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Prezident İlham Əliyev Bakının Qaraçuxur qəsəbəsində 
yenidən qurulan Neftçilər parkında yaradılan şəraitlə tanış olub

 � Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyev və birinci 
xanım Mehriban Əliyeva 
aprelin 18-də Bakının 
Suraxanı rayonunun 
Qaraçuxur qəsəbəsində 
əsaslı şəkildə yenidən 
qurulan Neftçilər parkında 
yaradılan şəraitlə tanış 
olublar. 

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin 
başçısı Eldar Əzizov və Suraxanı 
Rayon İcra Hakimiyyətinin baş-
çısı İlqar Abbasov əsaslı şəkildə 
yenidən qurulan Neftçilər parkında 
yaradılan şərait barədə dövlətimizin 
başçısına məlumat verdilər. 

Qeyd edildi ki, bu istirahət 
parkı 1982-ci ildə salınıb. “Bakı 
şəhərinin və onun qəsəbələrinin 
sosial-iqtisadi inkişafına dair 
Dövlət Proqramı” çərçivəsində 
ötən ilin martından parkda 
yenidənqurma işlərinə başlanı-
lıb. Ümumi sahəsi 6 hektar olan 
ərazinin 4 hektarlıq hissəsində 
mədəniyyət və istirahət parkı yara-
dılıb. Digər 2 hektarlıq sahədə isə 
meşə zolağı salınıb və velosiped 
yolları çəkilib, işıqlandırma işləri 
görülüb. Bu istirahət məkanında 
“IDEA” İctimai Birliyinin layihəsi 
çərçivəsində uşaq idman və 
futbol meydançaları salınıb, 
trenajorlar quraşdırılıb, uşaq və 
yeniyetmələrin əyləncəsi, asudə 
vaxtlarının səmərəli təşkili üçün 
müxtəlif attraksionlar və oyun 
elementləri yerləşdirilib.

Dövlətimizin başçısı və birinci 
xanım əvvəlcə burada istirahət 
edən sakinlər Zenfira Həsənova 
və Sübhanə Bayramova ilə görü-
şüb söhbət etdilər. 

Prezident İlham Əliyev: 
Salam, xoş gördük. 

Sakinlər Zenfira Həsənova 
və Sübhanə Bayramova: Salam. 
Çox sağ olun, minnətdarıq. Allah 
köməyiniz olsun. Allah Sizi var 
eləsin. Hər şey üçün Sizə təşəkkür 
edirik, var olun. Bu abadlıq 

işlərinə, bu gözəlliklərə görə Sizə 
minnətdarıq. Allah canınızı sağ 
eləsin. Çox sağ olun. 

Prezident İlham Əliyev: Sağ 
olun. Bu park indi yeni görkəm 
alıb, tamamilə yenidən qurulub. 
Bu parkın böyük tarixi var. Əvvəlki 
görünüşünün şəkilləri orada 
vurulub və əlbəttə ki, vəziyyət o 
qədər də ürəkaçan deyildi. İndi isə 
çox müasir, gözəl park salınıb və 
vətəndaşların sərəncamına verilib. 

Sübhanə Bayramova: Çox 
sağ olun. Nəinki bu parkımız, 
Azərbaycanımız gözəlləşib. Bütün 
respublikamızda doğrudan da 
aparılan islahatları görməmək 
mümkün deyil, o cümlədən Sura-
xanı rayonunda da. Son illərdə biz 
bunu görürük, çox təşəkkür edirik. 
Çox sağ olun, var olun. 

Birinci xanım Mehriban 
Əliyeva: Gəlin, bu balaca gözəl 
oğlanlarla şəkil çəkdirək. 

Prezident İlham Əliyev: 
Parklar şəhərimizin hər bir 
yerində salınır, o cümlədən 
qəsəbələrdə. Hesab edirəm 
ki, Bakı parkların sayına görə 
dünyada lider şəhərlərdən biridir. 
Bakıda gözəl, müasir parklar 
salınır, əvvəldən salınmış park-
lar yenidən bərpa olunur və o 
cümlədən qəsəbələrdə. Burada 
indi belə gözəl şərait yaradılıb ki, 
vətəndaşlar istirahət etsinlər. 

Sübhanə Bayramova: Qeyd 
etmək istəyirəm ki, tək parklar 
yox, ümumiyyətlə təhsil, səhiyyə 
müəssisələri yenidən qurulur, 
müasir avadanlıqla təchiz edilir, 
məhəlləarası yollar təmir olu-

nur, işıqlandırılır, su hövzələri 
bərpa edilir. Doğrudan da Sizin 
sərəncamlarınız əsasında çox bö-
yük islahatlar gedir. Biz Sizə çox 
təşəkkür edirik. 

Prezident İlham Əliyev: 
Sağ olun. Rayonda, qəsəbədə 
təsərrüfat işləri necə gedir? 

Rayon icra hakimiyyətinin 
başçısı  İlqar Abbasov: Cənab 
Prezident, işlər çox yaxşı gedir. 
Bu gün artıq rayonun hər yerində, 
həmçinin Qaraçuxurda qaz, su, 
işıq problemləri yoxdur, hamısı 
gözəldir. 

Prezident İlham Əliyev: 
Fasiləsiz?

Sakinlər: Bəli, çox gözəldir.
İlqar Abbasov: Rayonumuzun 

əhalisinin 40 faizi fasiləsiz su ilə 
təmin olunur. Hövsan Sizin həmişə 
diqqətinizdə olan ərazidir. Qara-

çuxurda da əhali 40 faiz təmin 
olunur. 

Prezident İlham Əliyev: Qaz 
100 faiz? 

İlqar Abbasov: Qaz da, işıq 
da 100 faizdir. 

Sakinlər: Bəli, heç bir proble-
mimiz yoxdur. 

İlqar Abbasov: Su digər 
qrafiklə, amma sıx qrafiklə verilir. 
Heç bir çətinlik çəkilmir. Bir tək 
bir az kanalizasiya işlərimiz var 
ki, sağ olun, o da təsdiq etdiyiniz 
proqramda nəzərdə tutulub. 

Prezident İlham Əliyev: 
Əlavə hansı işlər görülməlidir? 

İlqar Abbasov: Qeyd edək ki, 
kanalizasiya şəbəkəsinin qurul-
ması və asfalt vurulması rayonun 
tamamilə abadlaşdırılmasına 
gətirib çıxarır, heç bir problem 
qalmır. 

Birinci xanım Mehriban 
Əliyeva: Məktəblərdə vəziyyət 
necədir?

İlqar Abbasov: Məktəblər. 
Rayonumuzdakı 35 məktəbin 30-u 
əsaslı təmir olunubdur, üçü qəzalı 
vəziyyətdədir, onlar bu il sökülüb 
yenidən tikiləcək, artıq proqramda 
var, ikisi əsaslı təmir olunacaqdır. 
Uşaq bağçalarımızın demək 
olar ki, hamısı təmir olunub, bir 
neçəsində qaçqın və məcburi 
köçkünlər yaşadığı üçün onlar 
köçürüldükdən sonra təmirinə 
başlanılacaq. Heydər Əliyev 
Fondunun təşəbbüsünə qoşularaq 
yeni uşaq bağçasının tikintisini 
davam etdiririk, yaxın zamanlarda 
bu barədə məlumat verəcəyəm. 
Bundan başqa, Yeni Günəşlidə 
Sizin tapşırığınızla hazırlanan 
layihə əsasında gözəl bir parkın, 

Fatimeyi Zəhra məscidinin tikintisi 
davam edir. Onun ətrafında da 
yeni bir park salınacaqdır. Bu 
yaxınlarda Qaraçuxurda daha 
bir parkın təmirinə başlayacağıq. 
Beləliklə, demək olar ki, 
rayonumuzun bütün problemləri 
həll edilmiş olur. 

Sakinlər: Hər şey üçün çox 
sağ olun. 

Prezident  İlham Əliyev: 
Təbrik edirik sizi, çox sağ olun. 

Zenfira Həsənova: Çox sağ 
olun. Bir də onu demək istəyirəm 
ki, son üç ayda verdiyiniz 
fərmanlara görə Sizə çox təşəkkür 
edirik. Orada pensiyaları, maaşları 
və ən əsası da kredit problemini 
nəzərə almısınız. Buna görə də 
Sizə çox təşəkkür edirik. Sağ olun. 

(ardı 2-ci səhifədə)
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(əvvəli 1-ci səhifədə)
Prezident İlham Əliyev: Sağ 

olun. Doğrudan da böyük işlərdir. 
Çünki Azərbaycanda bu məsələ 
elə səviyyədə həll olunur ki, bunun 
dünyada bənzəri yoxdur. Çünki 
bilirsiniz, bir çox ölkələrdə bu prob-
lem mövcuddur. Ölkələr və ölkə 
rəhbərlikləri çalışırdı bu problemi 
həll etsin, bəzi hallarda qərarlar 
qəbul edildi, icra olunmadı, bəzi 
hallarda hələ də müzakirələr gedir. 
Ancaq biz çox ciddi qərar qəbul 
etdik və bu, vətəndaşların maraq-
larını maksimum nəzərə alan qərar 
oldu. Təqribən 800 minə yaxın in-
san bu fərmandan faydalanacaq. O 
cümlədən minimum əməkhaqqının, 
minimum pensiyanın təxminən 40 
faiz qaldırılması da önəmli addım-
dır. Ancaq onu da deməliyəm ki, 
bu artım böyük olsa da, bizi qane 
edə bilməz. Çünki bizdə maaşlar 
və pensiyalar bundan sonra da 
qaldırılacaq. Müvafiq göstəriş 
verildi. İndi hökumətdə iş aparı-
lır, müvafiq nazirliklərə göstəriş 
verilib. İndi bizim maliyyə imkan-
larımız artıb. Çünki ölkəmizdə 
aparılan ciddi iqtisadi islahatlar 
bizə əlavə gəlirlər gətirib. Artıq bu 
ilin əvvəlindən büdcəyə kifayət 
qədər böyük məbləğ daxil oldu 
və yığılan əlavə büdcə gəlirləri 
mənim göstərişimlə, ilk növbədə, 
vətəndaşların sosial müdafiəsinə 
istiqamətləndirilməlidir, o cümlədən 
maaşların, pensiyaların qaldırılma-
sına. Baxmayaraq ki, biz mart ayın-
da bu qərarı qəbul etdik və aprelin 
əvvəlindən sosial müavinətlərin 
artımı qüvvəyə mindi, burada da 
sosial müavinətlər orta hesabla 
iki dəfə artırılıb və 600 minə yaxın 
insan bu proqramla əhatə olu-
nub. Bu istiqamətdə işlər davam 
etdiriləcək. Minimum əməkhaqqı, 
minimum pensiya Azərbaycanda 
bundan sonra da qaldırılacaq ki, 
vətəndaşlar daha da yaxşı yaşa-
sınlar. 

Sakinlər: Sağ olun. Təşəkkür 
edirik. 

Prezident İlham Əliyev: Sağ 
olun. 

* * *
Bu il fevralın 26-da Heydər 

Əliyev Fondunun vitse-preziden-
ti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü 
və iştirakı ilə “Xocalıya ədalət!” 
kampaniyası çərçivəsində Xocalı 
soyqırımı qurbanlarının xatirəsini 
əbədiləşdirmək məqsədilə parkın 
ərazisində 613, bu il aprelin 6-da 
isə Azərbaycanın 10 milyonun-
cu sakininin dünyaya gəlməsi 
şərəfinə daha 300 ağac əkilib.

Parkın ərazisində neft buru-
ğunun rəmzi olaraq stela quraş-
dırılıb, yaşıllıqlar salınıb, 2 min 
yeni ağac əkilib, Azərbaycan 
Respublikasının Milli Qəhrəmanı 
Cavanşir Rəhimovun 1999-cu ildə 
quraşdırılmış büstü bərpa edilib, 
büstün ətraf ərazisi yenidən qu-
rulub, “Veteranlar guşəsi” və iaşə 
obyektləri yenilənib.

* * *
Prezident İlham Əliyev və bi-

rinci xanım Mehriban Əliyeva Milli 
Qəhrəman Cavanşir Rəhimovun 
abidəsini ziyarət etdilər. 

* * *
Sonra dövlətimizin başçısı və 

xanımı parkda istirahət edən digər 
sakinlərlə görüşüb söhbət etdilər. 

Sakinlər: Nə gözəl qonaq-
larımız gəlib. Xoş gəlmisiniz, 
necəsiniz?

Prezident İlham Əliyev: Sa-
lam. Çox sağ olun.

Milli Qəhrəman Cavan-
şir Rəhimovun anası Lalə 
Rəhimova: Allah Sizə cansağlığı 
versin. Bu gözəl balamız Milli 
Qəhrəmandır. Siz həmişə şəhid 
ailələrinin hörmətini saxlamısınız. 
Allah Sizi hörmətli eləsin. Biz hər 

səhər bu parkı ziyarət edirik. Sizin 
tapşırığınız əsasında yenidən 
qurulan bu park indi başqa bir 
aləmdir. Allah Sizi var eləsin, öm-
rünüz uzun olsun gözəl Preziden-
timiz.

Prezident İlham Əliyev: 
Sağ olun. Bu park doğrudan 
da indi çox gözəl görkəm alıb, 
müasirləşib, böyük quruculuq işləri 
aparılıb, yaşıllıqlar salınıb. Bu 
parkın əvvəlki vəziyyəti sizə yaxşı 
bəllidir. Burada çox böyük işlər 
görülüb və vətəndaşların istirahəti 
üçün geniş imkanlar yaradılıb.

Sakinlər: Sizə təşəkkür 
edirik. Sizin rəhbərliyinizlə bizim 
rayonumuz da gözəlləşib. Nəinki 
bizim rayonumuz, bütün Bakı 
şəhəri gözəlləşib. Çox sağ olun, 
minnətdarıq Sizə.

Şəhid anası Saray Quliyeva: 
Zəngilan rayonundan məcburi 

köçkünəm. Sizin sayənizdə bütün 
qayğılarımız həll olunub. Sizin 
diqqət və qayğınız sayəsində öv-
ladlarımın hamısı ali təhsil aldı. Bu 
iki gül bala nəvələrimdir. Biz Sizi 
dəstəkləyirik, Sizin yolla gedirik, 
Sizə inanırıq. 

Prezident İlham Əliyev: Mən 
də sizə güvənirəm, sizə arxalanı-
ram.

Lalə Rəhimova: Şəhid 
ailələri, Milli Qəhrəman ailələri də 
Sizinlədirlər. 

Prezident İlham Əliyev: Mən 
də sizinləyəm, həmişə sizin yanı-
nızdayam.

Lalə Rəhimova: Seçimimiz 
bəllidir, səmamız açıqdır, günü-
müz xoşdur, bu gözəl güzəranı 
bizə yaradırsınız, əmin-amanlıqdır, 
gecə rahat yatıb rahat dururuq. 
Allah Sizi var eləsin. 

Prezident İlham Əliyev: Şəhid 

ailələrinə həmişə böyük diqqət 
olub, bu gün də bu, belədir.  

Lalə Rəhimova: Seçkidən 
sonra da ilk sərəncamınızı bizim 
üçün imzaladınız.

Prezident İlham Əliyev: 
Bəli, sərəncam imzaladım və bu 
sərəncam indi icra edilir. Əminəm 
ki, ilin sonuna qədər tam icra 
ediləcək və 11 min manat ödəniş 
veriləcək. 

Lalə Rəhimova: Verilibdir, 
mən artıq almışam. 

Prezident İlham Əliyev: 
Sizə verilib, bəzilərinə hələ ki, 
verilməyib, onlara da veriləcək. 
Ondan sonra müavinətlər də 242 
manatdan 300 manata artırıldı. 
Əlbəttə, Azərbaycanda digər 
sosial ödənişlər də artırılıb və 
biz daha da artıracağıq, çünki 
buna ehtiyac var. Biz minimum 
əməkhaqqını, minimum pensiyanı 

artırırıq. Ancaq daha da artırıl-
malıdır və artırılacaq. Hazırda 
iqtisadi vəziyyətimiz də, maliyyə 
vəziyyətimiz də yaxşıdır. Biz 
əlavə əldə edilmiş bütün gəlirləri 
vətəndaşların sosial müdafiəsinə 
yönəldəcəyik.

Saray Rəhimova: Sizə 
tələbələr adından təşəkkürümü 
bildirirəm. Mənim nəvəm yüksək 
balla ali məktəbə qəbul olub,  
Prezident yanında Dövlət 
İdarəçilik Akademiyasında təhsil 
alır, onların da təqaüdünü ar-
tırmısınız. Bir nənə kimi bütün 
o uşaqların adından Sizə dərin 
təşəkkürümü bildirirəm. Elə hesab 
edin ki, bütün o uşaqlar Sizə 
təşəkkür edirlər. Mən çox sevin-
dim, çünki təqaüdün tələbə üçün 
nə demək olduğunu bilirəm.

(ardı 3-cü səhifədə)
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(əvvəli 2-ci səhifədə)
Prezident İlham Əliyev: Çox 

sağ olun. Biz həm təqaüdləri 
artırmışıq, həm də təqaüd alan 
tələbələrin sayını. 

Saray Rəhimova: Bu il də 
əlaçı oldu. Qırmızı attestatla 
məktəbi qurtarıb, qəbul olub. 
İnşallah, gələcəkdə dövlətimizə, 
millətimizə xeyirli övladlar olarlar.

Prezident İlham Əliyev: 
İnşallah.

Lalə Rəhimova: Mənim Ca-
vanşirim Qax rayonunda anadan 
olub. Qax rayonuna getmişdik. O 
dərəcədə dəyişib ki, Qaxı tanı-
maq olmur. Sizin sayənizdə çox 
gözəlləşib. 

Prezident İlham Əliyev: Bəli, 
gözəlləşib. 

Lalə Rəhimova: Allah mənə 
Cavanşirimin adını daşıyan bir 
övlad da verdi. İndi Cavanşirim 
hərbi qulluqdadır, Sizin Heydər 
balanızla eyni vaxtda əsgərliyə 
gedib. Əsgərlərimiz  Sizin əmrinizi 
gözləyirlər ki, o əzəli torpaq-
larımızı tezliklə azad etsinlər. 

Şəhidlərimizin qanı tökülən tor-
paqlarımız azad olsun və hamılıq-
la yığışıb oralara ziyarətə gedək, 
Azərbaycanımızın bayrağı Şuşada 
dalğalansın. Amin! Necə ki, 
Lələtəpədə bayrağımız yüksəldi, 
eləcə də bütün Azərbaycan 
torpaqlarında yüksəlsin bayrağı-
mız. Allah Sizi var eləsin! Allah 
Sizə nəvələrinizin toyunu görməyi 
qismət eləsin!

Prezident İlham Əliyev: Sağ 
olun. 

Sakin Mirzəağa Quliyev: 
Mən də Sizi salamlayıram, xoş 
gəlmisiniz bizim rayonumuza. Bax, 
yaradılan bu abadlıqlar hamısı 
Sizin göstərişinizin nəticəsidir. 
Axşamlar buraya övladları-
mızla, nəvələrimizlə, – mənim 
artıq 5 nəticəm var, – yığışanda 
Sizə minnətdarlıq edirik. Bütün 
sahələrdə əldə edilən böyük 
irəliləyişlər var. Xüsusilə bu 
sabitlik ki, Sizin hesabınıza, Sizin 
siyasətiniz sayəsində yaradılıb. 
Dünyada qarışıqlıq olduğu bir 
vaxtda Azərbaycanda əmin-

amanlıq var. Bunun nəticəsində də 
bütün sahələrdə nailiyyətlər əldə 
edilir. Bütün bunlara görə Sizə 
minnətdarlığımızı bildiririk, Allah 
Sizə cansağlığı versin.

Prezident İlham Əliyev: Sağ 
olun.

Minayə Həsənova: Mən neftçi 
ailəsindənəm, buradakıların 70 
faizi neftçi ailələrinin üzvləridir. 
Mənim 9 nəvəm var, Allah Sizin 
də nəvələrinizin canını salamat 
eləsin. Həmişə onları məktəbdən 
aparanda yapışırlar ki, nənə 
gedək bir az parkda gəzək. Mən 
hesab edirəm ki, bu park balaca 
Dubaydır. Onu bizə Siz bağışladı-
nız. Bura əsl cənnətdir. Əvvəllər 
saat 4-5-dən sonra burada 
gəzmək olmurdu, qorxurduq. Hər 
tərəfi kol-kos basmışdı. İndi isə 
səhər saat 5-dək arxayın gəzmək 
olur. 

Prezident İlham Əliyev: Mən 
də çox şadam ki, bu gün sizinlə 
birlikdəyəm. Ölkəmizin uğurlu 
inkişafı bundan sonra da təmin 
ediləcək. Siz də qeyd etdiyiniz 

kimi, Azərbaycan xalqı sabitlik 
şəraitində yaşayır. Əmin-amanlıq, 
sabitlik hər bir ölkənin inkişafı 
üçün əsas şərtdir. Biz indi dünya-
da baş verən hadisələri görürük, 
izləyirik. Harada ki, sabitlik pozu-
lur, orada böyük faciələr baş verir. 
Azərbaycanda sabitliyin mənbəyi 
Azərbaycan vətəndaşlarıdır, 
onların fədakarlığıdır, onların 
bizə göstərdiyi dəstəkdir. Biz bu 
dəstəyə arxalanaraq böyük işlər 
görürük. Bu gün Azərbaycan 
istənilən sahədə – iqtisadi sahədə, 
sosial məsələlərin həllində,  
infrastruktur layihələrinin icrasında 
liderlik göstərir. Nəinki mərkəzdə, 
qəsəbələrdə də yollar çəkilir, qaz-
laşdırma gedir, su xətləri çəkilir, 
belə gözəl parklar salınır.  

Minayə Həsənova: Bunu 
görməyən nankordur, cənab  
Prezident. 

Lalə Rəhimova: Mən hər 
gün xəbərləri izləyirəm, Sizin 
çıxışlarınıza qulaq asıram. Bir 
gün nəvəm gəldi yanıma dedi 
ki, bizim İlham babamız nə vaxt 

bizə qonaq gələcək?
Prezident İlham Əliyev: 

Gəlmişəm.
Saray Rəhimova: Sizə də, 

xanımınıza da cansağlığı arzula-
yıram. Koroğlunun Nigarı, İlhamın 
Mehribanı, Allah Sizi qorusun.  

Prezident İlham Əliyev: Sağ 
olun. 

Saray Rəhimova: Mehriban 
xanım, mən bir Azərbaycan qa-
dını kimi, Azərbaycan anası kimi 
Sizinlə fəxr edirəm. Çünki Siz dünya 
siyasətində olan qadınların içərisində 
öz sözünüzü demiş bir insansınız. 
Allah övladlarınızı, nəvələrinizi 
saxlasın. Allah hamınıza cansağlığı 
versin.

