüm addımlar atılır.

2007-ci ildə “Azərbaycan Res-
publikası gömrük sisteminin 2007-

2011-ci illərdə inkişafına dair Dövlət 
Proqramı”nın qəbulu, “Azərbaycan 
Respublikası dövlət sərhədinin 
buraxılış məntəqələrindən keçirilən 
malların və nəqliyyat vasitələrinin 
yoxlanılmasında “bir pəncərə” 
prinsipinin tətbiqi haqqında” fərman, 
sərhəd-buraxılış məntəqələrində “bir 
pəncərə” prinsipinin tətbiq edilməsi 
gömrük sisteminin inkişafını daha da 
sürətləndirmiş, onun normativ-hüquqi 
və maddi-texniki təminatını yaxşılaş-
dırmış, fəaliyyəti təkmilləşdirilmişdir.

Ötən il ölkə iqtisadiyyatının 
inkişafında və büdcənin gəlirlər 
hissəsinin formalaşmasında xüsusi 
rola malik olan DGK-nin idxal-ixrac 
əməliyyatları üzrə vergitutma ba-
zasını düzgün müəyyənləşdirilməsi 
nəticəsində dövlət büdcəsinə 3 
milyard 434 milyon manat vəsait 
daxil olub. Həmçinin 2018-ci ildə 
ölkə ərazisinə gətirilən mallara 
və nəqliyyat vasitələrinə gömrük 
nəzarəti daha da gücləndirilib. Həyat 
keçirilən əməliyyat-axtarış fəaliyyəti 
istiqamətində narkotiklərin qanun-
suz dövriyyəsi ilə əlaqədar 264 fakt 
aşkarlanıb. Ümumilikdə 1 ton 193 
kiloqram narkotik vasitə və psixotrop 
maddələr qanunsuz dövriyyədən 
çıxarılıb. Bundan başqa, valyuta və 
valyuta sərvətləri, zinət əşyaları, 
dərman preparatları, mobil telefon-

lar, pnevmatik və “soyuq” silahlar və 
digər mallar tutulub. 

Ticarətin asanlaşdırılması eləcə 
də gömrüklərdə risklərin idarə olun-
ması sahəsində mühüm işlər görü-
lüb. Hər kəsə məlumdur ki, ticarətin 
asanlaşdırılması ölkələrin rifahına, 
iqtisadiyyatın inkişafına, ixrac po-
tensialının artmasına və beynəlxalq 
rəqabət qabiliyyətinin güclənməsinə 
gətirib çıxarır. Bütün bunlar da ölkədə 
güclü və etibarlı gömrük-biznes 
əməkdaşlığının formalaşmasına 
səbəb olur. 

Son dövrlər gömrük orqanlarının 
fəaliyyətində informasiya texnologiya-
larının tətbiqi bu sahədə işin təşkilini 
daha çevik edir. Həmçinin gömrük 
prosedurlarının sürətləndirilməsi 
xarici iqtisadi fəaliyyət iştirakçıla-
rının sayını artırır. “Xarici ticarət 

iştirakçılarının “Yaşıl dəhliz” buraxılış 
sistemindən daimi istifadə hüququnu 
əldə etməsi, həmin hüququn dayandı-
rılması, ləğvi və bərpası Qaydası”nın 
təsdiq edilməsi haqqında” 2018-ci il 
21 dekabr tarixli fərmanını göstərmək 
olar. Bu isə respubilkamızda sahib-
karlığın inkişafına, xüsusən qeyri-neft 
məhsullarının, o cümlədən kənd 
təsərrüfatı və tez xarab olan digər 
məhsulların ixracını gücləndirir. Daha 
bir məqamı vurğulayaq ki, biznes 
mühitinin daha da şəffaflaşmasında 
inqilabi dönüş olaraq hökumət-biznes 
münasibətlərində “Könüllü riayət 
mədəniyyətinin” formalaşmasına 
gətirib çıxardıb. Aparılan işlər məmur-
vətəndaş təmasını minimuma endirib 
və korrupsiya ilə mübarizəyə qarşı 
mexanizmlərini gücləndirib. Hazırda 
14 elektron gömrük xidməti “elektron 
hökumət” portalında sahibkarların 
istifadəyə verilməsi, bu işin əyani 
göstəricisidir.