Birinci xanım Mehriban 
Əliyeva: Çox sağ olun. 

Saray Rəhimova: Siz gözəl 
ana, gözəl nənə, Azərbaycanın 
layiqli xanımısınız. Mən bir 
ana kimi Sizinlə fəxr edirəm ki, 
Azərbaycanın belə bir xanımı var. 
Bizim nəvələrimiz, balalarımız 
Sizdən örnək götürür, ailələrimiz 
Sizin ailənizdən örnək götürür. 

Çox şadıq ki, yolumuz açıq, 
səmamız aydın, getdiyimiz yol 
bəlli, inandığımız insan bizə arxa-
dayaqdır. 

Birinci xanım Mehriban 
Əliyeva: Çox sağ olun.

Minayə Həsənova: Gözümüz 
aydın olsun, 10 milyonluq xalq 
olduq. On milyonuncu Mehriban 
xanım oldu.

* * *
Əhalisinin sayı 89 min nəfər 

olan Qaraçuxur Suraxanı rayo-
nunun qədim qəsəbələrindən 
biridir. Bu parkın müasir səviyyədə 
yenidən qurulması qəsəbə 
sakinləri ilə yanaşı, paytaxtımıza 
gələn qonaqların da asudə vaxt-
larının səmərəli təşkili üçün geniş 
imkanlar açır. Ümumilikdə, son 
illərdə Prezident İlham Əliyevin 
rəhbərliyi ilə paytaxtımızın inkişaf 
tempinə uyğun olaraq yeni park, 
istirahət məkanları salınır, möv-
cudları isə müasir səviyyədə 
yenidən qurulur. Bütün bu işlər 
bir daha göstərir ki, paytaxtımızı 

dünyanın ən gözəl şəhərlərindən 
birinə çevirmək istiqamətində 
həyata keçirilən layihələr ar-
dıcıl xarakter almaqla yüksək 
keyfiyyətlə icra olunur. 

Dövlətimizin başçısının 
tapşırığı ilə Bakı şəhərində 
parkların və xiyabanların əsaslı 
şəkildə yenidən qurulması və yeni 
parkların salınması sakinlərin və 
şəhərimizin qonaqlarının rahat-
lığının təmin edilməsində, onla-
rın asudə vaxtlarının səmərəli 
təşkilində mühüm rol oynayır. 
Paytaxtda yeni parkların və yaşıl-
lıq zolaqlarının salınması, əhaliyə 
xidmət göstərən müasir infrastruk-
turun yaradılması geniş vüsət alıb. 
Suraxanı  rayonunun ərazisində 
yenidən qurulan bu istirahət 
məkanı da Bakı şəhərinin sima-
sının daha da gözəlləşməsi və 
paytaxt sakinlərinin istirahəti baxı-
mından olduqca əhəmiyyətlidir.

* * *
Sonda xatirə şəkli çəkdirildi. 

AZƏRTAC

Prezident İlham Əliyev İranın sənaye, mədən və ticarət 
nazirinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib

 � Azərbaycan 
Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyev 
aprelin 18-də İran İslam 
Respublikasının sənaye, 
mədən və ticarət naziri 
Reza Rəhmaninin 
başçılıq etdiyi 
nümayəndə heyətini 
qəbul edib. 

Nazir Reza Rəhmani 
İran İslam Respublikasının 
Prezidenti Həsən Ruhaninin 
salamlarını dövlətimizin baş-
çısına çatdırdı. 

Prezident İlham Əliyev 
Azərbaycan Respublikası ilə 
İran İslam Respublikası ara-
sında ikitərəfli münasibətlərin 
siyasi, iqtisadi, nəqliyyat, 
mədəniyyət və bütün digər 
istiqamətlərdə, o cümlədən 
sənaye və ticarət sahələrində 
uğurla inkişaf etdiyini vurğu-
ladı.  

Görüşdə ölkələrimizin 
birgə layihələri çərçivəsində 
Neftçala Sənaye 
Məhəlləsində avtomobil 
zavodunun uğurla fəaliyyət 
göstərdiyi, Bakıda əczaçılıq 
zavodunun inşa ediləcəyi, 
İran İslam Respublikasının 
sənaye, mədən və ticarət 
naziri Reza Rəhmaninin 
Azərbaycana bu səfəri za-

manı isə Hacıqabul Sənaye 
Məhəlləsində avtobus 
istehsalı zavodunun təməlinin 
qoyulacağı qeyd edildi.

Söhbət zamanı 
ölkələrimiz arasında ticarət 

dövriyyəsinin səviyyəsinin 
artdığı vurğulandı, sənaye 
sahəsində uğurlu layihələrin 
həyata keçirildiyi bildirildi və 
bu istiqamətdə əməkdaşlığın 
genişləndirilməsi üçün yaxşı 

perspektivlərin və əlavə im-
kanların olduğu qeyd edildi.

Dövlətimizin başçısı 
İran İslam Respublikası-
nın Prezidenti Həsən Ru-
haninin salamlarına görə 

minnətdarlığını bildirdi, 
onun da salamlarını İran 
Prezidentinə çatdırmağı xahiş 
etdi.

AZƏRTAC

Dövlət qulluqçularının peşə bayramı gününün 
qeyd edilməsi ilə bağlı tədbirlər planı təsdiqlənib

 � Azərbaycan Respublikası Prezidenti 
Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin sərəncamı ilə 
“Dövlət qulluqçularının peşə bayramı gününün qeyd edilməsi 
ilə bağlı tədbirlər planı” təsdiq edilib.

Sənəddə Dövlət İdarəçilik Aka-
demiyasında dövlət qulluğunun 

aktual problemlərinə dair elmi-prak-
tik konfransın keçirilməsi, Dövlət 

Statistika Komitəsi tərəfindən müvafiq 
statistik məlumatların dərc edilməsi, 
yerli icra hakimiyyətlərində tədbirlərin 
təşkil olunması, dövlət qulluğu 
sisteminin mahiyyəti və əhəmiyyəti 
haqqında ölkə ictimaiyyətinin 
məlumatlandırılması, dövlət orqan-
larında uzun illər səmərəli fəaliyyət 

göstərən dövlət qulluqçularının 
orden, medal və fəxri adlarla təltif 
edilməsi, dövlət qulluqçularına ixti-
sas dərəcələrinin verilməsi barədə 
təkliflərin hazırlanması kimi məsələlər 
öz əksini tapıb. 

AZƏRTAC

Bakı şəhərinin Səbail rayonu ərazisində avtomobil 
yollarının yenidən qurulması işlərinin davam 
etdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında

Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Sərəncamı

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

1. Bakı şəhərinin Səbail rayonu ərazisində 
avtomobil yollarının yenidən qurulma-
sı işlərinin davam etdirilməsi məqsədilə 
Azərbaycan Respublikasının 2019-cu 
il dövlət büdcəsinin dövlət əsaslı vəsait 
qoyuluşu xərclərinin bölgüsündə avtomobil 
yollarının tikintisi və yenidən qurulması üçün 
nəzərdə tutulmuş vəsaitin 2,45 milyon (iki 
milyon dörd yüz əlli min) manatı Azərbaycan 

Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə ayrılsın.
2. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə 

Nazirliyi bu Sərəncamın   1-ci hissəsində 
göstərilən məbləğdə maliyyələşməni təmin 
etsin.

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

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 18 aprel 2019-cu il

V.Ə.Əliyevin 1-ci dərəcəli “Vətənə xidmətə 
görə” ordeni ilə təltif edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası Konstitusi-
yasının 109-cu maddəsinin 23-cü bəndini 
rəhbər tutaraq qərara alıram:

Azərbaycan Respublikasında hərbi 
sahədə səmərəli fəaliyyətinə görə Vahid 
Əli oğlu Əliyev 1-ci dərəcəli “Vətənə 

xidmətə görə” ordeni ilə təltif edilsin. 

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti
Bakı şəhəri, 18 aprel 2019-cu il

M.M.Xəlilovun “Şöhrət” ordeni ilə  
təltif edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası Konstitusi-
yasının 109-cu maddəsinin 23-cü bəndini 
rəhbər tutaraq qərara alıram:

Azərbaycan Respublikasının  
ictimai-siyasi həyatında fəal iştirakına 
görə Mirzəcan Mirzəmməd oğlu Xəlilov 

“Şöhrət” ordeni ilə təltif edilsin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti
Bakı şəhəri, 18 aprel 2019-cu il



19 aprel 2019-cu il, cümə4

Dövlət başçısının imzaladığı 
fərman və sərəncamların mü-
hüm bir hissəsi məhz əhalinin 
sosial müdafiəsinin əhəmiyyətli 
şəkildə gücləndirilməsi, sosial 
sahə üzrə müasir, şəffaf, çe-
vik, optimal idarəçilik və xidmət 
mexanizmlərinin formalaşması 
məramına istiqamətlənib. Bu 
mühüm məqam isə Prezidentin 
siyasi fəaliyyətində məhz insan, 
vətəndaş amilinin, ölkədə sosial 
rifah və sabitliyin təminatının əsas 
yer tutduğunu bir daha təsdiq edir.

 Seçkilərdə qələbə qazan-
dıqdan sonra dövlət başçısının 
imzaladığı ilk fərmanın (2018-ci 
il 19 aprel) şəhid vərəsələrinə 
birdəfəlik ödəmənin (11 min 
manat) verilməsi ilə bağlı ol-
ması həssas qrupların sosial 
müdafiəsinin gücləndirilməsinin 
onun növbəti prezidentlik 
dövründə də siyasətinin başlıca 
istiqamətlərindən olduğunu təsdiq 
etdi. 2019-cu il 28 yanvar tarix-
li fərman isə birdəfəlik ödəmə 
verilməsi nəzərdə tutulan şəhid 
vərəsələrinin əhatə dairəsini 
genişləndirdi, 12268 şəhidin 
vərəsələrinə ödəmə verilməsi 
(bunun üçün 135 milyon manat 
vəsait ayrılıb) nəzərdə tutuldu. 
Ötən il noyabrın əvvəllərindən bəri 
6200-dək şəhidin 9054 vərəsəsinə 
birdəfəlik ödəmə verilib. Bu il 
isə digər vərəsələr də birdəfəlik 
ödəmə ilə təmin ediləcəklər.

 Ümumilikdə, seçkilərdən 
sonrakı dövrdə – Prezident 
İlham Əliyevin və Birinci vitse-
prezident Mehriban Əliyevanın 
2018-ci il avqustun 1-də şəhid 
ailələri və Qarabağ müharibəsi 
əlilləri üçün yeni mənzillərin 
təqdim olunması tədbirində iştirak 
etmələri, həmçinin bu il yanva-
rın 28-də şəhid ailələri ilə görüş 
keçirmələri bu kateqoriyadan olan 
vətəndaşlara yüksək səviyyədə 
qayğının, hörmət və ehtiramın 
növbəti təsdiqi oldu. Mənzillərin 

təqdim olunması mərasimindən 
bir gün sonra dövlət başçısı Qa-
rabağ müharibəsi əlilləri və şəhid 
ailələri üçün 2018-ci ildə əlavə 
olaraq 20 milyon manat vəsait 
ayrılmasına dair sərəncam imza-
ladı. Nəticədə 2018-ci ildə həmin 
kateqoriyalardan olan insanlara 
nəzərdə tutulduğundan (207 
mənzil) 3 dəfə çox olmaqla 626 
mənzil təqdim edildi və bu vaxta 
qədər mənzillə təmin edilənlərin 
sayı 6654-ə çatdı. 

 2019-cu il 28 yanvar tarix-
li sərəncamla şəhid ailələri və 
Qarabağ müharibəsi əlilləri üçün 
mənzillərin alınması məqsədilə 
35 milyon manat ayrıldı. Eləcə 
də 18 mart 2019-cu il tarixli 
sərəncamla müharibə əlillərinin 
minik avtomobilləri ilə təminatı 
üçün 5 milyon manat ayrılması 
2019-cu ildə əlavə 400-dən artıq 
avtomobil alınmasına, nəticədə bu 
il müharibə əlillərinə nəzərdə tu-
tulduğundan 3 dəfə çox, yəni 600-
dək avtomobil verilməsinə imkan 
yaradır. Qeyd edək ki, müharibə 
əlillərinə ötən il 265 avtomobil, bu 
vaxta qədər isə 6144 avtomobil 
verilib. 

 Şəhid ailələri ilə görüşdə onla-
ra diqqət və qayğı göstərilməsinin 
öz fəaliyyətində daim prioritet 
təşkil etdiyini vurğulayan Prezi-
dent İlham Əliyev bundan iki gün 
sonra, 30 yanvar 2019-cu ildə 
imzaladığı fərmanla şəhid ailəsi 
üçün Prezidentin aylıq təqaüdünü 
242 manatdan 300 manata, eləcə 
də Əfqanıstanda şəhid olanların 
ailələri üçün Prezident təqaüdünü 
21 fevral 2019-cu il tarixli fərmanla 
220 manatdan 300 manata çat-
dırdı.

 “2019-cu il sosial inkişaf, 
əhalinin sosial müdafiəsi baxı-
mından başqa illərdən fərqlənən 
il olacaqdır”,-- deyə bəyan edən 
Prezident İlham Əliyevin bu sözləri 
onun uğurlu sosial islahatlar 
paketinin nailiyyətləri kimi, əhalinin 

rifah halının yaxşılaşdırılması 
sahəsində cari ilin ötən dövründə 
ciddi addımların atılması ilə real 
təsdiqini tapıb. Cənab Prezidentin 
təşəbbüsü ilə qəbul olunmuş qa-
nunla pensiya təyinatının 2019-cu 
il 1 yanvar tarixindən avtomatlaşdırıl-
mış rejimdə həyata keçirilməsi sosial 
təminat sistemində elektron xidmətə 
keçid istiqamətində mühüm addım 
oldu. Pensiya yaşına çatmış 
şəxslərə bu barədə elektron 
qaydada məlumat göndərilməsinə 
imkan yarandı. Bu günədək artıq 
8300 vətəndaşa avtomatlaşdı-

rılmış qaydada pensiya təyinatı 
aparılıb.

Həmin islahat tədbiri fərdi 
hesabında ən kiçik məbləğdə belə 
pensiya kapitalı olan yaşı çatmış 
şəxslərə 2006-cı ilin yanvarın 
1-dək 25 il sosial sığorta stajı-
nın avtomatik hesablanmasına, 
beləliklə, minlərlə insanın pensiya 
təminatı sistemi ilə əhatə olunma-
sına şərait yaratdı. Bu da məhz 
Prezident İlham Əliyevin yaşlı 
əhaliyə qayğıkeş münasibətinin 
daha bir nəticəsidir. 7 fevral 2019-
cu il tarixli sərəncamla pensiyalar 

əvvəlki ilin orta aylıq nominal 
əməkhaqqının artım göstəricisinə 
uyğun indeksləşdirilərək artırıldı.

 Dövlət başçısının təşəbbüsü 
ilə əmək pensiyasının minimum 
məbləğinin əhəmiyyətli şəkildə 
artırılmasına dair qanunverici-
lik layihəsi fevralın 19-da Milli 
Məclisdə qəbul edildi. Prezident 
tərəfindən 27 fevral 2019-cu il 
tarixdə “Əmək pensiyaları haqqın-

da” Qanuna dəyişikliklər edilməsi 
ilə bağlı sərəncam imzalandı. 
Bununla da minimum pensiya 
məbləğinin martın 1-dən orta 
hesabla 40 faiz artırılması 233 
min vətəndaşın pensiyasında xeyli 
artıma səbəb oldu.

 Prezident İlham Əliyevin 
sosial islahatlar paketinin daha bir 
uğurlu nəticəsi 8 fevral 2019-cu il 
tarixli sərəncamla ölkədə mini-
mum əməkhaqqının 2019-cu il 
martın 1-dən orta hesabla 40 faiz 
artırılaraq 180 manata çatdırılması 
oldu. 600 min (dövlət sektoru üzrə 

450 min, özəl sektor üzrə 150 
min) işçinin rifahına ciddi dəstək 
olan bu artım üçün illik 400 milyon 
manat əlavə vəsait ayrılıb.

 Dövlət başçısının imzaladı-
ğı 25 fevral tarixli sərəncam isə 
ölkənin sosial həyatında inqilabi 
addımların davamlı xarakter 
aldığını göstərdi. Sərəncamla 600 
minədək şəxsə, o cümlədən əlilliyi 
olan 300 min şəxsə yönələn sosial 

müavinətlərin, Prezidentin aylıq 
təqaüdlərinin aprelin 1-dən orta 
hesabla 100 faiz artırılması təmin 
edildi və bir sıra kateqoriyalardan 
olanlar üçün Prezidentin aylıq 
təqaüdləri təsis olundu. Fevralın 
26-da imzalanan sərəncamla 
məcburi köçkünlər və onlara 
bərabər tutulan şəxslər üçün 
aylıq müavinət 50 faiz artırıla-
raq 60 manata çatdırılmaqla, 
bu müavinəti alan 500 mindən 
çox məcburi köçkünün rifahına 
mühüm dəstək verildi. 14 fevral-
da imzalanan sərəncamla 110 
minədək tələbənin təqaüdlərinin 
ciddi şəkildə artırılması da təmin 
olundu.

 Ölkədə vətəndaşların so-
sial problemlərinin həllini öz 
siyasətində prioritet kimi müəyyən 
edən Prezident İlham Əliyevin 
2019-cu il 28 fevral tarixli fərmanı 
devalvasiyanın təsirlərini aradan 
qaldırmağa və problemli kreditlərin 
həllinə də şərait yaratdı. Ölkənin 
sosial həyatı üçün olduqca 
mühüm əhəmiyyət kəsb edən, 
800 mindən artıq insanın prob-
lemli kredit narahatlığını aradan 
qaldıran bu addım Prezidentin 
yüksək humanizmini, daim ölkə 
vətəndaşının yanında olduğunu 
bir daha nümayiş etdirdi. 19 fevral 
tarixli fərman isə istismarına icazə 
verilməmiş çoxmənzilli binaların 

sakinlərindən ibarət 350 – 400 
min insanın mənafelərinin təmin 
olunmasına xidmət etməklə, 
Azərbaycanın sosialyönümlü 
dövlət siyasətinin əsasında hu-
manizm prinsipləri dayandığının 
növbəti təsdiqi oldu.

 Beləliklə, Prezidentin so-
sial islahatlar paketi 3 milyon 
vətəndaşın rifahında əhəmiyyətli 
rol oynayan mühüm addım-

ların atılmasına imkan verdi. 
Həmçinin dövlət başçısının 9 
avqust 2018-ci il tarixli fərmanı 
ilə Əmək və Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi Nazirliyinin (ƏƏSMN) 
tabeliyində Dayanıqlı və Ope-
rativ Sosial Təminat Agentliyi 
(DOST Agentliyi) və “DOST” 
mərkəzlərinin yaradılmasına 
başlanıldı. Azərbaycanın Birinci 
vitse-prezidenti, Heydər Əliyev 
Fondunun prezidenti Mehriban 
xanım Əliyevanın təşəbbüsünün 
nəticəsi olan DOST layihəsi ilə 
əmək, məşğulluq, sosial müdafiə 
və təminat sahələrində xidmətlər 
“bir pəncərə”dən operativlik, 
şəffaflıq prinsipləri əsasında 
təqdim ediləcək, ölkəmizin sosial 
xidmətlər sahəsində yeni bren-
di formalaşacaq. İlk “DOST” 
mərkəzi yaxın vaxtlarda Bakı 
şəhərinin Yasamal rayonunda 
açılacaq. Ümumilikdə, 2019--
2025-ci illərdə Bakı və ölkəmizin 
regionlarında 31 belə mərkəz 
yaradılacaq. 5 sentyabr tarixli 
fərmanla isə ƏƏSMN tərəfindən 
ölkəmizdə ilk sosial reyestr 
olan, vətəndaşların onlarla bağlı 
toplanmış məlumatlara və dövlət 
sosial xidmətlərinə real vaxt 
rejimində operativ çıxışına imkan 
verən “e-sosial” internet porta-
lı, məşğulluq alt sistemi və s. 
yaradılıb. Dekabrın 10-da imza-
lanan fərmanla övladlığagötürmə 
sahəsində ölkəmizdə yeni 
idarəetmə modeli qurulur. Bu mo-
del övladlığa götürülən uşaqların 
maraq və mənafelərinin prioritetli-
yi, onların övladlığa götürüldükləri 
ailələrdə layiqli həyat tərzinin 
təmin olunmasının üstünlüyü 
prinsiplərinə əsaslanır.

 Bütün qeyd edilənlər 
Azərbaycanda 2018-ci il ap-
relin 11-də keçirilən prezident 
seçkilərində inamlı qələbə qa-
zanan cənab İlham Əliyevin 
seçkilərdən ötən bir ildə reallaş-
dırdığı uğurlu sosial islahatlar 
paketinin nailiyyətləri olmaqla, 
vətəndaşların rifahında cid-
di müsbət dəyişikliklərə əsas 
 yaratdığını göstərir.

Zərifə BƏŞİRQIZI, 
“Xalq qəzeti”

– Möhtərəm Prezidentin təşəbbüsü ilə həyata 
keçirilən sosial-iqtisadi, məhkəmə islahatlarını 
dərin maraqla izləyirəm. Dövlətimizin başçısı bu 
günlərdə bildirib ki, təhsil və səhiyyə sahələrində 
də geniş islahatlar aparılacaq. 

Bütün bunlar dövlətimizin daha güclü və 
qüdrətli olması üçün edilir. Yaxşı haldır ki, 
islahatlar təmkinlə, düşünülmüş şəkildə həyata 
keçirilir. 

Böyük Britaniyanın görkəmli dövlət xadi-
mi Uinston Çörçilin belə bir fikri var: “Dövlət 
xadiminin siyasi xadimdən fərqi bundan ibarətdir 
ki, siyasətçi gələcək seçkiləri, dövlət xadimi isə 
gələcək nəsilləri düşünərək fəaliyyət göstərir”. 

Tam qətiyyətlə deyə bilərəm ki, Azərbaycan 
Prezidenti, möhtərəm İlham Əliyev son 16 il 
ərzindəki yüksək idarəçilik fəaliyyəti ilə məhz 
səriştəli dövlət xadimi səviyyəsinə yüksəlmişdir. 
Bu, qürurverici bir həqiqətdir, reallıqdır. Bir 
Azərbaycan vətəndaşı, ziyalısı kimi mən də bu-
nunla fəxr edirəm. 

Cənab İlham Əliyevin xalqımızın parlaq 
gələcəyinə xidmət edən siyasətinin əsasında 

Azərbaycan dövlətinin və xalqımızın milli ma-
raqları dayanır. Buna görə də ölkə vətəndaşlarının 
böyük əksəriyyəti dövlət başçısının müdrik daxili 
və xarici siyasətini dəstəkləyirlər. Bunu bu yaxın-
larda Fransanın “Opinion Way” tədqiqat insti-
tutunun keçirdiyi rəy sorğuları da bir daha bariz 
şəkildə sübut etdi. 