Gömrük sahəsində qarşıya qoyu-
lan məqsədlərdə biri yeni innovasiya 
tipli layihələrin həyata keçirilməsi ilə 
vətəndaş məmnunluğunun təmin 
edilməsinə və ticarət dövriyyəsinin 
daha da artırılmasına nail olmaqdır. 
Həmçinin Ümumi Tranzit Konvensi-
yasına əsaslanan tranzit sisteminin 
inkişaf etdirilməsi qarşıya qoyulmuş 
başlıca hədəflərdən biri olduğu 

gömrük işində aparılan uğurlu iqtisadi 
siyasətin nəticəsidir.

Ulu öndər Heydər Əliyevin yüksək 
idarəçilik qabiliyyəti sayəsində forma-
laşan gömrük xidməti ölkəmizin iqti-
sadi təhlükəsizliyini təmin edən, fiskal 
siyasətin reallaşmasında vacib rol 
oynayan önəmli dövlət təsisatlarından 
birinə çevrilib. Hazırda Prezident 
İlham Əliyev gömrük sistemində 
aparıdığı son islahatlar bu sahənin 
işinin müasir standartlar səviyyəsində 
qurulmasına, gömrük xidmətinin dina-
mik inkişafına və Azərbaycan gömrü-
yünün beynəlxalq arenada etibarlı yer 
tutmasına şərait yaradır.

Ülviyyə VAHİDQIZI,  
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi və Azərbaycan 
Mətbuat Şurasının gömrük xidmətində həyata keçirilən genişmiqyaslı 
islahatların nəticəsində qazanılan nailiyyətlərin kütləvi informasiya 
vasitələrində obyektiv işıqlandırılması, təbliği, habelə ictimaiyyətlə 
gömrük orqanları arasında əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsini 
təmin etmək məqsədilə təşkil etdiyi yazı müsabiqəsinə təqdim edilir.

“Gömrük orqanlarında aparılan islahatlar: 
MÜASİR TƏLƏBLƏR VƏ ÇAĞIRIŞLAR”

20 Yanvara həsr olunmuş 
“Vətənpərvərlik kinosu həftəsi” 

 � Mədəniyyət Nazirliyinin 
kinematoqrafiya şöbəsinin və Bakı 
Şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsinin 
birgə təşkilatçılığı ilə “Vətənpərvərlik 
kinosu həftəsi” çərçivəsində milli 
qəhrəmanlara həsr olunmuş filmlərin 
nümayişi davam etdirilir.

Baş İdarədən verilən məlumata görə, 
kino həftəsi çərçivəsində filmlərin növbəti nü-
mayişi Binəqədi Mərkəzi Mədəniyyət evində 
keçirilib. Kinorejissor Gülnarə Abdullayevanın 
lentə aldığı Milli Qəhrəman Tahir Həsənova 
həsr olunmuş “Bizim zamanın qəhrəmanları” 
və rejissor Kamalə Musazadənin lentə aldığı 
Milli Qəhrəman Cavanşir Rəhimova həsr 
olunmuş “Cavanşir” adlı filmlər tamaşaçılara 
təqdim edilib.

Filmlərin nümayişində məktəb 
şagirdləri, qəsəbə sakinləri və ictimaiyyət 
nümayəndələri iştirak ediblər.

Qeyd edək ki, kino həftəsinin 

keçirilməsində məqsəd əhali arasında 
vətənpərvərlik ruhunu gücləndirmək, torpaq-
larımız uğrunda döyüşlərdə igidlik göstərən 
milli qəhrəmanlarımızı gənc nəslə tanıt-
maq, Qarabağ müharibəsinin qəhrəmanlıq 
səhifələrini əks etdirməkdir.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”



Məsul katib:  493-61-02
Şöbələr: 493-59-03 (8 xətli), 493-69-47, 493-34-13,

493-34-23, 493-59-47, 493-45-18, 493-33-01, 598-84-13.
Reklam və elanlar:  493-82-21, Faks: (99 412) 493-02-80, 598-28-64;

E-mail: info@xalqqazeti.com, xalqqazeti@gmail.com

BAŞ  REDAKTOR

HƏSƏN 
HƏSƏNOV

T E L E F O N L A R: “Xalq qəzeti”nin kompüter mərkəzində yığılıb və səhifələnib,  
“Azərbaycan” nəşriyyatında ofset üsulu ilə çap olunub.