Bəli, Azərbaycan xalqı öz liderinə tamamilə 
inanır. İnanır ki, cənab Prezidentin təşəbbüsü 
və rəhbərliyi ilə icra olunan islahatlar müstəqil 
Azərbaycanın hərtərəfli inkişaf və tərəqqisini 
daha da sürətləndirəcək. Ölkəmizin nüfuzu daha 
da artacaq, xalqımızın rifahı daim yüksələcək. 

Sonda bir məqamı da vurğulamaq istərdim. 
Bu gün cənab İlham Əliyevin müdrik liderliyi ilə 
aparılan islahatlar ulu öndər Heydər Əliyevin xal-
qımızın parlaq gələcəyinə xidmət edən siyasətinin 
yeni şəraitdə, yeni dövrdə uğurlu davamıdır. Bu, 
təkcə mənim deyil, Azərbaycanın bütün sağlam 
düşüncəli, vətənpərvər vətəndaşlarının fikridir.

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

BU gün dünyanın  
paytaxt şəhərləri arasında 

özünəməxsus yeri olan və multikul-
tural dəyərlərin qorunub saxlanıldı-
ğı Bakı sürətlə inkişaf edir, əhaliyə 
xidmət göstərən müasir infrastruk-
turun yaradılması uğurla həyata 
keçirilir,  müasir memarlıq abidələri 
ilə getdikcə zənginləşir. Şübhəsiz 
ki, bu məsələdə dövlət başçısının 
paytaxtımızda  parkların və xiya-
banların əsaslı şəkildə yenidən qu-
rulması, yeni parkların salınması ilə 
bağlı verdiyi tapşırıqlar mühüm rol 
oynayır. Əlbəttə, şəhərdə reallaşdı-
rılan abadlıq-quruculuq işləri son 
nəticədə  sakinlərin və şəhərimizin 
qonaqlarının rahatlığını təmin 
etmək, onların asudə vaxtlarının 
səmərəli təşkilini gerçəkləşdirmək 
məqsədi daşıyır.  

Prezident İlham Əliyev və birinci 
xanım Mehriban Əliyevanın aprelin 
18-də Bakının Suraxanı rayonu-
nun Qaraçuxur qəsəbəsində əsaslı 
şəkildə yenidən qurulan Neftçilər 
parkında yaradılan şəraitlə tanış-
lıq zamanı bunun bir  daha şahidi 
olduq. Həmin mərasimdə iştirak edən 
sakinlərlə söhbətimizdə də bu məsələ 
xüsusi vurğulandı.

Gövhər İsmayılova, Suraxanı 
rayonu, Qaraçuxur qəsəbə sakini:

– Prezident İlham Əliyev dövlət 
başçısı kimi fəaliyyət göstərdiyi 16 il 
ərzində sosial məsələləri, Azərbaycan 
vətəndaşının maraqlarını, onun rifa-
hının yaxşılaşdırılmasını daim diqqət 
mərkəzində saxlayıb. Bu istiqamətdə 
davamlı islahatlar gerçəkləşdirib. 
Məhz elə bunun məntiqi nəticəsidir ki, 
vətəndaşlarımızın yaşayış səviyyəsi 
gündən-günə yaxşılaşır, rifahı 
yüksəlir. 

Cənab Prezident insanların asudə 
vaxtlarının səmərəli təşkilinə hər 
zaman xüsusi diqqət yetirir, park və 
xiyabanların əsaslı şəkildə yenidən 

qurulması,   yenilərinin salınması 
istiqamətində müvafiq qurumlara 
göstərişlər verir. Bax, qəsəbəmizdə 
yenidən qurularaq istifadəyə verilən 
Neftçilər parkı söylədiyim fikrin əyani 
ifadəsidir. Digər park və xiyabanlarda 
olduğu kimi, burada da insanların 
istirahəti, asudə vaxtlarını səmərəli 
keçirmələri üçün hər cür şərait yaradı-
lıb.

Yeri gəlmişkən, xatırladım ki, 
son illərdə Prezident İlham Əliyevin 
rəhbərliyi ilə paytaxtımızın inkişaf 
tempinə uyğun olaraq çox sayda yeni 
parklar, istirahət məkanları salınıb, 
mövcudları isə müasir səviyyədə 
yenidən qurulub.  

Qasım Əfəndiyev, Qaraçuxur 
qəsəbə sakini:

– Bu gün hər bir azərbaycanlı 
hansı ölkədə yaşamasından asılı 
olmayaraq, Azərbaycan dövlətinin, 
xüsusilə Prezidentin dəstəyini hiss 
edir və bundan qürur hissi duyur. 
Möhtərəm dövlət başçısının həyata 
keçirdiyi çoxşaxəli siyasətin əsas 
məqsədi də məhz Azərbaycan 
vətəndaşı üçün firavan həyat tərzinin 
təmin olunmasıdır.    

Qeyd edim ki, ölkə rəhbəri xalqın 
sosial şəraitini yaxşılaşdırmaqla 
bərabər asudə vaxtlarını səmərəli 
keçirmələri qayğısına da qalır. 
Qəsəbəmizdə yenidən qurularaq 
istifadəyə verilən Neftçilər parkı, 
eləcə də indiyədək yaradılan bu cür 
digər istirahət guşələri, abad yollar 
məhz bu məqsədə xidmət edir. 

Bütün bunlar isə Prezident  
İlham Əliyevin xalqına, dövlətinə 
qəlbən bağlı lider olmasını göstərir. 
Bəli, möhtərəm dövlət başçımızı  xal-
qa sevdirən ən mühüm xüsusiyyətləri 
sırasında uğurlu islahatlara imza 
atması, daim sıravi vətəndaşın 
yanında olması, Vətənimizin qüdrəti 
və parlaq gələcəyi naminə önəmli 
tədbirlər həyata keçirməsidir. Bir 
sözlə, görülən bütün işlər, əldə 
edilən uğurlar Azərbaycan xalqı-
nın, sıravi vətəndaşın daha xoş 
güzəranını təmin etmək məqsədi da-
şıyır. Bir sözlə, xalq öz Prezidentinə, 
Prezident isə öz xalqına arxalanır. 

Söhbəti hazırladı: 
Vaqif BAYRAMOV, 

“Xalq qəzeti”

İslahatlar parlaq 
gələcəyimizə xidmət edir

Xalqın rifahına 
xidmət edən 
inqilabi addımlar 

Verdiyim qərarlar, imzaladığım 
sərəncamlar həyatımızın hər bir 
sahəsinə müsbət təsir göstərəcək. 
Ölkəmiz yeniləşir, müasirləşir. 
Biz yeni iqtisadi model üzərində 
işləyirik və elə etməliyik ki, ölkə 
iqtisadiyyatı bundan sonra da 
dayanıqlı şəkildə inkişaf etsin. Biz 
bütün dövrlərdə, hətta böhranlı 
illərdə də sosial məsələlərə böyük 
diqqət göstərmişik.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Ölkəmizdə son prezident seçkilərindən bir il ötdü. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 
seçkilərdə növbəti dəfə xalqın böyük əksəriyyətinin səsini qazanaraq parlaq qələbəyə 
nail olması ölkə əhalisinin rifahının yaxşılaşdırılmasına xidmət edən inqilabi addımların 
atılması ilə müşahidə edilən yeni uğurlu islahatlar mərhələsinə keçidə təminat yaradıb. 

Dövlət başçısı 2019-cu il aprelin 15-də öncədən imzaladığı sərəncamların icrası ilə əlaqədar bir 
sıra fərmanlar verdi. Bu fərmanlar “Əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi sahəsində əlavə 
tədbirlər haqqında” fevralın 25-də imzalanmış sərəncamda nəzərdə tutulan tədbirlərin icrasını 
daha da sürətləndirəcək. Bununla da əlilliyi olanlara, müharibə veteranlarına, sosial müavinət 
alanlara, beşdən çox uşağı olan qadınlara və digər aztəminatlı kateqoriyadan olanlara verilən 
müavinətlərin, pensiya və təqaüdlərin artırılmasına start verildi. Artıq aprelin 1-dən etibarən bu 
müavinət və təqaüdləri alacaq şəxslər həmin məbləğləri ayın sonuna qədər əldə edəcəklər.

Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 
ölkəmizdə sosial-iqtisadi sahələrdə aparılan 
geniş islahatlar ölkə ictimaiyyəti arasında 
dərin razılıq hissi ilə qarşılanır. Azərbaycan 
Tibb Universitetinin professoru, tibb üzrə 
elmlər doktoru Anar Ağayev fikirlərini bizimlə 
bölüşdü:

Xalq öz Prezidentinə, 
Prezident də xalqına arxalanır



İnsan amili dövlət siyasətində prioritetdir

Bu tədbirlərin davamı olaraq, xarici 
valyutada kredit götürən vətəndaşlarımızı, 
onların ailə üzvlərini ciddi narahat edən 
problemli kreditlərlə bağlı dövlət başçısının 
imzaladığı “Azərbaycan Respublikasında 
fiziki şəxslərin problemli kreditlərinin həlli 
ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” fərmanı 
son illərin ən mühüm hadisələrindən biridir. 

Dövlətimizin başçısının bu günlərdə 
imzaladığı “Sosial müavinətlərin məbləğinin 
artırılması haqqında” 2013-cü il 29 avqust 
tarixli fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə 
sənəd aztəminatlı ailələrin və əlillərin sosial 
müdafiəsinin gücləndirilməsi istiqamətində 
daha bir addım oldu. Bu fərmanla 1990-cı 
ilin 20 Yanvar hadisələri ilə əlaqədar əlilliyi 

olanlar, Çernobıl qəzası nəticəsində I və II 
qrup əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərin də 
pensiyaları artırılıb. 

Seçicilərimlə keçirdiyim görüşlər 
zamanı onlar möhtərəm Prezidentimizin 
həyata keçirdiyi siyasi kursu hamılıqla 
dəstəklədiklərini bildirirlər. Bir neçə il 
əvvəl də Kür çayı daşarkən evləri su altında 
qalmış sakinlər yanlarında dövlət başçısını 
görmüşdülər. O zaman da möhtərəm Pre-
zidentimiz daşqından ziyan çəkənləri əmin 
etdi ki, onlara dəyən zərər dövlət vəsaiti 
hesabına ödəniləcək və su altında qalmış 
evlərin əvəzində daha yaxşısı tikiləcək. Elə 
də oldu.

Son vaxtlar bir-birinin ardınca imzala-
nan sərəncam və fərmanlar, sistemli şəkildə 
aparılan islahatlar, mühüm əhəmiyyətli 
tədbirlərin icrası həm vətəndaşlarımızın 
sosial rifahının yaxşılaşmasına, həm də 
dövlətə inamın artmasına mühüm təsir 
göstərib. Bütün bunlardan sonra insanların 
gələcəyə olan inamı daha da artıb. Onlar 
dövlət başçısına inanır, güvənir və ətrafında 
sıx birləşiblər.

Rüstəm XƏLİLOV, 
Milli Məclisin deputatı

Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti 
Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə Moskvada 

“Qanın milliyyəti yoxdur” adlı xeyriyyə aksiyası keçirilib
 � Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın 

təşəbbüsü ilə aprelin 18-də Moskvada “Qanın milliyyəti yoxdur” adlı 
xeyriyyə aksiyası keçirilib.

Rusiya Azərbaycanlı Gənclər 
Birliyinin (RAGB) təşkilatçılığı və 
İ.M.Seçenov adına Birinci Moskva 
Dövlət Tibb Universitetinin dəstəyi ilə 
keçirilən aksiya İ.M.Seçenov adına 
Moskva Tibb Akademiyasının kliniki 
transfuziologiya və hematologiya 
kafedrasında baş tutub.

Bu il də aksiyaya azərbaycanlı 
tələbələrlə yanaşı, Rusiya paytaxtın-
da təhsil alan digər millətlərdən olan 
tələbələr qoşulub. 

Rusiya Azərbaycanlı Gənclər 
Birliyinin İdarə Heyətinin üzvü, tibb 
elmləri namizədi Samir Əliyev jurnalistlərə 
bildirib ki, RAGB-nin sədri Leyla 
Əliyevanın təşəbbüsü ilə bu aksiya artıq 
10-cu ildir ki, keçirilir. Samir Əliyev qeyd 

edib ki, xeyriyyə aksiyasının donorları qan 
verərkən həm öz sağlamlıqları barədə 
məlumat əldə edir, həm də qana ehtiyacı 
olan insanlara  yardım göstərirlər. 

Birinci Moskva Dövlət Tibb Universite-
tinin Qan Mərkəzinin rəhbəri, tibb elmləri 
doktoru, professor Əliheydər Rəhimov 

Heydər Əliyev Fondunun vitse-pre-
zidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü 
ilə keçirilən bu aksiyanın artıq 
ənənə halı aldığını vurğulayaraq 
deyib: “İl ərzində RAGB tərəfindən 
bir neçə dəfə qanvermə aksiyaları 
təşkil olunur. Bu xeyriyyəçilik aksi-
yasının təşkilinə görə, Qan Mərkəzi 
kollektivi adından Leyla Əliyevaya 
təşəkkürümü bildirmək istəyirəm”. 

“Qanın milliyyəti yoxdur” aksiyası 
təkcə Moskvada deyil, Rusiyanın 
başqa regionlarında da təşkil edilir. 
Hər il bu aksiyada minlərlə gənc 
iştirak edir.

Fəridə Abdullayeva, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Moskva
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Prezident İlham Əliyevin əhalinin maddi 
və sosial rifah halının yaxşılaşdırılması 
istiqamətində çox ciddi qərarlar qəbul 

etməsi böyük rəğbətlə qarşılanıb. Aztəminatlı 
ailələrin, məcburi köçkünlərin, şəhid ailələrinin, 
müharibə veteranlarının və əlillərin sosial 
müdafiəsinin gücləndirilməsi, mənzil-məişət 
şəraitinin daha da yaxşılaşdırılması dövlət 
başçısının diqqət mərkəzində saxladığı prioritet 
sahələrdəndir. Ölkə başçısının müvafiq fərman 
və sərəncamları ilə minimum əməkhaqqının, 
əmək pensiyalarının, bir sıra sosial 
müavinətlərin artırılması əhalinin həyat tərzinin 
daha da yüksəldilməsində mühüm rol oynayıb.

Fəlsəfə İnstitutunda “Azərbaycan 
tarixinin fəlsəfi dərki və müasir dövr” 
mövzusunda dəyirmi masa keçirilib

Dəyirmi masanı institutun direktoru, 
fəlsəfə üzrə elmlər doktoru, professor 
İlham Məmmədzadə açaraq akade-
mik Ramiz Mehdiyevin son illərdə 
Azərbaycan tarixinin aktual dövrlərinə 
– Şah İsmayıl Xətai, Nadir şah Əfşar, 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti-İran 
diplomatik münasibətləri, Dağlıq Qara-
bağ və digər mövzulara həsr olunmuş 
kitablarının çapdan çıxdığını söyləyib. 
Qeyd edib ki, akademikin sözügedən 
əsərlərində Azərbaycan tarixinin 
mahiyyəti araşdırılıb, onun məna və 
məzmunu üzə çıxarılıb, həmçinin elmi 
dövriyyəyə nadir tarixi sənədlər, yeni 
mənbələr daxil edilib.

“Tariximizin xanlıqlar dövrünün 
siyasi irsi sənədlər işığında” kitabında 
müəllifin xanlıqların taleyini təfərrüatı 
ilə təsvir etdiyini deyən professor 
İlham Məmmədzadə bildirib ki, əsərdə, 
həmçinin ermənilərin çar Rusiyası 
tərəfindən Azərbaycan ərazilərinə 

köçürülməsi erməni tarixçilərin 
əsərlərindən faktlar gətirilməklə oxucuya 
təqdim olunur. Kitabda tədqiqatçılara 
tövsiyələr verilir, tarixi araşdırmaların 
necə aparılmalı olduğu, tarixi material 
və mənbələrin hansı rol oynadığı, tarixi 
geosiyasi münasibətləri dərk etməyin 
nə qədər vacib olduğu izah edilir. Əsərin 
filosoflar üçün qiymətli mənbə olduğunu 
deyən professor İlham Məmmədzadə 
fəlsəfi ümumiləşdirmə və yanaşmalarla 
Azərbaycan tarixinin müxtəlif dövrlərini 
anlamaq və onun mahiyyətini aşkar 
etməyin mümkün ola biləcəyini vurğu-
layıb. 

Daha sonra institutun elmi işlər üzrə 
direktor müavini, fəlsəfə üzrə fəlsəfə 
doktoru, dosent Eynulla Mədətlinin 
“Azərbaycan tarixinin fəlsəfi dərki və 
müasir dövr” və fəlsəfə üzrə elmlər 
doktoru, professor Rəna Mirzəzadənin 
“Xanlıqlar institutunun siyasi-ideoloji 
xəritəsi yazılan sənədlərdə” mövzuların-

da məruzələri dinlənilib. 
Tədbirdə, həmçinin Milli Məclisin 

deputatı Qənirə Paşayeva, AMEA-nın 
İctimai Elmlər Bölməsinin akademik-ka-
tibi, akademik Nərgiz Axundova, Fəlsəfə 
İnstitutunun ümumi işlər üzrə direktor 
müavini Qabil Camalov, fəlsəfə elmləri 
doktorları – Füzuli Qurbanov, Əlikram 
Tağıyev, Arif Bünyadov və fəlsəfə üzrə 
fəlsəfə doktoru Faiq Ələkbərli çıxış 

edərək xanlıqlar dövrünün Azərbaycan 
tarixində mühüm yer tutduğunu 
söyləyib, əsərdə sənədlərdən və tarixi 
məxəzlərdən istifadə olunmasını yüksək 
qiymətləndiriblər. Bundan əlavə, SSRİ 
dövründə Azərbaycan tarixinin təhrif 
edildiyi bildirilib, nəşrin tarixi həqiqətləri 
üzə çıxarması, cəmiyyətin, xüsusilə də 
gənclərin maarifləndirilməsi baxımından 
önəmi qeyd edilib.

Vurğulanıb ki, akademik Ramiz 
Mehdiyevin tədqiqatları, dərin məntiqə 
söykənən fikir və mülahizələri, dəyərli 
tövsiyələri, həmçinin təqdim etdiyi 
qiymətli sənədlər xanlıqlar dövrünə 
aid bir çox yanlış yanaşma və şərhləri 
aradan qaldırmağa imkan yaradacaq. 
Bununla yanaşı, Azərbaycan tarixşü-
naslığında, ictimai fikrində məsələyə 
münasibətdə daha sistemli və obyektiv 
baxışın formalaşmasına təkan verəcək.

AZƏRTAC

Dariqa Nazarbayeva: Azərbaycanın və 
Qazaxıstanın parlamentləri arasında 

möhkəm əlaqələr mövcuddur 

 � Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədov MDB Parlamentlərarası 
Assambleyası Şurasının Sankt-Peterburqda keçirilən iclası 
çərçivəsində aprelin 18-də Qazaxıstan Senatının sədri Dariqa 
Nazarbayeva ilə görüşüb.  

Qazaxıstan–Azərbaycan ənənəvi 
dostluq münasibətlərindən danışan 
Dariqa Nazarbayeva iki ölkə ara-
sında siyasi, iqtisadi, humanitar və 
digər sahələrdə, o cümlədən Xəzər 
hövzəsində, nəqliyyat-logistika, turizm 
sahələrində əməkdaşlığın uğurla inkişaf 
etdiyini bildirib. Senatın sədri Qazaxısta-
nın keçmiş prezidenti Nursultan Nazar-
bayev ilə Bakıya səfərini, Azərbaycanın 
ümummilli lideri Heydər Əliyev ilə 
görüşlərini xatırlayıb. O vurğulayıb ki, 
Azərbaycan qazaxıstanlıların həvəslə 
səyahət etdikləri ölkədir. “Xalqlarımız 

özləri mehriban münasibətlər yaradıblar, 
bizə isə bu əlaqələri inkişaf etdirmək 
qalır”, - deyə D.Nazarbayeva bildirib. 

Senatın sədri iki ölkənin 
parlamentləri arasında da möhkəm 
əlaqələrin mövcud olduğunu vurğulaya-
raq deyib: “Ümid edirik ki, Azərbaycan 
ilə əməkdaşlığımız bundan sonra da 
inkişaf edəcək”.

Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədov 
Dariqa Nazarbayevanı Qazaxıstan 
Senatının sədri seçilməsi münasibətilə 
təbrik edib. O vurğulayıb ki, ölkələrimiz 
müstəqillik əldə etdikdən sonra ikitərəfli 

münasibətlər dövlətlərarası əməkdaşlıq 
səviyyəsinə qalxıb. Azərbaycan və 
Qazaxıstan xalqlarının liderləri Heydər 
Əliyev və Nursultan Nazarbayev 
arasında olan dostluq münasibətləri 
əlaqələrimizin inkişafında mühüm rol 
oynayıb. Azərbaycan xalqı Nursultan 
Nazarbayevin beynəlxalq təşkilatlarda 
ölkəmizlə bağlı ədalətli mövqeyini 
hər zaman yüksək qiymətləndirir. 
Milli Məclisin sədri iki dost ölkənin 
parlamentlərinin də əlaqələrinin bundan 
sonra sürətlə inkişaf edəcəyinə əmin 
olduğunu qeyd edib.  

Fəridə ABDULLAYEVA, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Sankt-Peterburq

Sankt-Peterburqda MDB Parlamentlərarası 
Assambleyası Şurasının iclası keçirilib

 � Aprelin 18-də 
Sankt-Peterburqda 
MDB Parlamentlərarası 
Assambleyası (MDB PA) 
Şurasının iclası keçirilib. 

İclasda Azərbaycanı Milli 
Məclisin sədri Oqtay Əsədov 
təmsil edib. 

Rusiya Federasiyası 
Federal Məclisi Federasiya 
Şurasının sədri xanım Valen-
tina Matviyenkonun sədrliyi 
ilə keçən iclasda təşkilati 
məsələlərə baxılıb. 

Milli Məclisin sədri Oqtay 
Əsədov Valentina Matvi-
yenkonun yenidən MDB PA 
Şurasının sədri seçilməsi təklifi ilə 
çıxış edib. Milli Məclisin sədri bildi-
rib ki, 2011-ci ildən Şuraya inamla 
sədrlik edən Valentina Matviyenko 
dövlətlərarası və beynəlxalq əlaqələr 
sahəsində böyük təcrübəyə malikdir. 
Təklif yekdilliklə qəbul olunub. 