Ü N V A N I M I Z:
AZ-1000, Bakı şəhəri, Bülbül prospekti, 30.

Şəhadətnamə 022273 

Çapa imzalanmışdır 00:00

İNDEKS

TİRAJ

SİFARİŞ

QİYMƏTİ

0282
7258

145

40 qəpik

ABŞ

Antarktidada buzlar əriyir

Antarktidada buz-
lar 40 il əvvəlkindən 
altı dəfə çox əriyir. Bu, 
Kaliforniya Universiteti 
alimlərinin tədqiqatı 
nəticəsində bəlli 
olub. Alimlər iddia 
edirlər ki, prosesin 
güclənməsi yaxın 
on ildə dənizlərin 
səviyyəsinin yüksəlməsinə səbəb ola bilər. 
Tədqiqatçılar onu da bildirirlər ki, Yer kürəsinin ən daya-
nıqlı ərazisi sayılan Cənub qütbü də qlobal istiləşmənin 
təsirinə məruz qalıb.

Xəbəri CNN verib.

Çin 

Ən dözümlü avtomobil

Çinin paytaxtı 
Pekində dünyanın 
ən dözümlü avto-
mobili təqdim edilib. 
“Karlmann King” adlı 
avtomobilin qiyməti 
2 milyon dollardır. 
Bildirilir ki, yeni model 
fərdi sifariş əsasında 

yığılır. Layihəyə əsasən, cəmi 10 belə avtomobil isteh-
sal ediləcək. 

Məlumatı “Auto.tut.by” yayıb.

Uğursuz nəticə

Çinin Ayın əks 
tərəfinə enən “Çan-
ye-4” zondunda kartof, 
pambıq və digər 
bitkilərə aid toxumların 
yetişdirilməsi ilə bağlı 
eksperiment səmərə 
verməyib. Bildirilir ki, 
ilk dəfə olaraq Ayda, 
süni ekosistemdə yetişdirilmiş toxumlar tələf olub.

Doğrudur, ilk mərhələdə təcrübə kifayət qədər 
uğurlu olmuşdu, hətta pambıq toxumlarının cücərdiyi 
xəbəri yayılmışdı. Çinli alimlər bitkilərin tələf olmasını 
“Ay gecəsi” hadisəsi ilə izah ediblər. Belə ki, bu hadisə 
baş verən zaman temperatur mənfi 170 dərəcəyə qədər 
düşüb.

Xəbəri “Sinxua” agentliyi verib.

İsveçrə

Xərçəngə qarşı yeni mübarizə üsulu

İsveçrəli alimlər 
xərçəng xəstəliyinə 
qarşı yeni mübarizə 
üsulu kəşf ediblər. 
Belə ki, Bazel Uni-
versitetinin alimləri 
siçanlar üzərində 
aparılan tədqiqatlar 
nəticəsində xərçəng 
hüceyrələrinin 
piy hüceyrələrinə 

çevrilməsinə nail olublar. Bildirilir ki, bu üsul sayəsində 
şişlərin metastazlar yaratmasının qarşısı alınıb.

Məlumatı “Meddaily.ru” yayıb.

Şimali Amerika

2018-ci ilin ən yaxşı futbolçusu

Şimali Amerika 
Futbol Konfederasi-
yası 2018-ci ilin ən 
yaxşı futbolçusunun 
adını açıqlayıb. 
Ötən ilin ən yaxşı 
oyunçusu adına 
PSV-nin və Meksi-
ka millisinin üzvü 
İrvinq Losano layiq 
görülüb. Losano 
PSV-nin heyətində 
cari mövsümdə 27 
qarşılaşmada iştirak 
edərək, 15 qol vu-
rub və 9 məhsuldar ötürmə edib.

23 yaşlı futbolçu 34 dəfə də Meksika millisinin uğur-
ları üçün çalışıb.

Məlumatı “Goal.com” yayıb.

Hazırladı: Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

 Â Yanvarın 18-də
 Â Bakıda və Abşeron yarımadasında 

dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, 
bəzi yerlərdə yağıntılı olacağı, gündüz əsasən 
yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Güclü şimal-
qərb küləyi əsəcək, günün ikinci yarısında 
tədricən mülayimləşəcək. Gecə 0-2, gündüz 
4-6, Bakıda gecə 0-2, gündüz 4-6 dərəcə isti 
olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yuxarı 762 
mm civə sütunundan 767 mm civə sütununa 
yüksələcək, nisbi rütubət gecə 85-95, gündüz 
60-70 faiz olacaq.

 Â Naxçıvan Muxtar Respublikasında 
bəzi yerlərdə qar yağacağı, gündüz tədricən 
kəsiləcəyi gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə duman 
olacaq. Qərb küləyi əsəcək, gecə və səhər arabir 
güclənəcək. Gecə 1-6, dağlıq ərazilərdə 8-10 
dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə isti olacaq.

 Â Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa, Xo-
calı, Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, Laçın, 
Kəlbəcər, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy 
rayonlarında bəzi yerlərdə qar yağacağı, 
gündüz əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. 
Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi 
əsəcək,gecə və səhər bəzi yerlərdə arabir 
güclənəcək. Gecə 5-10 dərəcə şaxta, gündüz 
3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyədək isti olacaq. 

 Â Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Ağ-
dam, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında əsasən 
yağmursuz keçəcək. Lakin gecə bəzi yerlərdə 
yağıntılı olacağı gözlənilir. Səhər ayrı-ayrı 
yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, 
gecə və səhər bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. 
Gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyədək isti, 
gündüz 4-7 dərəcə isti olacaq.

 Â Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, 
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, 
Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayon-
larında bəzi yerlərdə yağıntılı olacağı, qar 
yağacağı, gündüz tədricən kəsiləcəyi gözlənilir. 
Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi 

əsəcək, gecə və səhər arabir güclənəcək. 
Gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 0-4 dərəcə 
isti, dağlarda gecə 9-14, gündüz 0-5 dərəcə 
şaxta olacaq. 

 Â Mərkəzi Aran: Mingəçevir, Yevlax, 
Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, 
Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saat-
lı, Şirvan,  Hacıqabul, Salyan, Neftçala 
rayonlarında bəzi yerlərdə yağış yağacağı, 
gündüz əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. 
Səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Qərb 
küləyi əsəcək, gecə və səhər bəzi yerlərdə 
arabir güclənəcək. Gecə 3 dərəcə şaxtadan 
2 dərəcəyədək isti, gündüz 4-7 dərəcə isti 
olacaq.

 Â Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara 
rayonlarında bəzi yerlərdə yağış, dağlıq 
ərazilərə qar yağacağı, gündüz əsasən yağ-
mursuz keçəcəyi gözlənilir. Dağlarda duman 
olacaq. Şimal-şərq küləyi əsəcək, gecə və 
səhər arabir güclənəcək. Gecə 0-3, gündüz 
4-6 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-4 dərəcə 
şaxta, gündüz 0-3 dərəcə isti olacaq. 

18 yanvar 2019-cu il, cümə8

 9 Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 
tərəfindən Tahirova Xatimə Əbdüləli qızının adına 
verilmiş tələbə bileti itdiyi üçün etibarsız sayılır.

B İ L D İ R İ Ş
Dövlət Turizm Agentliyinin “Şahdağ Turizm 

Mərkəzi” QSC tərəfindən peşəkar işçi qüvvəsinin təmin 
edilməsi xidmətinin satınalınması məqsədilə keçirilən 
açıq tenderin vaxtının uzadılması üçün aşağıda qeyd 
olunan sənədlərin təqdim edilməsi tarixi (tender təklifi 
və bank təminatı istisna olmaqla) 13 fevral 2019-cu il 
saat 15.00-a , tender təkliflərinin və təminatın qəbulu 
vaxtı 22 fevral 2019-cu il saat 16.00-a, təkliflərin açılışı 
isə 23 fevral 2019-cu il saat 16.00-a dəyişdirilmişdir.