Sonra iclas iştirakçıları MDB 
PA-nın aprelin 19-da keçiriləcək 
49-cu plenar iclasının gündəliyini 
müzakirə edib, MDB ölkələrində 
son vaxtlar keçirilən seçkilərin mo-
nitorinqinin nəticələri, 2018-ci ildə 
təşkilatın fəaliyyətinin yekunları və 

digər məsələlər barədə məlumatları 
dinləyiblər. 

Fəridə ABDULLAYEVA, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Sankt-Peterburq

Valentina Matviyenko: Mehriban xanım 
çox maraqlı həmsöhbətdir

 � Rusiya Federasiyası Federal Məclisi Federasiya Şurasının 
sədri xanım Valentina Matviyenko MDB Parlamentlərarası 
Assambleyası Şurasının aprelin 18-də Sankt-Peterburqda keçirilən 
iclası çərçivəsində Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədov ilə görüşündə 
Azərbaycana aprelin əvvəllərində səfərini məmnuniyyətlə xatırlayıb.

AZƏRTAC xəbər verir ki, 
V.Matviyenko səmimi qəbula və yüksək 
mükafata – Azərbaycanın “Dostluq” 
ordeninə layiq görüldüyünə görə 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyevə təşəkkürünü bildirib. 

Rusiya Federasiyası Federal Məclisi 
Federasiya Şurasının sədri Azərbaycan 
Respublikasının Birinci vitse-prezi-
denti Mehriban Əliyeva ilə görüşünün 
yüksək səviyyədə keçdiyini qeyd edərək 
deyib: “Mehriban xanım çox maraqlı 
həmsöhbətdir. Biz onunla görüşümüz 

zamanı xeyli söhbət etdik. Biz hörmətli 
Mehriban xanımın Birinci vitse-prezident 
kimi Rusiyaya səfərində maraqlıyıq”. 

Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədov 
səmimi sözlərə görə təşəkkürünü 
bildirərək, xanım Valentina Mat-
viyenkonun Azərbaycan-Rusiya 
münasibətlərinin inkişafında rolunu 
yüksək qiymətləndirib. Görüşdə ikitərəfli 
əməkdaşlıq, parlamentlər arasın-
da qarşılıqlı fəaliyyətlə bağlı bir sıra 
məsələlərə dair fikir mübadiləsi aparılıb. 

Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədov 

V.Matviyenkoya Azərbaycan parlamen-
tinin 100 illik yubileyinə həsr edilmiş 
xüsusi medal və Qara Dəniz İqtisa-
di Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament 
Məclisinin Fəxri medalını təqdim edib.  

Görüşdə Milli Məclis Aparatı-
nın rəhbəri Səfa Mirzəyev, MDB 
Parlamentlərarası Assambleyası Şurası 
baş katibinin müavini Aydın Cəfərov, Mil-
li Məclisin deputatları Əli Hüseynli, Adil 
Əliyev, Rusiya Federal Məclisi Federasi-
ya Şurası sədrinin müavini İlyas Umaxa-
nov, Federasiya Şurasının üzvü Vladimir 
Cabarov, MDB PA Şurasının baş katibi 
Dmitri Kobitski iştirak ediblər. 

Fəridə ABDULLAYEVA, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Sankt-Peterburq
 � Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) 

Fəlsəfə İnstitutunda “Azərbaycan tarixinin fəlsəfi dərki və 
müasir dövr” mövzusunda dəyirmi masa keçirilib. Tədbir 
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının 
rəhbəri, akademik Ramiz Mehdiyevin “Tariximizin xanlıqlar 
dövrünün siyasi irsi sənədlər işığında” kitabının müzakirəsinə 
həsr olunub. 



Elə bu yaxınlarda Fransanın 
“Opinion Way” şirkətinin keçirdiyi rəy 
sorğusunun xarici kütləvi informasiya 
vasitələrində geniş işıqlandırılması 
fikirlərimizi təsdiq edir. Sorğunun 
nəticələri xarici ölkə vətəndaşları 
tərəfindən də maraqla qarşılanmışdır. 
Rusiya, Türkiyə və ərəb ölkələrinin bir 
çox nüfuzlu KİV Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyevin apardığı siyasətin 

uğurlarını ətraflı şərh etmiş və bu 
siyasətin xalqın böyük dəstəyinə 
malik olduğunu vurğulamışdır.

Bir çox görkəmli şəxsiyyətlər də 
Azərbaycanda “xalq-iqtidar” birliyi-
nin verdiyi uğurlu nəticələr haqqın-
da fikirlər söyləmişlər. TÜRKSOY 
baş katibinin müavini Fırat Purtaş 
fikrini Azərbaycanda əhalinin təbii 
artımındakı dinamik inkişaf üzərində 
cəmləşdirərək bu sahədə ciddi 
irəliləyiş olduğunu qeyd etmişdir. 
Onun dediyinə görə, bu, Türkiyə və 
Azərbaycan dövlətlərinin gücünə güc 
qatır. “Bu, Prezident İlham Əliyevin 
müdrikcəsinə düşündüyü neft kapitalı-
nı insan kapitalına çevirmək strategi-
yasının təntənəsidir”, – deyə Purtaş 
bəyan etmişdir.

Rusiyalı politoloq Sergey Mar-
kovun Azərbaycandakı vəziyyətlə 
bağlı fikirləri də maraqlıdır. O deyir: 
“Azərbaycanda siyasi və sosial-iqti-

sadi sabitlik qorunub saxlanılıb, bu 
isə insanlar üçün çox qiymətlidir. 
Ölkədə fasiləsiz iqtisadi inkişaf 
təmin edilib. Son bir ildə çoxvek-
torlu xarici siyasət davam edib. 
Azərbaycan bütün qonşuları ilə və 
dünyamiqyaslı iri subyektlərlə yaxşı 
münasibətlərə malikdir”. Rusiyalı po-
litoloq Azərbaycanın yürütdüyü xarici 
siyasətə çox düzgün qiymət verir 
və bunu doğru olaraq çoxvektorlu 
siyasət kimi səciyyələndirir. Əlbəttə, 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 
işğalçı və terrorçu Ermənistandan 
başqa, bütün qonşu dövlətlərlə, eləcə 
də daha uzaq xaricdəki ölkələrlə 
çox səmərəli və faydalı əməkdaşlıq 
qurub. Bu əməkdaşlıq bir çox hallarda 
ikitərəflidirsə, bəzən üçtərəfli və hətta 
dördtərəfli  formatlarda təzahür edir. 
Bunlar Prezident İlham Əliyevin müd-
rik və uzaqgörən təşəbbüsləridir.

Azərbaycandakı iqtisadi tərəqqi 
“Caspian Group Holdings” şirkətinin 

baş direktoru Rob Sübhaninin də 
nəzərindən yayınmayıb. “Azərbaycan 
iqtisadiyyatının şaxələndirilməsinə 
dair Prezident İlham Əliyevin öl-
çülmüş və qəti addımları ölkənin 
beynəlxalq statusunun davam-
lı yüksəlişində əsas faktor olub. 
Beynəlxalq KİV aqrobiznes, yüngül 
sənaye, sahibkarlıq, turizm, ətraf 
mühitin sağlamlaşdırılması və infor-
masiya texnologiyaları sahəsində 
atılan addımları Azərbaycanın düzgün 
istiqamətdə irəliləməsinin sübutu kimi 
qeyd ediblər. Prezident İlham Əliyev 
qeyri-sabit bir regionda Azərbaycanı 
sabitlik adası kimi təqdim etməyi 
bacardı. Azərbaycan ərazilərinin 
20 faizinin işğal altında olmasına 
baxmayaraq, cənab İlham Əliyev 
münaqişənin sülh yolu ilə həll olun-
masına sadiq qalmaqla məsuliyyətli 
dünya liderlərindən biri olduğunu 
beynəlxalq ictimaiyyətə göstərdi”.

BMT-nin qaçqınlar üzrə ali 

 komissarının Azərbaycandakı 
nümayəndəsi Quido Ambrosso 
isə ölkədə Ermənistanın təcavüzü 
nəticəsində yaranmış bir milyon 
qaçqın üçün yaradılmış şəraiti yüksək 
qiymətləndirib. Onun sözlərinə görə, 
ötən 20 il ərzində Azərbaycan dövləti 
tərəfindən məcburi köçkünlərin həyat 
şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün 
təqdirəlayiq işlər görülüb.

Türkiyənin “Haber” qəzeti Pre-
zident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə 
həyata keçirilən ABAD layihəsinin 
ailə iqtisadiyyatına dəstək verməsi, 
layihənin tədricən unudulan sənət 
və yemək növlərini yenidən canlan-
dıracağı barədə yazıb. “Beləliklə, 
aqrar sahədə inkişaf dəstəklənəcək, 
qeyri-neft sektorunun inkişafına 
töhfə veriləcək. ABAD mərkəzlərinin 
yaradılmasında məqsəd Azərbaycan 
vətəndaşlarının ölkənin sosial-iqti-
sadi həyatında aktiv iştirakını təmin 
etmək, kiçik və orta ailə sahibkarlığını 
inkişaf etdirmək,  ölkədə məşğulluq 
səviyyəsini artırmaq, sahibkarlar ara-
sında inkişafyönümlü rəqabət mühiti 
yaratmaqdır”.

Bundan əlavə, ABŞ-ın “U.S. 
News & World Report” jurnalı 
2018-ci il üçün “Dünyanın ən yaxşı 
ölkələri”nin siyahısını dərc edib və 
Azərbaycan siyahıda 64-cü yerdə 
qərarlaşıb. Ötən ilki reytinqdə 69-cu 
olmuş ölkəmiz bu göstərici üzrə 5 
pillə irəliləyib.

Paşa ƏMİRCANOV, 
“Xalq qəzeti”

O bildirdi ki, Azərbaycan 
teatrı şərəfli inkişaf yolu keç-
mişdir. Ölkəmizdə bu sənətin 
inkişafına diqqət və qayğı ulu 
öndərin hakimiyyəti illərində 
daha da artmışdır. Neçə-neçə 
teatr binaları tikilmış, teatr 
xadimlərinin sosial vəziyyətinin 
yaxşılaşdırılmasına, repertua-
rın yeniləşməsinə daim diqqət 
göstərilmiş, rejissor və aktyorla-
rın yetişdirilməsi istiqamətində 
uğurlu layihələr reallaşdırılmış-
dır. Cənab İlham Əliyev bu kursu 
uğurla davam etdirmiş, milli 
teatr sənətimiz əsaslı şəkildə 
yenilənmişdir. Son illər region-

larda da teatrların fəaliyyəti 
artmışdır. Bu gün artıq ölkənin 
bir sıra bölgəsində dövlət 
teatrları tamaşaçıların böyük 
həvəs göstərdiyi mədəniyyət 
müəssisələrinə çevrilmişdir.

H. İsmayılov qeyd etdi ki, 
bu yaxınlarda Prezident İlham 
Əliyev və Birinci vitse-prezident 
Mehriban xanım Əliyevanın bir 
qrup mədəniyyət və incəsənət 
xadimi ilə görüşü oldu. Mən 
xoşbəxtəm ki, həmin görüşdə 
iştirak edirdim. Ölkə başçı-
sı həmin görüşdə görülmüş 
işlərdən, həyata keçirilən 
layihələrdən danışdı. Teatr 

sahəsində görülən işlərə də 
toxunaraq dedi: “Mən Prezident 
kimi çalışırdım ki, həmişə bu 
sahəyə öz diqqətimi göstərim. 
Hesab edirəm ki, görülmüş işlər 
qiymətləndirilməlidir. Bizim əsas 
teatrlarımız – Milli Dram Teatrı, 
Rus Dram Teatrı, Gənc Tamaşa-
çılar Teatrı, Musiqili Teatr əsaslı 
təmir olundu. Bölgələrdə teatr-
lar tikildi və əsaslı təmir edildi, 
yeni teatrlar yaradıldı”.

 Mənə də həmin görüşdə 
çıxış etmək imkanı verildi. 
Problemlərimizdən danışdım 
və dedim ki, Azərbaycan teatr 
xadimləri cənab Prezidenti 
teatrlarda görməkdən məmnun 
olarlar.

 Xalq artisti dedi ki, bu 
görüşdən sonra Prezidentimiz 
mədəniyyətimizin müxtəlif 
sahələri, o cümlədən teatrlarla 
bağlı sərəncamlar imzaladı. 
Onlardan biri Azərbaycan Dövlət 

Musiqili Teatrına və Azərbaycan 
Dövlət Rus Dram Teatrına “aka-
demik” statusu verilməsi haq-
qında sərəncam idi. Digəri isə 
aprelin 17-də “Azərbaycan te-
atrlarının inkişafı ilə bağlı əlavə 
tədbirlər haqqında ” Prezident 
sərəncamı idi. Bu sərəncam 
Azərbaycan teatr xadimlərinin 
müraciətini nəzərə alınaraq, 
teatrların fəaliyyətinə dövlət 
qayğısının daha da artırılması 
məqsədilə verilmişdi. Prezident 
həmin sərəncamla ölkənin 12 
teatrına verilmək məqsədilə 
Mədəniyyət Nazirliyinə 1,8 
milyon manat vəsait ayı-
rıb. Həmin teatrlar arasında 
Azərbaycan Dövlət Akademik 
Milli Dram Teatrı, Azərbaycan 
Dövlət Akademik Opera və 
Balet Teatrı, Azərbaycan Dövlət 
Musiqili Teatrı, Azərbaycan 
Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı, 
Azərbaycan Dövlət Rus Dram 

Teatrı, Azərbaycan Dövlət Kukla 
Teatrı, Naxçıvan Dövlət Musiqili 
Dram Teatrı, Gəncə Dövlət Dram 
Teatrı, Sumqayıt Dövlət Dram 
Teatrı, Mingəçevir Dövlət Dram 
Teatrı, Lənkəran Dövlət Dram 
Teatrı və Şuşa Dövlət Musiqili 
Dram Teatrı vardır.

 Bu vaxta kimi ölkə 
 teatrlarına bu həcmdə yar-
dım göstərilməmişdir. Söz 
yox ki, bu, cənab Prezidentin 
mədəniyyətin, teatrlarımızın 
inkişafına xüsusi diqqətinin 
nəticəsidır.

 Bizə göstərilən bu qayğını 
yüksək qiymətləndirir, cənab 
Prezidentə teatr xadimləri 
adından dərin minnətdarlığımı 
bildirirəm.

Söhbəti yazdı:  
M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  

“Xalq qəzeti”

Lakin danışıqların hər bir yeni 
raundundan sonra məlum olur ki, 
rəsmi İrəvan öz bədnam işğalçılıq 
niyyətindən heç bir vəchlə əl çəkmək 
istəmir. Görünən budur ki, Ermənistan 
dövləti sülh danışıqları pərdəsi altında 
imitasiya ilə məşğuldur. 

Bu il aprelin 15-də Moskvada 
Azərbaycan, Ermənistan və Rusi-
ya XİN rəhbərlərinin görüşü oldu. 
Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar 
Məmmədyarov görüşdən sonra 
jurnalistlərə bildirib ki, tədbir faydalı 
və substantiv keçib.

Nazir qeyd edib ki, Ermənistan 
tərəfi statusla və təhlükəsizliklə 
bağlı məsələ qaldırıb. Biz isə 
erməni qoşunlarının işğal altında 
olan torpaqlardan çıxarılması və 
məcburi köçkünlərin geri qaytarılması 
məsələsini qaldırmışıq. 

İlk baxışda ümid etmək olardı ki, 
rəsmi İrəvan, nəhayət, qismən də 
olsa, konstruktiv mövqe nümayiş 
etdirməyə yaxındır. Lakin tezliklə 
məlum oldu ki, Ermənistan rəhbərliyi 
əvvəlki kimi, faktiki olaraq bütün saxta 
vasitələrlə münaqişənin həllini yubat-
mağa çalışır. 

Üstəlik, Ermənistan iqtidarı 
əhalinin diqqətini bu ölkədə sürətlə 
artan sosial-iqtisadi problemlərin 
həllindən yayındırmaq üçün daxi-
li auditoriyaya hazırlanmış “dava 
ritorikası”nı işə salıb. Belə ki, 
Ermənistanın müdafiə naziri David 
Tonoyan ağzını açıb “qan-qan” deyir. 
Ermənilər özləri də dərk edirlər ki, 
Tonoyan bunu ordusunun “güc”ünə 

bələd olduğu üçün qorxudan edir. 
Əslində, Nikol Paşinyanın sülh 

istəməsi qeyri-səmimidir. Sülh istəyən 
adam qoşunlarını işğal edilmiş 
Azərbaycan torpaqlarından çıxarma-
lıdır. Bunu BMT Təhlükəsizlik Şurası-
nın müvafiq qətnamələri də tələb edir. 
Onlar isə bu torpaqlardan əl çəkmək 
fikrində deyillər. 

Artıq beynəlxalq ictimaiyyət 
Ermənistan dövlətinin xarici 
siyasətinin riyakar xislətini yaxşı 
başa düşür. İrəvan işğal etdiyi Dağlıq 
Qarabağın ərazisində əhalini dolan-
dıra bilmir. Bunun üçün min bir saxta 
vədlə iri əcnəbi biznes qurumlarını 
qondarma respublikaya yatırım 
etməyə çağırır. 

İtaliyanın Guido Carli LUİSS 
Universitetinin professoru Natalino 
Ronzitti bu məsələ ilə bağlı bildirib ki, 

işğal altında olan ərazilərdə qey-
ri-qanuni biznes və sair fəaliyyətin 
göstərilməsi beynəlxalq hüquqa zid-
dir. Bu ərazilərdəki təbii sərvətlərdən 
istifadə qadağan edilir. 

Ermənistanın baş naziri Nikol Pa-
şinyan isə özünə gah Qərbdə, gah da 
Rusiyada “dayı” axtarır. Hər yerdə də 
yalandan saxta etibar və sədaqətini 
nümayiş etdirməyə cəhd edir. 

Əslində, Paşinyan siyasi bleflə 
məşğuldur, ona heç yerdə inanmırlar. 

Bu günlərdə Strasburqdan əliboş 
qayıdan Paşinyan yenidən Moskva 
ilə “əbədi dostluq” barədə bəyanatlar 
verməyə başlayıb. Utanmadan 
Ermənistan-Rusiya münasibətlərinin 
“yüksək səviyyədə” olması barədə 
iddialar irəli sürür. Lakin bu iddialar 
reallıqda öz təsdiqini tapmır. 

N.Paşinyana xüsusi yaxınlığı ilə 

seçilən Ermənistan parlamentinin 
üzvü Andranik Koçaryan 1999-cu il 
27 dekabr hadisələri ilə bağlı bildirib 
ki, bunlar Rusiyanın xüsusi xidmət 
orqanları tərəfindən həyata keçirilib. 
Nikol Paşinyanın özü isə vaxtilə bildir-
mişdi ki, 2016-cı il aprel döyüşlərinin 
arxasında Rusiya dayanıb. 

Ermənistanda əhalinin güzəranı 
gündən-günə pisləşməkdə davam 
edir. “Armenianreport.com” saytı yazır 
ki, indi gənclər ölkəni kütləvi şəkildə 
tərk edirlər. Sayt buna əsas səbəb 
kimi son illər Ermənistan ordusunda 
əsgər ölümlərinin kəskin artmasını, 
buradakı işgəncələri, korrupsiya və 
normal qidalanmamanı göstərir. 

Reallıq budur ki, ermənistanlı 
gənclər belə orduda xidmət etmək 
və Qarabağda qurbana çevrilmək 
istəmirlər. Həm bu səbəbdən, həm 
də ölkədə gənclərin inkişafı üçün heç 
bir perspektiv olmadığına görə, onlar 
ölkədən qaçmağa çalışırlar. 

Fikrimizcə, “Armenianreport.
com” saytı gənclərin fərariliyi ilə bağlı 
əsas amili “unudub”. Axı, Azərbaycan 
Ordusunun 2016-cı il şanlı Aprel 
döyüşlərindən sonra ermənilər hələ 
də vahimə içindədirlər. Doğma tor-
paqlarını azad etmək arzusu ilə alışıb 
yanan yüksək peşəkar Azərbaycan 
Ordusu qarşısında işğalçı əsgərlər 
müqavimət göstərmək gücündə deyil. 
Bu, həqiqətdir. Düşmən, nə qədər ki, 
gec deyil, bundan nəticə çıxarmalıdır. 

M.HACIXANLI, 
“Xalq qəzeti”

Bu gün xalq Prezidentin ətrafında 
sıx birləşib, ona inanır və güvənir. Təbii 
ki, bu uğurlara, “iqtidar-xalq” vəhdətinə 
sevinməyənlər də var. Onlar bir qarın 
yeməkdən ötrü xalqı, Vətəni, ölkənin başçısı, 
tanınmış ziyalıları və görkəmli şəxsləri haq-
qında aşağılayıcı rəylər yazır, öz əxlaqlarına 
və mənəviyyatlarına uyğun təhqiramiz ifadələr 
işlədir, ermənipərəst dairələrin dediklərini 
təkrarlamaqla azərbaycanlı adına ləkə 
gətirirlər. Sosial şəbəkələrdə ağızlarına gələn 
söyüşləri yazanlar, əslində, bu cür hərəkətləri 
ilə mənəviyyatsızlıqlarını nümayiş etdirirlər. 

Son illər əhalinin sosial müdafiəsinin 
gücləndirilməsi istiqamətində dövlət başçısının 
imzaladığı fərman və sərəncamların icrası 
bütün Azərbaycan vətəndaşlarına, eləcə də 

Avropa ölkələrində ermənipərəst qüvvələrə sı-
ğınan satqın və xəyanətkarların valideynlərinə, 
yaxın qohumlarına, doğmlarına da tətbiq 
olunur. Yəni, sosial müavinətlərin, təqaüdlərin, 
pensiayaların artırılması bütün Azərbaycan 
vətəndaşlarına bərabər şəkildə tətbiq olunur. 
Bəs görəsən, xarici ölkələrdəki antiazərbaycan 
qüvvələrin süfrələrinin qır-qırıntısına göz 
dikən, adını azərbaycanlı qoyan belə satqınla-
rı narahat edən nədir? 

Respublikamızın müxtəlif bölgələrində baş 
vermiş zəlzələlərdən, təbii fəlakətlərdən zərər 
çəkən insanlara ilk təsəlli, kömək və yardım 
dövlətimizin başçısından gələndə, onlarla 
görüşəndə, şəhid ailəsinə, evi dağılmış yaşlı 
qadına hörmət və səmimiyyət göstərəndə 
sosial şəbəkə alverçiləri bu xeyirxahlığa yenə 
də təhqirlə cavab verdilər. Çünki onların ma-
yaları xəbislikdən, satqınlıqdan və xəyanətdən 
tutulub. 