Türkiyə–Xorvatiya əlaqələri genişlənir 

 � Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib 
Ərdoğanın dəvəti ilə Xorvatiyanın dövlət başçısı 
Kolinda Qrabar-Kitaroviç qardaş ölkədə rəsmi 
səfərdə olub. Dünən prezidentlər mətbuat 
konfransı keçiriblər. Bu barədə “Anadolu” 
agentliyi məlumat yayıb. 

R.T.Ərdoğan son illər 
ölkəsi ilə Xorvatiya ara-
sında hərtərəfli əlaqələrin 
güclənməsinin hər iki dövlət 
üçün böyük əhəmiyyət daşı-
dığını bildirib. Minnətdarlıq 
hissi ilə qeyd edib ki, Xorvatiya 
Türkiyənin Avropa İttifaqına 
üzvlüyünü dəstəkləyir. 

2018-ci ildə iki ölkə arasın-
da ticarət dövriyyəsinin həcmi 
600 milyon dollar təşkil edib. 
Tədbirdə hər iki ölkənin lideri 
bu göstəricini 1 milyard dollara 
çatıdırmaq əzmində olduqlarını 
bildirib. 

K.Qrabar-Kitaroviç çıxışın-
da, öz növbəsində Türkiyə ilə 
əlaqələrin yüksək səviyyəyə 
çatdığını vurğulayıb. Onun 
sözlərinə görə, 2020-ci ildə 
Aİ-yə sədrlik Xorvatiyaya 
keçəcək və rəsmi Zaqreb 
Türkiyənin bu quruma yolunun 
rahat olması üçün əlindən 
gələni edəcək. 

Yeri gəlmişkən, Türkiyə 
Prezidenti tədbirdə Suriya-
dakı vəziyyətə də aydınlıq 
gətirib. Münbiçdə baş verən 
partlayışda ABŞ hərbçilərinin 
həlak olmaları barədə söz 
açarkən bildirib ki, bu, Ame-
rika qoşunlarının bölgədən 
çıxmasını əngəlləmək 
istəyənlərin cəhdi ola bilər. 
Lakin R.T.Ərdoğan Prezident 
Trampın bu məsələdə möv-
qeyini dəyişməyəcəyinə əmin 
olduğunu ifadə edib. 

Türkiyə dövlətinin başçısı 
rəsmi Ankaranın regionda bun-
dan sonra da terrorla qətiyyətlə 
mübarizə aparacağını bildirib. 
Vurğulayıb ki, Türkiyə bölgədə 
kürdlərlə deyil, PYD və YPG 
terror təşkilatları ilə mücadilə 
aparır.

M.HACIXANLI,  
“Xalq qəzeti” 

 � “Facebook” şirkəti xəbər 
jurnalistikasının inkişafına 300 milyon 
dollar sərmayə yatıracaq. Bu barədə TASS 
informasiya agentliyi məlumat yayıb.

Mənbə yazır ki, bu barədə “Facebook” şirkətinin sahibi 
Mark Zukerberq məlumat verib. O deyib ki, xəbər jurna-
listikasının inkişafına yönələn layihələrə 300 milyon dollar 
sərmayə yatıracaq. Bu barədə açıqlama verən şirkətin vit-
se-prezidenti Kempbell Braun isə deyib: “Biz “Facebook”da 
həqiqətə uyğun olmayan, yalan informasiya və aşağı 
keyfiyyətli xəbərlərlə mübarizəni davam etdirəcəyik”. O 
qeyd edib ki, “Facebook” informasiya təşkilatlarının inkişafı 
üçün qarşıdakı üç ildə sözügedən sərmayəni təmin edəcək.

 K.Braun vurğulayıb ki, sosial şəbəkə, həmçinin jurna-
list və xəbər təşkilatlarının imkanlarının inkişafına, eləcə 
də dayanıqlı biznes modellərinin qurulmasına kömək üçün 
nəzərdə tutulan layihələrdə iştirak etmək niyyətindədir. 
Onun sözlərinə görə, bu ilin əvvəlində “Facebook” ABŞ 
KİV nümayəndələrinin, sahibkar və sponsorların iştirakı ilə 
mətbuat konfransı təşkil edərək müasir jurnalistika qarşı-
sında duran çağırışların müzakirəsini planlaşdırır.

Rövşən ATAKİŞİYEV,  
“Xalq qəzeti”

Almaniya 
iqtisadiyyatında 

artım azalıb
 � Almaniyanın Milli Statistika İdarəsinin 

açıqladığı məlumatda deyilir ki, ötən 2018-ci ildə 
ölkə iqtisadiyyatında artım son illərə nisbətən 
nəzərəçarpan dərəcədə azalıb. Belə ki, ötən il bu 
rəqəm cəmi 1,5 faiz olub. Statistikaya görə, bu, 
son beş ilin ən yavaş artımıdır. 

“Amerikanın səsi”nin 
yazdığına görə, bu göstərici 
Avropanın ən böyük iqtisadiy-
yatındakı təchizatçıların ticarət 
gərginliklərinin təsirinə məruz 
qaldığını göstərir. Bildirilir ki, 
ötən il iqtisadiyyata ən çox 
daxili tələb təkan verib. Belə 
ki, həm məişət istehlakı, 
həm də dövlət xərcləri artıb. 
Yavaşlayan qlobal iqtisadiy-
yat nəticəsində Almaniyanın 
ixracatı azalıb. Buna daha çox 
Almaniyanın avtomobil sekto-

runa ziyan vuran ABŞ-ın ticarət 
sahəsindəki proteksionizm 
siyasəti kimi böhranlar səbəb 
olub. Bundan əlavə Böyük 
Britaniyanın mart ayında heç 
bir razılıq olmadan Avropa İtti-
faqını tərk etməsi də Almaniya 
iqtisadiyyatı üçün risk yaradıb.

O da qeyd olunur ki, üçün-
cü rübdə artımın azalmasının 
ardından, dördüncü rübdə 
müşahidə olunan artım Alma-
niyanın tənəzzülə uğramasının 
qarşısını alıb. Bəzi təhlilçilərin 

fikrinə görə isə bunlar hamısı 
Almaniya iqtisadiyyatındakı 
artımın pik nöqtəsinə çatdığına 
işarədir.

Almaniya iqtisadiyyatın-
dakı geriləmə digər Avropa 
ölkəllərinə də təsirini göstərib. 
Birləşmiş Krallığın İqtisadi-
yat və Biznes Araşdırma-
ları Mərkəzinin baş iqtisadi 
müşaviri Viki Prays deyib 
ki, Almaniya iqtisadiyyatının 
sadəcə 1,5 faiz artması bütün 
Avropaya, hətta Birləşmiş 
Krallığa mənfi təsir edib, çünki 
Britaniya ixracatının böyük 
hissəsi Avropaya, xüsusilə də 

Almaniyaya gedir. 
 Mütəxəssislər hesab 

edirlər ki, Avropa ölkələrində 
müşahidə olunan oxşar aşağı 
göstəricilər də, Avropa Mərkəzi 
Bankının yaxın gələcəkdə 
faiz dərəcələrini dəyişməsini 
çətinləşdirəcək.

İqtisadi geriləmə Almaniya 
əhalisinin həyat şəraitində də 
özünü göstərib. Mühnendə 
hava limanının təhlükəsizlik 
işçiləri artıq ikinci həftədir daha 
yaxşı maaş və iş şəraiti tələbi 
ilə tətil edirlər. 

Aida AYSA, “Xalq qəzeti”

“Azercell”in yeni 
xidmət mərkəzi

Bakı Beynəlxalq  
Avtovağzalında

 � Azərbaycanın mobil rabitə bazarının 
lideri “Azercell Telekom” MMC müştərilərin 
rahatlığını düşünərək, Bakı Beynəlxalq 
Avtovağzalında yeni konseptli xidmət mərkəzini 
istifadəyə verdi. 

Abunəçilər burada bütün “Azercell” xidmətlərindən yarar-
lana, nömrələr üzərində müvafiq əməliyyatlar apara, eləcə də 
şirkətin tarif və kampaniyaları haqqında ətraflı məlumat əldə 
edə biləcəklər. Həmçinin yeni xidmət mərkəzində yanvar ayının 
15-dən etibarən 7 gün ərzində smartfon alan hər kəs 150 AZN 
dəyərində hədiyyə balansı əldə edəcəkdir. 