Azərbaycan müstəqillik yoluna qədəm 
qoyandan bəri, xüsusilə, son 16 ildə azad 
mətbuatın, internetin fəaliyyəti üçün hər cür 
şərait yaradılıb. Bu sahədə ildən-ilə daha de-
mokratik addımlar atılır. Təəssüf ki, Vətənini, 
hətta öz doğmalarını çirkli pullara qurban 
verən bəzi mənəviyyatsızlar bu sərbəstlikdən 
sui-istifadə edərək xalqı təhqir edir, adımıza 
ləkə gətirirlər. Bu cür hallar cəmiyyətimizi 
çox ciddi narahat edir. Axı Vətənə, el-obaya 
çirkab atmaq millətimizin adına ləkə gətirir. 
Vəziyyət o həddə çatıb ki, bu yolun yolçula-
rı, Azərbaycanın dövlət rəmzlərini, tanınmış 
ictimai-siyasi xadimləri belə təhqir etməkdən 
çəkinmirlər.

Ölkəmizin sürətli inkişafı, əhalinin so-
sial müdafiəsinin getdikcə gücləndirilməsi 
istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər göz 
önündədir. Azərbaycan artıq beynəlxalq 
aləmdə də müasir texnologiyaları, yenilikləri 
daim tətbiq edən bir ölkə kimi tanınır. Bu 
gün sürətli internetin yayılması, ölkə Prezi-
dentinin bu sahəyə xüsusi önəm verməsi, 
dövlət idarəetmə strukturlarının tamamilə 
yenilənməsi, yeni kommunikasiya texnolo-
giyaları vasitələrindən istifadə edərək elekt-
ron hökumətin yaradılması respublikamızı 

 dünyanın inkişaf etmiş dövlətləri sırasına qo-
şub. Təəssüf ki, antiazərbaycan qüvvələrinin 
əsirinə çevrilmiş bəzi üzüdönüklər bir qarın 
yemək xatirinə interneti, sosial şəbəkələri 
Azərbaycana qarşı döyüş meydanına 
çeviriblər. Onların əksəriyyəri xarici ölkələrdə 
elə nadürüst işlərlə məşğul olurlar ki, orada 
yaşayan soydaşlarımızı da xəcalətli qoyublar.

Almaniyada yaşayan bir soydaşımız yazır 
ki, burada boy-buxunlu, sağlam cüssəli bir 
azərbaycanlı gənc oğlan yaşayır. Əslində, 
yaşamır, sürünür. Saçını da əcnəbilər kimi 
uzadaraq özünü tanınmaz hala salmaq istəyib. 
Gündüzlər küçə süpürür. Sonra isə imkanlı 
adamların itini saxlayır, yemləyir. Axşamlar 
isə kompüter arxasında oturub millətimizi, 
xalqımızı, dövlətimzi təhqir edir, dövlət başçı-

sını, tanınmış ziyalıları, vətənpərvər insanları 
təhqir etməklə “pul qazanır”. Görəsən, bu 
adamın saxladığı, qulluq göstərdiyi it ona 
ata-anasından əzizdir? Məgər Azərbaycanda 
işləməyə yer yoxdur ki, bu cavan oğlan 
gəlib Almaniyada küçə süpürür, itə qulluq 
edir? Sonra da ölkəmizin ikişafını gözü 
götürməyənlərin qəpik-quruşu hesabına ağzı-
na gələn ləyaqətsiz sözlər yazır. Burada hamı 
ona nifrət edir. Biz Vətənimiz Azərbaycanla 
fəxr edir, qürur duyuruq. İtə qulluq edən belə 
“avropalı azərbaycanlı”lara tez-tez rast gəlirik. 
Eşitdiyimə görə, bəzilərinin valideynləri onlar-
dan imtina ediblər. Haqq ediblər. Çünki minbir 
əzab-əziyyətlə böyütdüyü uşaqlar onları atıb, 
gedib xarici ölkələrdə küçə süpürməklə, it sax-
lamaqla, Vətəninə böhtan atmaqla günlərini 
keçirir, satqınlıq edirlər. Belə sosial şəbəkə 
alverçiləri, dələduzları saxta profillər arxasın-
da çox gizlənə bilməzlər. Yeri gəlmişkən, bu 
günlərdə Daxili İşlər Nazirliyinin sosial şəbəkə 
istifadəçilərinə xəbərdarlıq etməsi barədə 
məlumatı yayılıb. 

Xəbərdarlıqda deyilir ki, son günlər Daxili 
İşlər Nazirliyinin adından və loqotipindən 
istifadə etməklə, sosial şəbəkələrdə 
icazəsiz və saxta səhifə, kanal, profillər 
yaradan, işlədən şəxslərin sayı artmaqda-
dır. Belə profillərin yaradılması, işlədilməsi 
yolverilməzdir və qanunla müəyyən edilmiş 
qaydada məsuliyyət sayılır.

Qeyd edilir ki, həmin səhifə və profillərdə 
polisin fəaliyyətinə dair təhrif olunmuş yanlış 
məlumatlar yerləşdirilir, vətəndaşlar tərəfindən 
ünvanlanmış suallara səhv cavablar yazılır. 
Ona görə də sosial şəbəkə izləyicilərinə saxta 
səhifə və profillərdən istifadə etməmək tövsiyə 
edilir.

Göründüyü kimi, artıq saxta profillərlə 
ölkəmizə, dövlətimizin başçısına, dövlət 
rəmzlərinə, tanınmış ziyalılara böhtan atan, 
onları təhqir edən satqınların sonu yaxınlaşır. 
Belə mənəviyyatsızlar gec-tez qanun qarşısın-
da cavab verəcəklər. 

Əliqismət BƏDƏLOV, 
“Xalq qəzeti”

Yanğından zərər çəkmiş 345 sahibkarın 
malları ticarət mərkəzindən çıxarılıb

 � Bakının Nizami rayonunda yerləşən ticarət mərkəzində baş 
vermiş yanğından zərər çəkmış sahibkarların mallarının ticarət 
mərkəzindən çıxarılması başa çatdırılıb və 345 sahibkarın malları 
ticarət mərkəzindən çıxarılıb.

İqtisadiyyat Nazirliyinin mətbuat 
xidmətindən bildirilib ki, İqtisadiyyat, 
Maliyyə, Vergilər, Daxili İşlər, Fövqəladə 
Hallar nazirliklərinin, Baş Prokurorluğun, 
Dövlət Gömrük Komitəsinin və Nizami 
Rayon İcra Hakimiyyəti əməkdaşlarının 
və sahibkarların iştirakı ilə akt tərtib 
edilərək yanmamış mallar sahibkarlara 
təhvil verilib, yararsız vəziyyətə düşmüş 
mallar isə Suraxanı rayonunda xüsusi 
ayrılmış anbara göndərilib. Sahibkarlar 
mallarının daşınması üçün nəqliyyatla təmin 
olunublar.

Bununla yanaşı, zərər çəkmiş sahibkar-
lardan sənədlərin qəbulu və maddi yardımın 
ödənilməsi prosesi davam edir. İndiyədək 
373 sahibkarın maddi yardımla bağlı ərizəsi 
qəbul edilib və İşçi Qrupu tərəfindən maddi 
yardımın ödənilməsi qərara alınmış 302 zərər 
çəkmiş sahibkarın bank hesabına 1 milyon 
836 min manat məbləğində maddi yardım 
köçürülüb.

Maddi yardımın ödənilməsi “Kapital Bank” 
və “TuranBank” vasitəsilə həyata keçirilir. 
Vəsaitlər sahibkarlara bank kartları vasitəsilə 
nağdsız şəkildə verilir və banklar tərəfindən 
maddi yardımdan xidmət haqqı tutulmur.

Yanğında zərər çəkən sahibkarlara 5 
ay icarə haqqı ödənilməmək şərtilə təklif 

olunan ticarət obyektlərinin siyahısına daha 
biri əlavə olunub. Bununla da, zərər çəkmiş 
sahibkarlara müvafiq yerlər təqdim edilən 
ticarət mərkəzlərinin sayı 9-dur. Belə ki, 
“Aqromall” ticarət mərkəzi də zərər çəkmiş 
sahibkarlara dəstək tədbirlərinə qoşulmaq 
təşəbbüsü ilə çıxış edərək, 15 min kvadrat-
metr ticarət sahəsində müvafiq yerlər təklif 
edir. Bununla da, hazırda zərər çəkmiş sahib-
karlara Bakı şəhərinin müxtəlif ərazilərində 
yerləşən 9 ticarət mərkəzində ümumi sahəsi 
45 min kvadratmetrdən çox olan ticarət 
obyektləri təklif olunur.

Sahibkarlara maddi yardım göstərilməsi 
və onların ticarət mərkəzlərində 
yerləşdirilməsi prosesi davam etdirilir.

AZƏRTAC

Son illərdə Azərbaycanın daxili və xarici siyasət 
sahəsində qazandığı nailiyyətlər təkcə ölkə 
daxilində deyil, beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən də 

yüksək qiymətləndirilir. Bunu bir sıra xarici media orqan-
larının və internet portallarının səhifələrində ölkəmizin 
uğurlu siyasi kursuna və sosial-iqtisadi inkişafına həsr 
edilmiş yazılardan da görmək olur.

Tərəqqi strategiyasının təntənəsi 

Azərbaycan 
 iqtisadiyyatının 
şaxələndirilməsinə 
dair Prezident İlham 
Əliyevin ölçülmüş və 
qəti addımları ölkənin 
beynəlxalq statusunun 
davamlı yüksəlişində 
əsas  faktor olub.

Rob SÜBHANİ

Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyev işğalçı və ter-
rorçu Ermənistandan başqa 
bütün qonşu dövlətlərlə, 
eləcə də daha uzaq xaricdəki 
ölkələrlə çox səmərəli və 
faydalı əməkdaşlıq qurub. Bu 
əməkdaşlıq bir çox hallarda 
ikitərəflidirsə, bəzən üçtərəfli 
və hətta dördtərəfli  format-
larda təzahür edir. Bunlar Pre-
zident İlham Əliyevin müdrik 
və uzaqgörən təşəbbüsləridir.

Sergey MARKOV

Sosial şəbəkələrdə söz və 
mətbuat azadlığından 

sui-istifadə yolverilməzdir  

Ermənistan konstruktiv 
mövqe tutaraq işğal edilmiş 

əraziləri azad etməlidir 
Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsi ilə bağlı sülh danışıqlarının hər bir yeni 
raundu çoxlarında bir ümid doğurur. Xüsusilə, tor-
paqlarının iyirmi faizi işğal altında olan Azərbaycan 
vətəndaşları çoxdan münaqişənin konstruktiv və 
ədalətli həllini gözləyir. 

“Teatrlarımız yeni inkişaf 
mərhələsini yaşayır. Bu inkişafa 
başlıca səbəb Prezident İlham 
Əliyevin teatrlarımıza qayğı 
və diqqətinin artmasıdır. Bu 
gün teatrlarımız mədəniyyət 
sahəsində aparıcı qollardan 
birini təşkil edir.” Bu sözləri 
bizimlə söhbətində Xalq artisti, 
Teatr Xadimləri İttifaqının sədr 
müavini Hacı İsmayılov dedi.

Milli teatr sənətimizin inkişafına 
DÖVLƏT DƏSTƏYİ ARTMAQDADIR

Azərbaycanın sürətli inkişafı, dünya birliyinə inteqrasiyası, söz sahibinə 
çevrilməsi dünyanın harasında yaşamasından asılı olmayaraq, hər bir 
soydaşımızda qürur hissi yaradır və yaratmalıdır da! SSRİ-nin süqutundan 

sonra diqər müttəfiq respublikalarla müqayisədə ölkəmizin müstəqillik yolunda 
inamla irəliləməsi, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların fəal üzvünə çevrilməsi, bəzi 
hallarda həmin qurumlara sədrlik etməsi, demokratik prinsiplərə xüsusi önəm 
verməsi, xüsusilə, insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsində qətiyyətli qərarlar 
qəbul edilməsi əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi istiqamətində həyata 
keçirilən tədbirlər ictimaiyyət tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılanır. 
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Tarixən ölkəmizdə idmanın müxtəlif 
növləri inkişaf etmiş, ayrı-ayrı idman 
növləri üzrə güclü idmançılar yetişmişdir. 
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa 
etdikdən sonra idmanın inkişafına xüsusi 
önəm verilməsinə başlanılmış və idmançı-
larımızın beynəlxalq yarışlarda Azərbaycan 
bayrağı altında iştirakı təmin olunmuşdur. 
Həmin vaxtdan başlayaraq, xeyli sayda 
idman komplekslərinin, meydançaların, 
idman-sağlamlıq mərkəzlərinin tikilməsi, 
bəzilərinin yüksək keyfiyyətlə təmir olunma-
sı diqqət mərkəzində saxlanılmışdır. İdmana 
və idmançılara göstərilən qayğı Azərbaycan 
idmanının şöhrətini getdikcə artırmışdır. 

İdmanımız yeni mərhələdə
Ulu öndər Heydər Əliyevin idman 

sahəsində həyata keçirdiyi siyasət 1997-
ci ildən yeni mərhələyə qədəm qoydu. 
Həmin vaxt cənab İlham Əliyevin Milli 
Olimpiya Komitəsinin prezidenti seçilməsi 
Azərbaycan idmanının həyatında mühüm 
və əlamətdar hadisə kimi tarixə yazıldı. 
Bu tarixi seçim idman sahəsində həyata 
keçirilən dövlət siyasətinin yeni şəraitdə 
gerçəkləşməsinə böyük imkanlar açdı. 
Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti kimi, 
cənab İlham Əliyevin Azərbaycanın dünya 
idman ailəsinin bərabərhüquqlu üzvünə 
çevrilməsi üçün atdığı addımlar ölkənin 
bütün idman ictimaiyyəti tərəfindən razı-
lıqla qarşılandı. İdmançılara dövlət qayğısı 
ilə yanaşı, idmanın maddi-texniki baza-
sının möhkəmləndirilməsi istiqamətində 
əhəmiyyətli işlərə start verildi. 2000-ci ildən 
etibarən Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində 
müasir tipli Olimpiya idman kompleksləri 
tikilib istifadəyə verilməyə başlandı. Yeri 
gəlmişkən, qeyd edim ki, hazırda idman 
infrastrukturunun yaradılması işində böyük 
uğurlar əldə edilib. Rayonlarda 44 Olimpiya 
İdman Kompleksi tikilib və fəaliyyət göstərir. 
Yaxın vaxtlarda bu komplekslərin sayı 47-yə 
çatacaq.

Prezident İlham Əliyevin ölkəyə 
rəhbərlik etdiyi son 16 ildə dövlətimizin 
başçısı idman və bədən tərbiyəsinin inki-
şafı sahəsində kompleks tədbirlərin həyata 
keçirilməsinə xüsusi önəm vermiş, daim res-

publikamızın idman imicinin yüksəldilməsinə 
çalışmışdır. Hazırda Azərbaycanın bütün 
rayonlarında idmanla məşğul olmaq üçün 
müasir tələblərə cavab verən infrastrukturun 
formalaşdırılması mühüm vəzifələrdən biri 
kimi müəyyənləşdirilib. Bütün bunlar gənc 
nəslin sağlam ruhda tərbiyəsinə, respublika-
mızda idmanın kütləviləşməsinə xidmət edir. 
Artıq Azərbaycan dünyada idman ölkəsi kimi 
tanınır. Respublikamızda beynəlxalq səviyyəli 
yarışların təşkil olunması, idmançılarımızın 
müxtəlif idman növləri üzrə keçirilən Avropa 

və dünya çempionatlarında uğurlu nəticələr 
göstərmələri də bundan xəbər verir. Dövlət 
başçısının bu yarışları öz ailə üzvləri ilə 
birlikdə şəxsən izləməsi, idmançılarımıza 
mənəvi və maddi dəstək verməsi, onları ruh-
landırması yeni qələbələrə zəmin yaradır.

 
Bir ildə 263 qızıl medal

Azərbaycanın qısa müddətdə idman 
sahəsində əldə etdiyi nailiyyətlər beynəlxalq 
idman təşkilatlarının diqqətindən ya-
yınmamış, məhz onların istəyi ilə son 
illərdə ölkəmizdə saysız-hesabsız mötəbər 
beynəlxalq turnirlər, dünya və Avropa çempi-
onatları keçirilmişdir.

İdmançılarımızın hər dəfə beynəlxalq 
yarışlarda qazandıqları nailiyyətlər, 
bayrağımızı ucaltmaları, Dövlət 
himnimizi səsləndirmələri Azərbaycana 

şərəf gətirən amillərdir. 
2018-ci il də Azərbaycanın idman 

salnaməsində yaddaqalan oldu. Söz yox ki, 
hər il idmançılarımızın yüksək nailiyyətlər 
qazanması artıq ənənə halını alıb. Ötən il də 
parlaq qələbələrin şahidi olduq. İdmançıla-
rımız dünya və Avropa çempionatlarında və 
digər nüfuzlu beynəlxalq yarışlarda 753 me-
dal, o cümlədən 263 qızıl medal qazandılar. 

Qürurverici haldır ki, idmançılarımız 
ötən il ümumilikdə, 236 yarışda, respublika 
əhəmiyyətli isə 225 yarışda iştirak ediblər. 

Ölkəmizdə 58 beynəlxalq səviyyəli idman 
tədbiri keçirilmişdir.

Dövlət himnimiz 
bütün ölkələrdə səsləndirilir

Dövlətimizin başçısı idman sahəsində 
qazanılan qələbələri yüksək qiymətləndirərək 
demişdir ki, bu qələbələr, sadəcə olaraq idman 
qələbələri deyil. Çünki hər bir belə möhtəşəm 
qələbə cəmiyyətimizin vətənpərvərlik ruhunu 
artırır, Azərbaycanı dünyada təbliğ edir. Bu 
qələbələr gəncləri idman bölmələrinə apa-
rır, idmanın kütləviliyini təmin edir. Yəni, 
yarışlarda qazanılan qələbələr, idmançıları-
mızın uğurları çox böyük məna daşıyır. Buna 
görə biz idmançılarımıza minnətdarıq. Eyni 
zamanda, onu da böyük məmnunluq hissi ilə 
qeyd etməliyəm ki, bizim idmançılarımızın 

mütləq əksəriyyəti həyatda və məişətdə də 
vətənpərvərlik, ləyaqət nümunəsi göstərir. 
Əlbəttə ki, idmançılara cəmiyyətdə olan 
hörmət çox yüksək səviyyədədir. Uşaqlar, 
yeniyetmələr bizim çempionlarımıza oxşamaq 
istəyirlər. Bu da təbiidir. Mən əminəm ki, 
bundan sonra da idmançılarımız bizi, xalqımızı 
sevindirəcəklər.

Dövlət başçımızın idmana və idmançı-
lara göstərdiyi diqqət və qayğı beynəlxalq 
idman qurumları tərəfindən də yüksək 
qiymətləndirilir. Bunun nəticəsidir ki, 

həm Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi, 
həm də Avropa Olimpiya Komitəsi bizim 
fəaliyyətimizə çox yüksək qiymət verir. 
Dünya və Avropa miqyaslı mötəbər idman 
yarışlarının Azərbaycanda keçirilməsi barədə 
qərar qəbul edilməsi də bu inam və etibarın 
nəticəsidir. Məhz ölkəmizin ümumi inkişafı, 
mövcud olan infrastruktur, idman obyektləri, 
gözəl Olimpiya stadionu, müasir tələblər 
səviyyəsində tikilmiş otellər, təhlükəsizlik, 
xalqımızın qonaqpərvərliyi və digər amillər 

bu qərarın verilməsində mühüm rol oynayıb. 
Sevinirəm ki, ölkəmizin idman 

nailiyyətlərində bizim liseyin də payı var. 
İdmançılarımızın dünyanın əksər ölkələrində 
bayrağımızı yüksəkliyə qaldırmağa və Dövlət 
himnimizi səsləndirməyə nail olmaları hər 
birimizdə qürur hissi yaradır. Liseyimizin 
yetirmələri də dəfələrlə bu şərəfə nail olublar. 
Onların arasında Olimpiya, Dünya, Avropa 
çempionlarının olması yetişən gənc nəslin, 
liseydə təhsil alan yeniyetmələrin idmana 
olan marağını daha da artırıb. 

Bu gün idmanla yanaşı, bütün sahələrdə 
Azərbaycan müstəqil dövlət kimi xariqələr 
yaradır, dünya birliyində söz sahibinə çevrilir. 
Bütün bu uğurlar möhtərəm Prezidentimiz 
İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident 
Mehriban xanım Əliyeva tərəfindən həyata 
keçirilən uğurlu strategiyanın nəticəsidir. 

Rasim MURADOV, 
Olimpiya İdman Liseyinin direktoru

“Generallarla savaş”: 
baş nazirin növbəti qələbəsi

İsrail Knessetinə (parlament) 
növbədənkənar seçki kifayət qədər 
gərgin mübarizə şəraitində keçib. 
Prosesdə 40 partiya və blok iştirak edib. 
Siyasi baxışlarına görə onlar cəmiyyətin 
müxtəlif təbəqələrini təmsil edib, 
ancaq ümumi səviyyədə iki düşərgəyə 
bölünüblər: sağlar və sollar. Sağların 
tərkibində də “yenilər”, “ultrasağlar”, 
“ortodokslar”, “dinçilər” və digər 
istiqamətlər yer alıb. Eyni qaydada 
sollar da müxtəlif qruplara bölünüblər. 
Lakin siyasi-ideoloji düşərgə kimi 
onların hər biri lazımi səviyyədə təmsil 
etdikləri siyasi qanadın mənafelərini 
ifadə edirlər. Ekspertlər bu seçkinin 
nəticələrini təhlil edərkən həmin 
məqamlara xüsusi diqqət yetirirlər.

Artıq bilinir ki, hazırkı baş nazir 
Binyamin Netanyahunun başçılıq 
etdiyi “Likud” Partiyası (həm də sağ 
seçki bloku) qalib gəlib. Obrazlı olaraq 
“generallar qrupu” adlanan “Kahol-La-
van” (“Bəyaz-Mavi” – İsrail bayrağının 
rənglərinə uyğun olaraq adlandırılıb) 
mərkəzçi blok da seçkidə 35 mandat 
qazanıb. Qalan yerləri digər sağ və sol 
təmayüllü partiyalar tutublar. 8 sağ par-
tiya cəmi 30 yerə sahib olub. Deməli, 
yekunda B.Netanyahu düşərgəsi 65 yerə 

malik olur. Knessetdə ümumi yerlərin 
sayı 120 olduğundan bütövlükdə sağlar 
65 deputat yerini qazanmış olurlar. Bu, 
B.Netanyahuya koalisiya hökuməti 
yaratmağa imkan verir.