“Azercell” ölkə üzrə abunəçilərə xidmət göstərən geniş 
şəbəkəyə malikdir. Hazırda 8 müştəri xidməti ofisi, bir məkanda 
3 növ xidmət göstərən 29 “Azercell Ekspress” ofisi, 4 yeni kon-
septli xidmət mərkəzi fəaliyyət göstərir. Bundan əlavə, şirkətin 
20 eksklüziv mağazası, 3 Asan mərkəzlərində xidmət göstərən 
məntəqəsi var. 2018-ci ildə Bakı və bölgələrdə ümumilikdə 16 
yeni eksklüziv mağaza istifadəyə verilib. 

Onu da bildirək ki, “Azercell” müştəri xidmətləri sahəsində 
yenilikçi ruhu ilə hər zaman seçilib. Şirkət 1998-ci ildə ölkədə ilk 
dəfə olaraq 24/7 rejimində fəaliyyət göstərən telefon mərkəzi, 
2009-cu ildə isə Gəncədə ilk regional telefon mərkəzini yaradıb. 
Abunələrinə yalnız üz-üzə deyil, həm də onlayn şəkildə xidmət 
göstərən “Azercell” müştəri məmnuniyyəti sahəsində göstərdiyi 
uğurlu fəaliyyətinə görə dəfələrlə müxtəlif mükafatlara layiq 
görülüb.

“Xalq qəzeti” 

“Facebook” xəbər 
jurnalistikasının inkişafına 
300 milyon dollar ayıracaq

Aleksis Tsipras etimad səsverməsini qazanıb

 � “Euronews” agentliyinin yaydığı 
məlumata görə, Yunanıstanın Baş naziri 
Aleksis Tsipras parlamentdə keçirilən etimad 
səsverməsində qalib gəlib. 

Səsvermənin nəticələrinə 
əsasən parlamentin 151 üzvü 
hökumət başçısının lehinə, 
148 üzvü əleyhinə səs verib.

Qeyd edək ki, Tsip-
ras etimad səsverməsinin 
keçirilməsi məsələsini 
yanvarın 13-də müdafiə 
naziri Panos Kamenos istefa 
verəndən və onun rəhbərlik 
etdiyi “Müstəqil yunan-
lar” partiyasının koalisiya 
hökumətinin tərkibindən 
çıxandan sonra qaldırmışdı. 

Xatırladaq ki, istefa-
ya Makedoniyanın adının 
dəyişdirilməsi ilə bağlı fikir 
ayrılığı səbəb olmuşdu. Ma-
kedoniya ilə Yunanıstan ara-

sında ad üstündə mübahisə 
1991-ci ildən davam edir. 
Yunanıstanda Makedoniya 
adlı əyalət olduğundan rəsmi 
Afina bu əyalətə qarşı ərazi 
iddialarının qaldırılmasından 
ehtiyat edir. 2018-ci ilin iyu-
nunda rəsmi Afina ilə Skopye 
arasında Makedoniyanın 
adının dəyişdirilməsi ilə bağlı 
saziş imzalanıb. Makedoniya 
parlamentinin təsdiq etdiyi 
müvafiq razılaşma Yunanıs-
tan parlamenti tərəfindən də 
ratifikasiya olunmalıdır.

Mahmud QƏRİBOV,  
“Xalq qəzeti”

ABŞ-da neft hasilatı rekord həddə çatdırılıb
Ötən həftədən Birləşmiş Ştatlarda neft hasilatı gündəlik  

200 min barel artırılaraq sutkada 11,9 milyon barelə çatdırılıb.  
Bu isə 1983-cü ildəki rekordu yeniləmək deməkdir. Bu isə  
istər-istəməz, dünya bazarında “qara qızıl”ın qiymətinə təsir edir. 
Hazırda birjalarda neftin qiyməti belədir:

Londonun “İCE” Birjasının 
məlumatına görə, “Brent” markalı 
neftin bir barreli 61,12 dollar-
dır. Nyu-York Əmtəə Birjasının 
məlumatına görə, Texas sortu 
adlandırılan ABŞ-ın “WTI” 

markalı neftinin bir bareli 52,10 
dollardır. Azərbaycanın “Azeri-
Light” markalı neftinin bir bareli 
63,20 dollardır.

Qəzənfər QASIMOV,  
“Xalq qəzeti”