“Qırğı” imicli “Likud” lideri 
koalisiyanı sağlarla yaratmalıdır. 
Burada klerikal mövqeli “Şas” (Tövrat 
Mühafizəkarlar Partiyası, əsasən sefard 
yəhudilərinin maraqlarını müdafiə 
edir) 8 mandatla, Birləşmiş Tövrat 
Yəhudiliyi 8 mandatla, “İhud miflaqot 
ha-yəmin” bloku 5 mandatla, Aviqdor 
Libermanın “İsrail – bizim evimiz” 
Partiyası 5 mandatla və “Kulanu” (“Ha-
mımız”) 4 mandatla iştirak edə bilər. 
Artıq yeni hökumətin formalaşdırılması 
ilə bağlı danışıqlar başlayıb. Onun 
necə nəticələnəcəyi barədə öncədən 
konkret fikir bildirmək ekspertlər 
üçün çətin olsa da, onlar əmindirlər ki, 
B.Netanyahu buna nail olacaq. Sağlar 
da yeni hökumətdə təmsil olunmaqda 
maraqlıdırlar. Bunun səbəbini ekspertlər 
onların daha çox gələcəyə, postnetan-
yahu dövrünə hazırlıqlar görməsi ilə 
izah etməyə çalışırlar. Məsələ ondan 
ibarətdir ki, B.Netanyahu artıq İsraildə 
hakimiyyətdə ən çox qalan lider obrazı-
na malikdir. O, bu məsələdə hətta İsrail 
dövlətinin qurucularından olan David 
Ben-Qurionu belə arxada qoyub.

Lakin, yuxarıda vurğulanan 

rəqəmlərdən də göründüyü kimi, 
bütövlükdə İsraildə daxili siyasi 
mənzərə elə də sadə deyil. Orada sözün 
həqiqi mənasında iqtidar-müxalifət 
qarşıdurması mövcuddur. Maraqlıdır 
ki, müxalifətdə hazırda ən güclü olan 
“Kahol-Lavan” siyasi baxışlarına görə 
“Likud”dan elə də fərqlənmir. Bir neçə 
ikinci dərəcəli məsələləri çıxmaq şərtilə 
onların baxışları eynidir. Məsələn, 
şənbə gününün iş günü olub-olmaması 
məsələsində “Likud”la “Kahol-Lavan” 
arasında fikir ayrılığı var. Əvəzində, 
Colan təpələri, Qüdsün paytaxt olması, 
fələstinlilərlə münasibətlər, Qəzza 
məsələsi, qanunsuz yəhudi tikililəri 
kimi prinsipial məsələlərdə onlar arasın-
da fikir ayrılığı yoxdur.

Digər maraqlı məqam ondan 

ibarətdir ki, “Kahol-Lavan”ın liderləri 
sırasında keçmişdə orduda yüksək 
vəzifələr tutmuş generallar üstünlük 
təşkil edir. Bu blok üç partiyadan 
ibarətdir. Əsas hissəsini “Eş atid” 
(“Gələcək var”) təşkil edir. Onun 
başçısı isə ali təhsili olmayan Yair 
Lapiddir. Bu partiya mərkəzçidir. Digər 
əsas partiya “Osma le-İsarel” (“Güclü 
İsrail”) partiyasıdır ki, rəhbəri İsrail 
ordusunun baş qərargahının sabiq rəisi 
general Beni Hansdır. B.Hans öncədən 
digər general Moşe Yaalonun (o da 
keçmiş baş qərargah rəisidir) “Telem” 
(“Milli dövlət hərəkatı”) Partiyası ilə 
birləşmişdi. M.Yaalon “Likud”un üzvü 
olub və B.Netanyahu hökumətində 
müdafiə naziri postunu tutub, lakin 
A.Libermanın “Likud”la koalisiyaya 

daxil olmasını bildikdən sonra oradan 
uzaqlaşıb.

“Kahol-Lavan”da başqa bir general 
Qabi Aşkenazidir. Bu blokun maraqlı 
cəhətlərindən biri də tərkibində sollar, 
mərkəzçilər və sağ mərkəzçilərin ol-
masıdır. Onların sırasında B.Netanyahu 
hökumətində çalışanlar az deyil. 
Bu faktor onu göstərir ki, müxalifət 
cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrini 
birləşdirən ideoloji istiqamətə üstünlük 
verir. Lakin orada aparıcı rolu sağlar 
oynayır. Buradan B.Hansın nəyə görə 
məhz Fransanın Prezidenti Emmanu-
el Makronla seçkiöncəsi görüşməsi 
aydın olur. İsrailli general Avropaya 
nümayiş etdirir ki, cəmiyyətin bütün 
kəsimlərini sağ təmayüllü və populist 
çalarlı siyasi blokda birləşdirə bilər. 

E.Makron da Fransada məhz həmin 
kursun tərəfdarıdır. Deməli, B.Hans 
 görüşün seçkiyə mənfi təsir edə 
biləcəyini bilə-bilə strateji məqsəd 
xatirinə bu addımı atıb. Təbii ki, bu, 
İsraillə avropamərkəzçilər arasında 
gələcəkdə daha sıx siyasi birlik nüma-
yiş etdirməyə imkan verə bilər. Deməli, 
“Beni” general kimi strateji addım atıb.

Elektorat və geosiyasi 
şərtlər: İsrail üçün 

düşündürücü mənzərə
Vurğulanan özəllik prizmasından 

Beni Hansın iri şəhərlərdə Binyamin 
Netanyahunu böyük fərqlə arxada qoy-
ması maraq kəsb edir. “Kahol-Lavan” 
Hayfa və Təl-Əviv kimi şəhərlərdə 
böyük fərqlə üstünlük qazanıb. “Likud” 
Qüdsdə və fələstinlilərin raketlə vur-
duqları şəhərlərdə (Sderot, Beer-Şeva) 
qalib gəlib. Əyalətlərdə üstünlük 
“Likud”da olub. Elektoratın bu cür böl-
güsü İsrailin gələcək siyasi mühitində 
mümkün dəyişikliklərdən xəbər verir. 
Bir sıra ekspertlər hesab edirlər ki, İsra-
il cəmiyyəti faktiki olaraq iki düşərgəyə 
bölünüb.

Yuxarıda vurğulanan məqamlar 
onu göstərir ki, yeni hökumət daxilində 
rəqabət daha da kəskinləşəcək. “Kahol-
Lavan” növbəti seçkidə üstünlük əldə 
etmək üçün addımlar ata bilər. Bütün 
hallarda B.Netanyahu üçün əlverişli 
siyasi situasiya formalaşır. O, qanunsuz 
yəhudi məskunlaşmasını qanuniləşdirə 
bilər. Ekspertlər bunun üçün Donald 
Trampın yardım edəcəyini təxmin 
edirlər. Colan təpələri kimi, həmin 
ərazinin də İsrailin olmasını Vaşinqton 
tanıya bilər. Bu isə B.Netanyahuya 
növbəti siyasi dividend gətirə bilər. 
Lakin ekspertlər regional və qlobal 
geosiyasətlə əlaqəli başqa məqamlara 
da diqqət yönəldirlər.

İsrailli ekspertlər hesab edirlər 
ki, ABŞ-ın dəstəyinə baxmayaraq, 
fələstinlilərin işğal edilmiş ərazilərinin 
İsrail torpaqları kimi tanınması ciddi 
etirazlara səbəb ola bilər. Hətta Va-

şinqtonun ərəb müttəfiqləri belə üz 
döndərərlər. Məsələn, Misir, İordaniya, 
Səudiyyə Ərəbistanı. Rusiya və Avropa 
ölkələri də təbii ki, etiraz edəcəklər. 
Çinin laqeyd qalmayacağını təxmin 
etmək olar. Bununla da məsələ BMT 
Təhlükəsizlik Şurasına çıxa və arzu 
olunmayan neqativ geosiyasi nəticələr 
verə bilər.

İran istiqamətində də vəziyyət 
aydın deyil. Hətta ekspertlər sırasında 
Colan yüksəklikləri ilə bağlı Vaşinqto-
nun qərarının İran və Suriyanın lehinə 
olduğunu düşünənlər də vardır. Bu, 
region dövlətlərinin Amerika və İsrailə 
düşmən münasibət bəsləməsinə səbəb 
ola bilər. Bu səbəbdən yeni hökumətin 
həmin istiqamətdəki fəaliyyətinin 
sonucu barədə qəti söz demək çətindir. 
Konkret deyilərsə, B.Netanyahu ciddi 
zərbə ala bilər. Həmin halda Rusiyanın 
onu müdafiə edəcəyinə inanmırlar. Doğ-
rudur, Vladimir Putin B.Netanyahunun 
yenidən İsrail hökumətinə başçılıq 
etməsinə etiraz etməyib. Lakin Mosk-
vanın regionda öz maraqları var və 
konkret Colan təpələri məsələsində 
Kreml Suriyanı müdafiə edir.

Beləliklə, 21-ci çağırış Knesset 
seçkiləri həm İsrail dövlətinin da-
xili siyasi mühiti, həm də regional 
geosiyasətin dinamikası baxımın-
dan maraqlı mənzərə ortaya qoyur. 
Güman etmək olar ki, bu ölkədə siyasi 
proseslərin məntiqi dəyişə, siyasi 
qüvvələr arasında mübarizə daha da 
gərginləşə bilər. Ancaq hər bir halda 
İsrail Fələstin məsələsində hələ vahid 
siyasi mövqe nümayiş etdirəcək. 
Hakimiyyətdə olan hər bir siyasi qüvvə 
bu məsələdə eyni mövqedədir.

Lakin geosiyasi müstəvidə 
hansı proseslərin gedəcəyini indidən 
proqnozlaşdırmaq mümkün deyil. 
Yaxın Şərqdə İsrailin xeyrinə olmayan 
geosiyasi mənzərə meydana gələ bilər. 
Bu ssenaridə B.Netanyahu hökumətinin 
nə dərəcədə çevik olduğunu hadisələrin 
gedişi göstərəcək.

NEWTİMES.AZ

Azərbaycan müstəqil dövlət kimi bu gün öz tarixinin çox 
şərəfli, inkişaf və tərəqqi dövrünü yaşamaqdadır. Ulu 
öndər Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu milli maraqlara 

əsaslanan çoxşaxəli siyasi strategiya bu gün Prezident İlham 
Əliyev tərəfindən inamla davam etdirilir. Təbii ki, bütün sahələr 
kimi idman da diqqətdən kənarda deyil. Bu qayğı və şəxsən dövlət 
başçısı İlham Əliyevin xüsusi diqqəti bu gün Azərbaycanı idman 
ölkəsinə çevirib. Bu, idmançıları yeni qələbələrə ruhlandırır.

Azərbaycan idman dövlətidir. Bunu 
 bütün dünya, idman ictimaiyyəti qəbul 
edir, bilir. Azərbaycanda idmanla, 
 Olimpiya hərəkatı ilə bağlı məqsədyönlü 
siyasət aparılır. Məhz bu siyasət 
nəticəsində biz bu gün bu uğurlar haqqın-
da danışa bilərik. Düşünülmüş siyasət, 
məqsədyönlü işlər idmanı Azərbaycanda, 
cəmiyyətdə önəmli bir ictimai amilə çevir-
mişdir. Bu gün idmançılara cəmiyyətdə 
çox böyük hörmət var. İdmançılar 
cəmiyyətdə  layiqli yer tutublar.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, 

Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti

 Azərbaycan dünyada 
 idman dövləti kimi tanınır

Knesset uğrunda 
iki liderin seçki savaşı

İsraildə növbəti seçki arxada qalıb. Bu dəfə də Binyamin 
Netanyahunun liderlik etdiyi “Likud” Partiyası qalib gəlib. 
Seçkidə çoxlu sayda qüvvələr iştirak edib. Ümumilikdə, yarışa 40 

partiya və blok qatılıb. Onlar arasında gərgin mübarizə müşahidə edilib. 
Əsasən indiki baş nazir B.Netanyahu ilə İsrail ordusunun keçmiş baş 
qərargah rəisi general Beni Hans arasında maraqlı mübarizə gedib. Hər 
iki lider eyni yerə, 35 mandata sahib olublar. Lakin B.Netanyahunu sağ 
təmayüllü partiyaların bloku müdafiə edir. Bu halda sağların toplam yeri 
65 olur ki, bu da B.Netanyahuya hökuməti formalaşdırmağa tam imkan 
verir. Bu məqamları analiz edən ekspertlər İsraildə siyasi dinamikanı 
proqnozlaşdırmağa çalışırlar. İrəli sürülən tezislərdə ölkədə faktiki 
olaraq yeni siyasi mənzərənin yarandığı, bu vəziyyətin İsrailin regional və 
qlobal geosiyasətdəki yeri və rolu barədə müəyyən proqnozlar verməyə 
imkan yaratdığı vurğulanır. 

19 aprel 2019-cu il, cümə 7



“Azərbaycan Hava Yolları” QSC-nin mətbuat 
xidməti bildirir ki,1957-ci ildə əsası qoyulan 
“Canton Fair” sərgisi (həmçinin Çin idxal və ixrac 
malları yarmarkası kimi tanınır) dünyada məşhur 
çoxprofilli sərgidir. Bu sərgini, həmçinin Çin 
sənayesinin əsas vitrini adlandırırlar.

O, ildə iki dəfə – yazda və payızda keçirilir. Bu 
il sayca 125-ci yarmarka aprelin 15-dən mayın 
5-dək keçirilir. Sərgi pavilyonlarının ümumi 
sahəsi 1200000 kvadratmetr təşkil edir.

Bütün dünyadan və demək olar ki, Çinin 
bütün əyalət və şəhərlərindən olan istehsalçılar 
və tədarükçülər yüz min adda məhsul təqdim 
edirlər. Bu sərgidə, ümumilikdə, 25 mindən çox 
şirkət iştirak edir.

“Canton Fair” sərgisində bütün çin ixracı-
nın illik həcminin onda bir hissəsini təşkil edən 

sövdələşmələrin ən böyük həcmi və dövriyyəsi 
həyata keçirilir.

“Canton Fair” sərgisi Azərbaycandan da 
olmaqla getdikcə daha çox sayda sahibkarı cəlb 
edir. 

“Sürətlə böyüyən Çin bazarı Azərbaycan 
sahibkarları üçün çox cəlbedicidir. Bununla 
əlaqədar olaraq, biz gələcəkdə Çini daha əlçatan 
etməyi və bu ölkəyə yeni reyslər açmağı planlaş-
dırırıq”, – deyə Cahangir Əsgərov bildirmişdir.

Hazırda Azərbaycanın milli aviadaşıyıcısı AZAL 
Pekinə birbaşa uçuşlar, “Silk Way” yük aviaşirkəti 
isə Çinin Çjençjou və Şanxay şəhərlərinə birbaşa 
reyslər yerinə yetirir.

“Xalq qəzeti”

Müdafiə Nazirliyindən aldığımız 
məlumatda bildirilir ki, sonra Silahlı 
Qüvvələrin Hərbi Akademiyasında olan 
fəxri qonaq bir sıra görüşlər keçirib. 
General-leytenant Y.Broeks şəxsi heyət 
qarşısında NATO-nun layihə və proqram-
ları, NATO–Azərbaycan əməkdaşlığının 
istiqamətləri mövzusunda çıxış edib və gö-
rüş iştirakçılarının suallarını cavablandırıb.

Azərbaycan–NATO əlaqələrini yüksək 

qiymətləndirən NATO-nun Beynəlxalq 
Hərbi Qərargahının Baş direktoru, 
sülhməramlılarımızın Əfqanıstanda 
keçirilən əməliyyatlar çərçivəsində 
beynəlxalq təhlükəsizliyə verdiyi töhfəni, 
Alyansın tədbirlərində Azərbaycan 
hərbçilərinin fəal iştirakını və hərbi qulluq-
çularımızın hazırlığını xüsusi vurğulayıb.

 “Xalq qəzeti”

Raket və artilleriya 
bölmələrinin döyüş atışları 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən 
məlumatda bildirilir ki, məşğələlər zamanı bölmələr marş 
icra etmə, cəmləşmə rayonlarına çıxma və digər tapşırıqla-
rı yerinə yetiriblər.

Raket və artilleriya bölmələri şərti düşmənin 
müdafiəsinin dərinliyində yerləşən hədəflərinə zərbələr 
endirməklə döyüş atışları icra ediblər.

 “Xalq qəzeti”

Təqdimatdan əvvəl çıxış edən Kent 
Vilayət Şurasının üzvü Pit fon Reyx-
bauer şura üzvləri və iclas iştirakçıla-
rına Azərbaycan haqqında məlumat 
verərək, ölkəmizin 1918-ci ildə 
müsəlman dünyasında ilk dünyəvi 
demokratik respublika qurduğunu, 
ABŞ-dan iki il öncə qadınlara seçmək 
və seçilmək hüququ verdiyini bildirib. 
O, Azərbaycanın, xüsusilə, Vaşinq-
ton ştatı ilə yüksək iqtisadi əlaqələrə 
malik olduğunu bildirib.

Baş konsul Nəsimi Ağayev çıxı-
şında Azərbaycanın müstəqillik tarixi, 
yerləşdiyi coğrafi məkan, iqtisadi 
inkişafı və mədəniyyəti haqqında 
məlumat verərək, ölkəmizin bu 
gün dünyanın ən sürətlə çağdaşla-
şan ölkələrindən birinə çevrildiyini 
bildirib. O, ölkəmizin Cənubi Qafqaz 
regionunda ABŞ-ın əsas ticarət 
tərəfdaşı olduğunu, terrorçuluğa qarşı 
mübarizə və enerji təhlükəsizliyi də 
daxil olmaqla, müxtəlif sahələrdə ABŞ 
ilə sıx əməkdaşlıq etdiyini diqqətə 

çatdırıb. Ölkəmizin Vaşinqton ştatı ilə 
əlaqələrindən bəhs edən baş konsul 
Azərbaycanın indiyədək bu ştatda 
yerləşən “Boeing” və “Microsoft” 
şirkətləri ilə bir sıra iri layihələrə imza 
atdığını və bu layihələrin Vaşinqton 
ştatının iqtisadi inkişafına mühüm 

töhfələr verdiyini vurğulayıb. Diplo-
mat, həmçinin Azərbaycan multikul-
turalizmi haqda da danışaraq, bu gün 
ölkəmizdə müsəlman, xristian, yəhudi 
və digər dinlərin daşıyıcılarının sülh və 
əmin-amanlıq şəraitində birgə yaşa-
dıqlarını və Azərbaycanın bu sahədə 

bütün dünya üçün müsbət bir örnək 
olmağa çalışdığını qeyd edib. Kinq 
vilayətində böyük Azərbaycan icma-
sının yaşadığını qeyd edən N.Ağayev 
qarşıdakı illərdə bu vilayətlə əlaqələrin 
genişləndirilməsinə ümidini ifadə edib.

Qeyd edək ki, Vaşinqton şta-
tının ən böyük vilayəti olan Kinq 
vilayəti əhalisinin sayına görə ştatda 
1-ci, ABŞ-da isə 13-cü yeri tutur. 
Vilayətin mərkəzi şəhəri olan Sietl 
ABŞ-ın mühüm sənaye və ticarət 
şəhərlərindəndir.

Görüş təklifi 
barədə Azərbaycanın 
XİN rəhbəri Elmar 
Məmmədyarov açıqlama 
verib.

XİN rəsmisi daha 
öncə Moskvada rusiyalı 
həmkarı Sergey Lavrov, 
eləcə də ATƏT-in Minsk 
qrupu həmsədrlərinin 

iştirakı ilə Ermənistan 
XİN rəhbəri ilə keçiril-
miş sonuncu görüşü də 
xatırlayıb.

Nazir deyib: “Demək 
olar ki, 30 ildir davam 
edən Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinın həlli ilə 
bağlı bizim səylərimizi 
diqqətə çatdırdım və 

qeyd etdim ki, biz bu 
məsələdə irəliləyişə nail 
olmalıyıq. Dünən ABŞ 
tərəfindən Vaşinqtona 
səfər etmək təklifi aldıq, 
burada da Dövlət katibi 
bu münaqişənin nizam-
lanmasına nail olmaq 
yolunda öz təkliflərini 
səsləndirəcək”.

Vaşinqton ştatında  
təqdimat mərasimi

ABŞ-ın Vaşinqton ştatında yerləşən Kinq Vilayət 
 Şurasının iclasında aprelin 17-də Azərbaycana 

dair geniş təqdimat keçirilib. Təqdimatda Azərbaycanın 
 Los-Ancelesdəki baş konsulu Nəsimi Ağayev çıxış edib.

 ABŞ Vaşinqtonu 
 TƏKLIF  EDIR

Dövlət Statistika 
Komitəsindən aldığımız 
məlumatda bildirilir ki, göm-
rük orqanlarında qeydiyya-
tı aparılmış, lakin gömrük 
rəsmiləşdirilməsi tam başa 
çatdırılmamış ixrac olunan 
xam neft və təbii qazın statistik 
qiymətləndirilmiş dəyəri nəzərə 
alınmaqla 2019-cu ilin yanvar-
fevral aylarında ölkənin xarici 
ticarət dövriyyəsi 5 milyard 
121,2 milyon ABŞ dolları, o 
cümlədən ixracın dəyəri 2 mil-
yard 955,4 milyon dollar, idxalın 
dəyəri 2 milyard 165,8 milyon 
dollar təşkil etmiş, nəticədə 
789,6 milyon dollarlıq müsbət 
ticarət saldosu yaranmışdır. 
2018-ci ilin yanvar-fevral ayları 

ilə müqayisədə xarici ticarət 
dövriyyəsi faktiki qiymətlərlə 
13,0 faiz, o cümlədən idxal 49,1 
faiz artmış, ixrac isə 4,0 faiz 
azalmışdır. Real ifadədə dövriyyə 
6,1 faiz, o cümlədən idxal 18,7 
faiz, ixrac 0,1 faiz artmışdır.

Dövlət Gömrük Komitəsinin 
məlumatlarına əsasən ixracın 

37,7 faizini İtaliyaya, 8,7 faizini 
Türkiyəyə, 7,6 faizini Almani-
yaya, 4,7 faizini İspaniyaya, 4,6 
faizini Portuqaliyaya, 4,4 faizini 
Hindistana, hər biri 3,7 faiz 
olmaqla Gürcüstan və Avstri-
yaya, 3,4 faizini Çexiyaya, 2,8 
faizini Rusiyaya, 2,7 faizini 
Yunanıstana, 2,6 faizini Fran-
saya, 2,4 faizini İsrailə və qalan 
11,0 faizini isə digər ölkələrə 
göndərilmiş məhsulların dəyəri 
təşkil etmişdir.

Ölkəmizə idxal olunmuş 
məhsulların ümumi dəyərinin 
12,7 faizi İsveçrə, 11,6 faizi 

Rusiya, 9,1 faizi Türkiyə, hər 
biri 8,4 faiz olmaqla İran və Çin, 
5,8 faizi Kanada, 4,3 faizi ABŞ, 
3,9 faizi Almaniya, 3,7 faizi 
Avstraliya, 3,0 faizi Ukrayna, 
2,6 faizi Belarus, 2,4 faizi İtali-
ya, 24,1 faizi isə digər ölkələrlə 
aparılmış idxal əməliyyatlarının 
payına düşmüşdür.

2019-cu ilin yanvar-fevral 
aylarında ölkədən 281,6 milyon 
dollar dəyərində qeyri-neft 
məhsulları ixrac edilmişdir 
ki, bu da 2018-ci ilin yanvar-
fevral aylarına nisbətən faktiki 
qiymətlərlə 16,5 faiz, real 
ifadədə isə 10,3 faiz çoxdur. 
Qeyri-neft məhsulları üzrə 
ixracın dəyərində Rusiyaya 
(29,1 faiz), Türkiyəyə (22,6 
faiz), Gürcüstana (13,1 faiz), 
İsveçrəyə (7,3 faiz), İrana (3,0 
faiz), Yunanıstana (3,0 faiz), 
İtaliyaya (2,8 faiz), Çinə (2,3 
faiz), Ukraynaya (2,2 faiz), 
Almaniyaya (2,0 faiz) və ABŞ-a 
(1,6 faiz) göndərilmiş malların 
payı üstünlük təşkil etmişdir.

 2019-cu ilin yanvar-fev-
ral aylarında 2018-ci ilin eyni 
dövrü ilə müqayisədə mühüm 
məhsul növlərindən təzə meyvə 
ixracı 27,2 faiz, təzə tərəvəz – 
1,6 dəfə, tütün – 19,0 faiz, şəkər 
– 15,5 faiz, çay – 18,9 faiz, 
meyvə və tərəvəz konservləri 
– 16,8 faiz artmış, meyvə və 
tərəvəz şirələri ixracı isə 19,5 
faiz azalmışdır.

2018-ci ilin yanvar-fevral 
ayları ilə müqayisədə 2019-cu 
ilin yanvar-fevral aylarında 
buğda idxalı 16,1 faiz, xam 
şəkər və şəkər 3,3 dəfə, bitki 
yağları 13,9 faiz, siqaret 24,4 
faiz, məişət kondisionerləri 2 
dəfə, avtobuslar 3,4 dəfə art-
mış, təzə meyvə idxalı isə 6,4 
faiz, çay 19,6 faiz, təzə tərəvəz 
5,6 faiz azalmışdır.

Samirə ƏLIYEVA, 
“Xalq qəzeti”

Dövlət Statistika Komitəsindən verilən 
məlumatda bildirilir ki, gələnlərin 28 faizi 
Gürcüstan, 27,4 faizi Rusiya Federasiyası, 
11,3 faizi Türkiyə, 9,2 faizi İran, 3,5 faizi 
Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, 1,8 faizi Ukray-
na, 1,7 faizi Hindistan, 1,4 faizi İraq, 15,6 
faizi digər ölkələrin vətəndaşları, 0,1 faizi 
isə vətəndaşlığı olmayan şəxslərdir. 

Ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 
ölkəmizə gələnlərin sayında daha çox 
azalma Qətər (48,5 faiz), İran (43,4 faiz), 
İsrail (41,7 faiz), Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri 
(28,1 faiz) və İraq (24,8 faiz) vətəndaşları 
arasında qeydə alınmışdır.

Bununla yanaşı, Misirdən gələnlərin 
sayı 2,3 dəfə, Hindistandan - 1,8 dəfə, 
Səudiyyə Ərəbistanından - 1,8 dəfə, 

Türkmənistandan - 1,6 dəfə, Pakistandan 
- 1,5 dəfə, Çindən - 46,1 faiz, Yaponiya-
dan - 32,5 faiz, Gürcüstandan - 22,9 faiz, 
Omandan - 17,4 faiz artmışdır.

2019-cu ilin yanvar-mart aylarında Av-
ropa İttifaqına üzv ölkələrdən gələnlərin 
sayı 2,8 faiz artaraq 19,1 min nəfər, Körfəz 
ölkələrindən gələnlərin sayı 33,1 faiz aza-
laraq 106,8 min nəfər, MDB ölkələrindən 
gələnlərin sayı 1,1 faiz azalaraq 202,3 min 
nəfər olmuşdur.

2019-cu ilin yanvar-mart aylarında xari-
ci ölkələrə gedən Azərbaycan Respublikası 
vətəndaşlarının sayı əvvəlki ilin müvafiq 
dövrü ilə müqayisədə 28,9 faiz artaraq 1 
milyon 215,7 min nəfər olmuşdur. 

Bu dövrdə İrana gedən Azərbaycan 
vətəndaşlarının sayı 84,2 faiz, Gürcüstana 
gedənlərin sayı 12,7 faiz, Rusiya Federasi-
yasına gedənlərin sayı 7,4 faiz, Türkiyəyə 
gedənlərin sayı isə 3 faiz artmışdır.

Samirə ƏLIYEVA, 
“Xalq qəzeti”

144  ölkə  ilə  ticarət 
əlaqələri  saxlanmışdır Dövlət Sərhəd Xidmətinin məlumatına əsasən,  

2019-cu ilin yanvar–mart aylarında Azərbaycana 
dünyanın 157 ölkəsindən 610,8 min və ya 2018-ci 

ilin yanvar-mart ayları ilə müqayisədə 2,9 faiz az əcnəbi və 
vətəndaşlığı olmayan şəxs gəlmişdir. 

NATO  GENERALI 
Hərbi Akademiyada olub

19 aprel 2019-cu il, cümə8
ABŞ Azərbaycan 

və Ermənistan Xari-
ci Işlər Nazirliyi (XIN) 
rəhbərlərinin Dağlıq Qa-
rabağ münaqişəsinin ni-
zamlanması üzrə növbəti 
görüşünü Vaşinqtonda 
keçirməyi təklif edib.

2019-cu ilin yanvar–fevral aylarında Azərbaycan 
Respublikasının hüquqi və fiziki şəxsləri dün-

yanın 144 ölkəsindəki tərəfdaşları ilə ticarət əməliyyatları 
həyata keçirmiş, 86 ölkəyə məhsul ixrac olunmuş, 138 
ölkədən idxal olunmuşdur.

Azərbaycana 157 ölkədən 
turistlər gəlmişdir 

Ölkəmizdə səfərdə olan NATO-nun Beynəlxalq Hərbi 
Qərargahının Baş direktoru, general-leytenant Yan 
Broeks öncə Şəhidlər xiyabanını ziyarət edərək 

Vətənimizin azadlığı, müstəqilliyi uğrunda şəhid olmuş 
vətəndaşlarımızın xatirəsini hörmət və ehtiramla yad edib, 
məzarları üzərinə gül dəstələri qoyub.

Müdafiə nazirinin təsdiq etdiyi 2019-cu 
ilin döyüş hazırlığı planına uyğun olaraq 

cəbhəboyu zonada yerləşən raket və artilleriya 
bölmələrinin döyüş atışlı məşğələləri keçirilib.

Quançjounun Ticarət-Sənaye Palatasının (TSP) dəvəti ilə AZAL  prezidenti 
Cahangir Əsgərov Quançjou (Çin) şəhərində keçirilən “Canton Fair” 
ticarət-sənaye sərgisinin açılışında iştirak etmişdir.

AZAL prezidenti Quançjouda “Canton Fair” 
sərgisinin açılışında iştirak etmişdir



19 aprel 2019-cu il, cümə 9
İstanbulda Hüseyn Cavidin “İblis” əsəri tamaşaya qoyulub

Tədbirdə  Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 
ictimai-siyasi məsələlər üzrə 
köməkçisi Əli Həsənov, 
mədəniyyət naziri Əbülfəs 
Qarayev, Beynəlxalq Türk 

Mədəniyyəti və İrsi Fondunun 
prezidenti Günay Əfəndiyeva, 
Türkiyə–Azərbaycan 
parlamentlərarası dostluq 
qrupunun rəhbəri Şamil 
Ayrım, Türkiyənin Mərmərə 

Qrupu Strateji və Sosial Araş-
dırmalar Vəqfinin sədri Akkan 
Suver, səfir Xəzər İbrahim, 
baş konsul Məsim Hacıyev, 
səfirliyin və konsulluğun 
əməkdaşları, ziyalılar, media 
nümayəndələri və digərləri 
iştirak ediblər.   

Tamaşanın quruluşçu 
rejissoru Azərbaycanın 
Əməkdar incəsənət xadimi, 
İstanbul Şəhər Teatrlarının 
direktor müavini Məlahət 
Abbasova, əsərin mətnini 
müasir türk dilinə uyğunlaş-
dıran dramaturq Hilmi Zəfər 
Şahin, baş məsləhətçisi isə 

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Sona Vəliyevadır.

Baş rolların ifaçıları 
Türkiyənin tanınmış aktyorları 
Rıdvan Çələbi, Əmrə Narcı, 
İskəndər Bağcılar, Şenay 
Bağ, Nurseli Tırışkan və 
Çağatay Palabıyıkdır.

Səhnə əsərinin musiqisi 
xüsusi olaraq bu tamaşa 
üçün Azərbaycanın Xalq 
artisti, bəstəkar Aygün 
Səmədzadə tərəfindən 
bəstələnib.

Bu tamaşada ilk dəfə 
olaraq “Maping” 3D işıq 
cihazlarından istifadə edilib. 
İstanbulun teatr səhnələri 
üçün ilk olan, kino effekti ilə 
seçilən bu qurğu tamaşaya 
xüsusi görkəm verib. 

Tamaşaya baxışdan sonra 
çıxış edən Məlahət Abba-
sova, Əbülfəs Qarayev və 
Sona Vəliyeva Hüseyn Cavid 
kimi dahi bir yazıçını türk, 

eləcə də dünya tamaşaçısına 
tanıtmağın vacibliyini qeyd 
ediblər. Bildirilib ki, “İblis” 
Cavid dramaturgiyasının şah 
əsəridir. Əsərin 1918-ci ildə 
yazılmasına baxmayaraq, 
mövzu bu gün də aktuallığını 
qoruyur və təəssüf ki, müasir 
həyatımızda davam edən 
qarşıdurmaları özündə əks 
etdirir.

Çıxışlarda Türkiyə ilə 
Azərbaycan arasında dostluq 
və qardaşlıq münasibətləri 
ilə yanaşı, mədəni əlaqələrin 
də sıx olduğu vurğulanıb. Bu 
əsərin Türkiyənin ən görkəmli 
səhnələrindən birində ta-
maşaya qoyulması yüksək 
qiymətləndirilib.  

Günel MƏLIKOVA,  
AZƏRTAC-ın xüsusi 

müxbiri

İstanbul

İstanbulun Harbiyə-Muhsin Ərtuğrul 
səhnəsində görkəmli Azərbaycan 
dramaturqu Hüseyn Cavidin “İblis” əsəri 

tamaşaya qoyulub. Tamaşa İstanbul Şəhər 
Teatrlarının təşkilati və maddi dəstəyi ilə 
hazırlanıb.

Mir Cəlal Paşayevin “Bir gəncin manifesti” 
əsəri gürcü dilinə tərcümə olunub

“Azərbaycan aləmi” Mədəniyyət 
Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə tərcümə 
olunmuş kitab ədibin ad günü ərəfəsində 
gürcü oxuculara təqdim ediləcək.

Mədəniyyət mərkəzinin sədr müavini 
Sevil Yusifova deyib ki, kitabı gürcü dilinə 
tərcümə etməkdə məqsəd gürcü oxucularını 
görkəmli ədəbiyyatşünas–alim Mir Cəlal 
Paşayevin yaradıcılığı ilə tanış etməkdir. 

“Ümid edirik ki, bu kitab Gürcüstanda 
maraqla qarşılanacaq və gürcü oxucular 
tərəfindən çox seviləcək”, – deyə Sevil 
Yusifova vurğulayıb.

 Sevil Yusifova deyib ki, mərkəz bu yolla 
həm də Azərbaycan ilə Gürcüstan arasında 
mədəni, ədəbi əlaqələri inkişaf etdirmək 
niyyətindədir. Bu məqsədlə gələcəkdə 
Azərbaycan və gürcü ədiblərinin, elm 

adamlarının əsərlərinin də qarşılıqlı olaraq 
hər iki dilə tərcümə edilməsi nəzərdə tutulur.

Xətayi ƏZIZOV,  
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Tbilisi

Görkəmli alim, 
yazıçı və pedaqoq, XX 
əsr Azərbaycan elminin, 
ədəbiyyatının, təhsilinin 
inkişafında misilsiz 
xidmətlər göstərmiş Mir 
Cəlal Paşayevin “Bir gəncin 
manifesti” əsəri gürcü dilinə 

tərcümə olunub.

“Dünya dini liderlərinin II Bakı 
sammiti” ilə əlaqədar yaradılmış 
Təşkilat Komitəsinin ilk iclası keçirilib

Baş nazirin müavini, Təşkilat Komitəsinin 
sədri Əli Əhmədov Prezident İlham Əliyevin 
bu il noyabrın 14-15-də “Dünya dini 
liderlərinin II Bakı sammiti”nin keçirilməsi 
haqqında sərəncam imzaladığını xatırladıb. 
Bildirib ki, bu sammitin keçirilməsi məqsədilə 
yaradılmış Təşkilat Komitəsində dövlət və 
hökumət qurumlarının, ictimai təşkilatların, 
dini qurumların rəhbərləri və nümayəndələri 
təmsil olunurlar.   

Baş nazirin müavini deyib ki, Azərbaycan 
mötəbər beynəlxalq tədbirlərin keçirildiyi 
məkana çevrilib. Ölkəmiz multikulturalizmin 
mərkəzi kimi din xadimlərinin iştirakı ilə bir 
sıra tədbirlərə də evsahibliyi edib. 2010-cu 
ildə Azərbaycanda “Dünya dini liderlərinin I 

Bakı sammiti” keçirilib. Şeyxülislam Allah-
şükür Paşazadənin anadan olmasının 70 
illiyi ilə bağlı yubiley tədbirləri çərçivəsində 
Bakıda növbəti beynəlxalq sammitin 
keçirilməsi Prezident İlham Əliyev tərəfindən 
məqsədəuyğun sayılıb. Bu tədbirin 
keçirilməsi bir tərəfdən Azərbaycanda dini 
tolerantlığa töhfə kimi qəbul olunacaq, eyni 
zamanda, müxtəlif ölkələrdən dini liderlər, 
ayrı-ayrı dini konfessiyaların nümayəndələri 
bəşəriyyəti narahat edən problemlər ətrafında 
fikir mübadiləsi apara biləcəklər. 

Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri 
Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə sammitin 
millətlərarası və dinlərarası münasibətlərin 
davamlı inkişafına xidmət edəcəyinə 
əminliyini ifadə edib. 

Sonra iclasda “Dünya dini liderlərinin II 
Bakı sammiti”nin keçirilməsi, fəaliyyət proq-
ramının tərtib olunması, qonaqların sayının 
dəqiqləşdirilməsi və digər zəruri tədbirlərin 
həyata keçirilməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi 
aparılıb, təkliflər səsləndirilib. 

AZƏRTAC

Aprelin 18-də Nazirlər 
Kabinetində “Dünya dini 
liderlərinin II Bakı sammiti” ilə 
əlaqədar yaradılmış Təşkilat 
Komitəsinin ilk iclası keçirilib.

Əli HÜSEYNLI: Azərbaycanın işğal olunmuş 
ərazilərində terrorçu qruplaşmalar yaradılır

 � Aprelin 18-də 
Sankt-Peterburqda 
Müstəqil Dövlətlər 
Birliyi Parlamentlərarası 
Assambleyası (MDB 
PA) Şurasının iclası və 
“Beynəlxalq terrorizmlə 
mübarizə” mövzusunda 
konfrans keçirilib. 

Sankt-Peterburqun Tavriya sa-
rayında keçirilən tədbirlərdə Milli 
Məclisin sədri Oqtay Əsədovun 
başçılığı ilə parlament nümayəndə 
heyəti iştirak edir. 

Konfransı açan Rusiya Federal 
Məclisi Federasiya Şurasının sədri 
Valentina Matviyenko terrorizmlə 
mübarizənin hamılıqla aparıl-
masının vacibliyini vurğulayaraq 
bildirib ki, heç kim təkcə özü üçün 
təhlükəsiz şərait qura bilməz. 
Bu işdə milli parlamentlər və 
parlamentlərarası təşkilatların 
əməkdaşlığının səmərə verə 
biləcəyini söyləyən Federasiya 
Şurasının sədri internet vasitəsilə 
ekstremizmlə mübarizə aparılma-
sı məsələsini önə çəkib. O deyib 
ki, Rusiyada 20 milyona yaxın 
müsəlman yaşayır və tarixən bu 
torpaqlarda heç zaman dinlərarası 
müharibə baş verməyib. 

Milli Məclisin hüquq siyasəti 
və dövlət quruculuğu komitəsinin 
sədri Əli Hüseynli konfransda 
çıxış edərək bildirib ki, həll olun-
mamış münaqişələr, dövlətlərin 

suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə 
qarşı yönəldilmiş separatizm 
beynəlxalq terrorizm üçün münbit 
zəmindir. O vurğulayıb ki, suveren 
dövlətlərin ərazilərində müxtəlif 
şüarlar altında yaradılan “boz 
ərazilər”də qanunazidd fəaliyyətlər 
aparılır, terrorçular hazırlanır, 
qanunsuz silah alveri həyata keçi-
rilir. Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ 
ərazisində terrorçu qruplar hazırla-
nır və onlardan Azərbaycana qarşı 
istifadə olunur. 

Əli Hüseynli qeyd edib ki, 
xarici təhdidlərə baxmayaraq, 
Azərbaycanda təhlükəsizlik təmin 
edilir. Respublikamız  təhlükəsizlik 
və sabitlik göstəricisinə görə regio-
nun lider ölkəsidir. 

Komitə sədri vurğulayıb ki, Mil-

li Məclis də terrorizmlə mübarizə 
sahəsinə öz töhfəsini verir. 
Azərbaycanda terrorizmə çağırış, 
dini radikallıq və ya fanatizmə, 
həmçinin ölkənin hüdudlarından 
kənarda hərbi silahlı birləşmələrdə 
iştiraka görə cinayət məsuliyyəti, 
“Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşlığı haqqında” Qanunda 
isə terrorçuluq fəaliyyətinə görə 
vətəndaşlıqdan məhrumetmə 
nəzərdə tutulub. Əli Hüseynli regi-
onda sabitliyin və təhlükəsizliyin 
qorunmasında Azərbaycan, Rusiya 
və Türkiyə əməkdaşlıq formatının 
əhəmiyyətini də diqqətə çatdırıb.  

Fəridə ABDULLAYEVA, 
 AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Sankt-Peterburq

AZƏRBAYCAN  RESPUBLIKASI NAZIRLƏR  KABINETININ QƏRARI
№ 172                          Bakı şəhəri, 16 aprel 2019-cu il

“Bakı Dövlət Universitetinin 
Nizamnaməsi”nin təsdiq edilməsi haqqında

“Publik hüquqi şəxslər haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının 2015-ci il 29 dekabr tarixli 97-VQ 
nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 3 fevral tarixli 
759 nömrəli Fərmanının 2.6.1-ci yarımbəndinin 
icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Res-

publikasının Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:
1. “Bakı Dövlət Universitetinin Nizamnaməsi” 

təsdiq edilsin (əlavə olunur).
2. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi 

Bakı Dövlət Universitetinin “Hüquqi şəxslərin dövlət 
qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununa uyğun olaraq zəruri 
tədbirləri görməsini təmin etsin.

3. Bu Qərarda dəyişikliklər Azərbaycan Res-

publikası Prezidentinin 2002-ci il 24 avqust ta-
rixli 772 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “İcra 
hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının 
hazırlanması və qəbul edilməsi qaydası haqqında 
Əsasnamə”nin 2.6-1-ci bəndinə uyğun edilə bilər.

Novruz MƏMMƏDOV  
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri 

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

AZƏRBAYCAN  RESPUBLIKASI NAZIRLƏR  KABINETININ QƏRARI
№ 173                          Bakı şəhəri, 16 aprel 2019-cu il

“Peşə təhsili pilləsinin bir səviyyəsindən 
növbəti səviyyəsinə keçid Qaydası”nın təsdiq 
edilməsi haqqında

“Peşə təhsili haqqında” Azərbaycan Respubli-
kasının 2018-ci il 24 aprel tarixli 1071-VQ nömrəli 

Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respub-
likası Prezidentinin 2018-ci il 18 iyun tarixli 140 
nömrəli Fərmanının 1.1.6-cı yarımbəndinin icrasını 
təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası-
nın Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:

“Peşə təhsili pilləsinin bir səviyyəsindən növbəti 

səviyyəsinə keçid Qaydası” təsdiq edilsin (əlavə 
olunur).

Novruz MƏMMƏDOV  
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Elmira Axundova: Əminəm ki, ulu 
öndərimizlə bağlı əsərlərim Türkiyədə bütün 
azərbaycansevər oxucuların qəlbini oxşayacaq

 � “Ümummilli lider Heydər 
Əliyevin həyat və fəaliyyəti haqqında 
yazdığım üçcildliyin türk dilinə 
tərcümə olunması və yüksək 
təşkilatçılıqla Ankarada Türkiyə 
ictimaiyyətinə çatdırılması mənim 
üçün çox sevindiricidir. Ümidvaram 
ki, kitablar yaxın zamanlarda daha çox 
tirajla təkrar çap olunacaq”.

Bu fikirləri açıqlamasında “Heydər 
Əliyev: Şəxsiyyət və zaman”, “Heydər 
Əliyev: Kremldə beş il” və “Heydər Əliyev: 
Qayıdış” üçcildliyinin müəllifi Milli Məclisin 
deputatı, Xalq yazıçısı Elmira Axundova 
söyləyib. Xalq yazıçısı bildirib ki, əsərlər 
tanınmış tərcüməçi Azad Ağaoğlu tərəfindən 
türk dilinə mükəmməl şəkildə tərcümə edilib 
və qısa zamanda Türkiyədə geniş oxucu 
rəğbəti qazanacaq. Üçcildlik “TEAS Press” 
Nəşriyyat evi tərəfindən çap olunub. Bütün 
bu işlərin keyfiyyətlə görülməsi Heydər Əliyev 
şəxsiyyətinə olan yüksək ehtiramı nümayiş 
etdirir. Xalq yazıçısı deyib: “Mən həmişə arzu 
edirdim ki, ulu öndərə həsr edilən bu əsərlər 
türk dilinə də tərcümə olunsun. Ankarada 
keçirilən təqdimatdakı izdiham, xüsusilə 
gənclərin kitaba göstərdikləri böyük maraq 

məndə çox dərin təəssürat yaratdı. Ümummilli 
lider Heydər Əliyev Azərbaycanda olduğu kimi, 
Türkiyədə də böyük məhəbbətlə sevilir, onun 
şəxsiyyətinə ehtiram göstərilir. Əminəm ki, ulu 
öndər Heydər Əliyevin həyat yoluna işıq salan 
əsərlərim Türkiyədə bütün azərbaycansevər 
oxucuların qəlbini oxşayacaq”.

Sabir ŞAHTAXTI,  
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Ankara
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Məhkəmə-hüquq sistemində aparı-
lan uğurlu islahatlar həm də beynəlxalq 
aləmdə böyük maraq doğurur, bu 
sahədə ölkəmizin nailiyyətləri yüksək 
qiymətləndirilərək tətbiq olunan 
yeniliklər, o cümlədən hakimlərin ən 
şəffaf seçim proseduru, məhkəmələrin 
yüksək statusuna uyğun müasir infrast-
rukturunun yaradılması, yeni innovativ 
elektron sistemlərin tətbiqi sahəsində 
Azərbaycanın müsbət təcrübəsi digər 
dövlətlərə nümunə göstərilir.

Bütün bunlar dövlət başçısının 
insanlara layiqli xidmətlərin göstərilməsi, 
onların müraciətlərinə həssaslıqla 
yanaşılması, vətəndaş-məmur 
münasibətlərinin sağlam zəmində 
qurulması ilə bağlı tapşırıqlarından 
irəli gəlir. Ölkə Prezidentinin insan 
hüquqlarının etibarlı təminatına həssas 
münasibətinin və humanist siyasətinin 
təzahürü olaraq 2017-ci ilin fevralın 
10-da imzaladığı cəza siyasətinin 
humanistləşdirilməsinə dair sərəncamı 
da məhz insanların azadlıq hüququ-
nun qorunmasına, onlara ədalətli, 
humanist mövqedən yanaşılmasına 
xidmət edir. Bu sərəncam ölkəmizdə 
məhkəmə-hüquq sistemində aparılan 
islahatların yeni mərhələdə davamına 
təkan verməklə cəza-icra siyasətinə 
baxışın yenilənməsini, cinayət qanunve-
riciliyinin təkmilləşdirilməsini, dünyada 
mövcud olan mütərəqqi təcrübələrin, o 
cümlədən cəmiyyətdən təcridetmə ilə 
əlaqədar olmayan alternativ cəza və 
prosessual məcburiyyət tədbirlərində 
elektron nəzarət vasitələrinin tətbiqini 
şərtləndirmişdir. Sözsüz ki, sərəncamda 
məhkəmələr üzərinə də bir sıra mühüm 
vəzifələr qoyulmuşdur. Məhkəmələrə 
həbs qətimkan tədbirinin seçilməsinə 
həssas yanaşılması, cəzanın növü və 
həddini müəyyən edərkən sosial ədalətin 
bərpası, məhkumun islah edilməsi və 
yeni cinayətlərin törədilməsinin qarşısı-
nın alınması, cinayət törətməkdə təqsirli 
bilinən şəxsə qanunvericilikdə nəzərdə 
tutulmuş hədlərdə ədalətli cəzanın təyin 
edilməsinə xüsusi diqqət yetirilməsi ilə 
bağlı tövsiyələr verilmişdir.

Bütövlükdə, proqram xarakteri daşı-
yan həmin sərəncamda verilmiş tapşırıq 
və tövsiyələrin icrası üzrə artıq bir sıra 
mühüm tədbirlər həyata keçirilmişdir. 
Belə ki, ölkə Prezidentinin təşəbbüsü 
ilə əhatəliliyinə, konseptuallığına və 
tənzimlənmə sahəsinə görə Azərbaycan 
Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə 
özündə humanistləşdirmə və liberal-
laşdırmanı ehtiva edən 300-ə yaxın 
dəyişiklik edilmişdir. Məcəllədə indiyədək 
nəzərdə tutulmuş 18 növ cinayət 
əməli dekriminallaşdırılmış, cinayət 
məsuliyyətinə alternativ olan tədbirlərin 
tətbiqi xeyli dərəcədə genişləndirilmiş, 
152 növ cinayətin sanksiyasına azadlıq-
dan məhrumetməyə alternativ cəzalar 
əlavə olunmuş və cəza siyasətinin 
humanistləşdirilməsi istiqamətində bir 
sıra digər mühüm tədbirlər həyata keçi-
rilmişdir.

Eyni zamanda, azadlıqdan 
məhrumetmə cəzasının tətbiqi hallarının 
azaldılması və cinayət hüquq norması-
nın sanksiyalarına alternativ cəzaların 
daxil edilməsi məqsədilə Azərbaycan 
Respublikasının Cinayət Məcəlləsində 
nəzərdə tutulduğu halda dispozitiv 

əlamətlərinə görə tətbiqi qeyri-
mümkün olan “Hərbi xidmət üzrə 
məhdudlaşdırma” cəzasının təsbit 
edildiyi maddədə dəyişiklik edilməklə, 
hərbi qulluqçunun (zabit, gizir və 
müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət 
keçən) cəmiyyətdən və xidmət yerindən 
təcrid olunmadan cəzasının çəkməsinə 
şərait yaradılmışdır. Belə ki, köhnə re-
daksiyada həmin cəzanın yalnız kontrakt 
(bağlaşma) əsasında xidmət keçən hərbi 

qulluqçulara təyin edilməsi nəzərdə 
tutulmuşdu. Lakin, “Hərbi vəzifə və hərbi 
xidmət haqqında” Qanunun tələblərinə 
görə, Azərbaycan Respublikası Silahlı 
Qüvvələrində kontrakt əsasında hərbi 
xidmətkeçmə nəzərdə tutulmamışdı. 

“Hərbi xidmət əleyhinə olan 
cinayətlər” fəslində nəzərdə tutul-
muş cinayətlərin tam əksəriyyətinin 
sanksiyasında “Hərbi xidmət üzrə 
məhdudlaşdırma” cəzasının təsbit 
edilməsini nəzərə aldıqda, bu dəyişikliyin 
mühüm əhəmiyyəti bir daha önə çıxır. 
Dəyişiklik qüvvəyə mindiyi vaxtdan – 
2017-ci il dekabrın 1-dən bu günədək 
hərbi məhkəmələrdə baxılmış böyük 
ictimai təhlükə törətməyən və az ağır, 
o cümlədən mülkiyyət əleyhinə (oğur-
luq, dələduzluq və s.) cinayətlərə 
dair işlər üzrə şəxslərə azadlıqdan 
məhrumetməyə alternativ cəzanın – 
hərbi xidmət üzrə məhdudlaşdırma 
cəzasının tətbiq olunması nəticəsində 
yüzlərlə xidmətə yararlı və gərəkli 
zabit, gizir və müddətdən artıq həqiqi 
hərbi xidmət keçən hərbi qulluqçunun 
hərbi xidmətdə saxlanılmasına nail 

 olunmuşdur. 
Bundan başqa, həmin sərəncamın 

icrası ilə əlaqədar bu qəbildən olan 
cinayətlərə dair işlər üzrə dövlət ittiham-
çıları tərəfindən cəzanın yüngüllüyündən 
protestlərin verilməsinin zəruriliyi və 
əsaslılığına xüsusi diqqət yetirilmişdir. 

Məlum olduğu kimi, Azərbaycan 
müstəqillik əldə etdikdən sonra ölkənin 
hüquq sistemində köklü islahatlar apa-
rılmışdır. Ölkənin 1995-ci ildə demok-
ratik dəyərlərə və prinsiplərə uyğun 
hazırlanmış və ümumxalq səsverməsi 
ilə qəbul edilmiş ilk Konstitusiyasının 
müddəalarının üçdəbiri insan hüquq və 
azadlıqlarına həsr edilmiş, hakimiyyət 
bölgüsü prinsipi təsbit edilmişdir. Ümum-
milli lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə 
aparılmış məhkəmə-hüquq islahatları 
nəticəsində keçmiş Sovet İttifaqından 
miras qalmış ölkənin hüquq sistemi 
demokratik prinsiplər əsasında tamamilə 
yenidən qurulmuşdur. 

Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyev tərəfindən məhkəmə sisteminin 
müasirləşdirilməsi barədə imzalanmış 
19 yanvar 2006-cı il tarixli fərmanla 
məhkəmə islahatları keyfiyyətcə yeni 

mərhələyə keçmişdir.
Dünya təcrübəsi göstərir ki, 

məhkəmə-hüquq sistemində islahatlar 
hər zaman davam edən daimi pro-
sesdir. Hətta inkişaf etmiş demokratik 
dövlətlərdə də bu sahədə mütəmadi ola-
raq islahatlar aparılır, məhkəmə sistemi 
təkmilləşir. Azərbaycanda da bu sahədə 
ardıcıl və məqsədyönlü iş aparılır. 

Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyev bu il martın 1-də mədəniyyət 
və incəsənət xadimlərinin bir qrupu 
ilə görüşdə bu barədə danışarkən 
məhkəmə-hüquq sahəsində islahatlara 
ciddi ehtiyac olduğunu və bu barədə 
müvafiq göstərişlər verildiyini bildir-
mişdi. Budur, aprelin 3-də ölkə başçısı 
məhkəmə-hüquq sahəsində növbəti mü-
hüm yeniliklərə gətirib çıxaracaq fərman 
imzaladı. “Məhkəmə-hüquq sistemində 
islahatların dərinləşdirilməsi haqqında ” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
fərmanında deyilir ki, ölkəmizin davamlı 
tərəqqisinin təmin edilməsi üçün bütün 
sahələrdə həyata keçirilən islahatlar 
məhkəmə-hüquq sisteminin inkişafında 
yeni mərhələnin başlanmasını və bu 

sahədə islahatların dərinləşdirilməsini 
zəruri edir. 

Fərmanda deyilir ki, müasir 
dövrün tələblərinə cavab verən, 
cəmiyyətdə yüksək nüfuza malik 
ədalət mühakiməsinin formalaş-
dırılması prosesini sürətləndirmək 
məqsədilə məhkəməyə müraciət 
imkanları daha da genişləndirilməli, 
məhkəmələrin fəaliyyətində şəffaflıq 
artırılmalı, məhkəmə icraatının effektiv-
liyi yüksəldilməli, məhkəmə qərarlarının 
tam və vaxtında icra edilməsi təmin 
olunmalı, süründürməçiliyin və digər ne-
qativ halların aradan qaldırılması üçün 
görülən tədbirlər gücləndirilməlidir. 

Mütəxəssislər bildirirlər ki, bu fərman 
müstəqil, obyektiv, qərəzsiz və şəffaf 
məhkəmə-hüquqi sistemin fəaliyyətinin 
təmin edilməsi, onun modernləşdirilməsi 
və təkmilləşdirilməsi üçün məhkəmə-
hüquq sistemində çatışmazlıqların 
aradan qaldırılması baxımından böyük 
əhəmiyyət daşıyır.

Ədliyyə və məhkəmə sistemi üçün 
mühüm “yol xəritəsi” olan fərmanın 
prokurorluq orqanları tərəfindən 
təxirəsalınmadan icrasına başlanılmaq-

la, o cümlədən bu mühüm sənədin 
müstəsna əhəmiyyəti barədə ardı-
cıl maarifləndirmə tədbirləri, ictimai 
müzakirələr davam etdirilir.

Fərmandan irəli gələn vəzifələrin 
təxirə salınmadan icrasını təmin etmək, 
cəza siyasətinin humanistləşdirilməsi 
və cinayətlərin dekriminallaşdırılması 
məqsədilə Azərbaycan Respublika-
sının Cinayət Məcəlləsinə əlavə və 
dəyişiklərə dair təkliflərin hazırlanması 
ilə bağlı Azərbaycan Respublikası-
nın baş prokuroru tərəfindən 4 aprel 
2019-cu il tarixli sərəncamla işçi qrupu 
yaradılmışdır. 

Fərmanla prokurorluq orqanları-
nın üzərinə bir sıra vəzifələr düşür. 
Belə ki, vahid məhkəmə təcrübəsinin 
formalaşdırılması və icra olunması 
mexanizminin təsbit edilməsi üçün 
cinayət təqibi orqanlarında başlanmış 
jinayət işlərinin istintaqı zamanı cinayət 
qanunverijiliyinin müddəlarına düzgün 
istintad edilməklə əmələ obyektiv hü-
quqi qiymət verilməsi, cinayət işlərinin 
yüksək peşəkarlıqla istintaq edilməsi, 

prokurorlar tərəfindən ibtidai araşdır-
manın həm prokurorluq, həm də digər 
istintaq orqanlarında keyfiyyətlə apa-
rılması istiqamətində kəsərli tədbirlərin 
görülməsi üçün müvafiq tədbirlər 
gücləndirilməlidir. Bu məsələ, aprelin 
ayının 9-da Azərbaycan Respublikasının 
baş prokuroru, I dərəcəli dövlət ədliyyə 
müşaviri Zakir Qaralovun sədrliyi ilə 
keçirilmiş geniş əməliyyat müşavirəsində 
bir daha vurğulanmışdır. Həmin 
müşavirədə, eyni zamanda, fərmandan 
irəli gələn vəzifələrin icrası ilə əlaqədar 
ilkin mərhələdə Bakı Şəhər Prokuror-
luğunun dövlət ittihamının müdafiəsi 
üzrə şöbəsinin fəaliyyət keyfiyyətinin 
artırılması məqsədilə şöbənin tərkibinin 
yenidən formalaşdırılması üçün 
müsabiqə komissiyasının təşkil olunması 
və növbəti mərhələdə isə dövlət ittiha-
mının müdafiəsini həyata keçirən bütün 
prokurorların eyni prosedurlar əsasında 
müsabiqə yolu ilə vəzifəyə təyin edilməsi 
barədə qərara gəlinmişdir. 

Ümumilikdə, bu fərman vətəndaşların 
hüquqlarının məhkəmə müdafiəsinin 
daha etibarlı təmin olunmasına, 

ədalət mühakiməsinə ictimai etimadın 
yüksəlməsinə xidmət etməklə yanaşı, 
məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyinin 
möhkəmlənməsinə, məhkəmələrə 
kənar müdaxilələrin qarşısının alınma-
sına, qeyri-prosessual münasibətlərin, 
süründürməçiliyin və digər neqativ 
halların yolverilməzliyinin, məhkəmə 
qərarlarının ədalətliliyinin və vaxtın-
da tam icrasının təmin olunmasına, 
şəffaflığın artırılmasına, hakimlərin iş 

yükünün azalmasına, işlərə baxılmasının 
keyfiyyətinin yüksəlməsinə, əhaliyə daha 
çevik, asan və alternativ xidmətlərin 
göstərilməsinə imkan yaradacaqdır. 

Cəmiyyətimizdə rəğbətlə qarşılanan 
bu humanist tədbirlər və tətbiq olunan 
yeniliklər onu deməyə əsas verir ki, 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 
vətəndaşların mənafeyinə hesablanmış 
çoxşaxəli hüquqi islahatlar uğurla 
davam etdirilir. Bütövlükdə, məhkəmə-
hüquq sisteminin inkişafı naminə həyata 
keçirilən bütün tədbirlər ölkəmizdə insan 
və vətəndaş hüquq və azadlıqlarını 
ardıcıl və dolğun şəkildə, daha geniş 
və demokratik məzmunda təmin etmək 
məqsədlərinə xidmət edir. 

 Eyni zamanda, ədalət mühakiməsi 
mexanizmlərinin effektiv fəaliyyətinin 
təmin edilməsi üçün hakim və məhkəmə 
aparatı işçilərinin sosial müdafiəsi daha 
da yaxşılaşdırılmalı, müvafiq infrast-
rukturun yenilənməsi işləri davam 
etdirilməli, məhkəmə icraatında müasir 
informasiya texnologiyalarının tətbiqinin 
üstünlüklərindən hərtərəfli istifadə 
edilməli, digər mühüm məsələlər həll 
olunmalıdır.

“Məhkəmə-hüquq sistemində is-
lahatların dərinləşdirilməsi haqqında” 
fərmana əsasən, ədalət mühakiməsinin 
keyfiyyətinin və səmərəliliyinin ar-
tırılması məqsədilə Azərbaycanın 
bütün məhkəmələrinin sədrlərinə 
və hakimlərinə tövsiyə edilmişdir ki, 
məhkəmə hakimiyyətinin nüfuzunun 
artırılması və cəmiyyətdə məhkəmələrə 
etimadın möhkəmlənməsi üçün 
fəaliyyətlərində ədalət, qanunçuluq, 
qərəzsizlik, aşkarlıq, hər kəsin qanun 
və məhkəmə qarşısında bərabərliyi və 
Azərbaycan Respublikasının Konstitu-
siyası və qanunlarında təsbit edilmiş 
ədalət mühakiməsinin digər prinsiplərinə 
dönmədən riayət etsinlər. 

Bundan başqa, məhkəməyə 
müraciət imkanlarının asanlaşdırılması 
və sahibkarlıqla bağlı mübahisələrə 
müvafiq sahədə daha dərin hüquqi bilik 
və təcrübəsi olan hakimlər tərəfindən 
baxılmasını təmin etmək məqsədilə ver-

gi və gömrük ödənişləri, məcburi dövlət 
sosial sığorta haqlarının ödənilməsi ilə 
bağlı yaranan mübahisələrə, habelə 
sahibkarlıq fəaliyyəti ilə əlaqədar digər 
məsələlərə dair işlər üzrə ixtisaslaşmış 
məhkəmənin yaradılması, hakimlərin 
müstəqilliyini təmin etmək məqsədilə 
məhkəmələrin fəaliyyətinə müdaxilənin 
qarşısının alınması mexanizmlərinin 
təkmilləşdirilməsi və belə müdaxiləyə 
görə məsuliyyətin artırılması, hakimlərin 
sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi 
məqsədilə onların maddi təminatının 
əhəmiyyətli dərəcədə artırılması, 
məhkəmələrdə baxılan işlər üzrə 
ödənilən dövlət rüsumunun müəyyən 
hissəsinin məhkəmə aparatları işçilərinin 
sosial müdafiəsinin gücləndirilməsinə və 
məhkəmələrin maddi-texniki bazasının 
möhkəmləndirilməsinə yönəldilməsi, 
bütün məhkəmə iclaslarının fasiləsiz au-
dioyazısının aparılması və s. məsələlərə 
dair normativ hüquqi aktların layihələrini 
hazırlayıb iki ay müddətində Prezidentə 
təqdim olunması tapşırılmışdır. Aydındır 
ki, hüquq sisteminin təkmilləşdirilməsi 
yüksək iqtisadi inkişafı şərtləndirir və 
onun ayrılmaz hissəsidir. Bu mənada 
son fərman sahibkarların məhkəmə-
hüquq sistemi ilə münasibətlərində 
keyfiyyətcə yeni səhifənin açılmasına 
imkan verəcək.

Məhkəmə sistemində şəffaflığın 
və ədalətin tam bərqərar olması ümu-
mi demokratik inkişafa müsbət təsir 
göstərir. Bu prosesin təmin olunmasında 
“elektron məhkəmə” informasiya sistemi-
nin tətbiqi də böyük əhəmiyyət daşı-
yır. Prezident İlham Əliyev bu məsələ 
barədə belə demişdir: "Hazırda bütün 
yeni tikilmiş məhkəmə komplekslərində 
"Elektron məhkəmə" informasiya sistemi 
quraşdırılır və bu da çox ciddi islahatdır. 
Çünki məhkəmələrin qərarları ədalətli 
olmalıdır... Ədalətli qərarlar həm insan-
larda dövlətə inamı artırır, eyni zaman-
da, həyatımızı tənzimləyir. Məhkəmə 
sistemində qəbul edilmiş qərarlar, aparı-
lan islahatlar, bax, bu məqsədi güdür". 

Son fərmanda “Elektron məhkəmə” 
informasiya sisteminin tətbiqi ilə 
əlaqədar təşkilati işlərin yekunlaşdırılma-
sı, mediasiya prosesinin tətbiqi ilə bağlı 
maarifləndirmə və təşviqat tədbirlərinin 
həyata keçirilməsi, Ədliyyə Nazirliyinin 
Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzinin və 
Ədliyyə Akademiyasının fəaliyyətinin 
müasirləşdirilməsi, infrastrukturunun və 
maddi-texniki təchizatının yaxşılaşdırıl-
ması, birinci instansiya məhkəmələrində 
kargüzarlığın aparılması ilə bağlı dövlət 
büdcəsində nəzərdə tutulmuş vəsaitin 
birbaşa hakimlərin bank hesablarına 
köçürülməsi və digər məsələlərlə bağlı 
tövsiyə və tapşırıqlar verilmiş, məhkəmə 
hakimlərinin ümumi sayının 200 nəfər 
artırılması tapşırılmışdır. Burada qeyd 
etmək lazımdır ki, fərmanda göstərilən 
tədbirlərin yerinə yetirilməsi təkcə 
hakimlər korpusunun deyil, həm də 
məhkəmə hakimiyyəti heyətinin bü-
tün işçilərinin də rifahına müsbət təsir 
göstərəcək.

Aydın ƏLƏSGƏROV,  
Respublika Hərbi Prokurorluğunun 

dövlət ittihamının müdafiəsi 
şöbəsinin rəisi, ədliyyə polkovniki

Azərbaycanda son illərdə məhkəmə sistemi 
beynəlxalq standartlara uyğun təkmilləşdirilmiş, 
məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyi 

möhkəmləndirilmiş, bu sahədə fəaliyyəti tənzimləyən 
qanunvericilik bazası əsaslı şəkildə yenilənmiş, 
insanların məhkəmələrə müraciət imkanları xeyli 
asanlaşmış, infrastruktur müasirləşmişdir. Eyni zamanda, 
ölkəmizdə hakimlərin seçiminin ən şəffaf qaydaları tətbiq 
olunur və bu gün məhkəmə hakimiyyətində təmsil olunan 
hakimlərin əksəriyyətini məhz bu seçim əsasında təyin 
olunanlar təşkil edir.

Azərbaycan məhkəmə-hüquq sistemi 
keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoyur

Korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində beynəlxalq 
təşkilatlarla əməkdaşlıq uğurla davam etdirilir

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən 
həyata keçirilən islahatlar çərçivəsində ölkəmizdə beynəlxalq standartlar 
səviyyəsində mütərəqqi antikorrupsiya qanunvericiliyi formalaşdırılmaqla 
yanaşı, dövlətimizin bu sahədə beynəlxalq əlaqələri daim inkişaf etdirilir.

Baş Prokurorluğun mətbuat 
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər 
ki, səmərəli əməkdaşlıq əlaqələrinin 
davamı olaraq, aprelin 17-də Mosk-
vada “Hakimlər və prokurorların 
fəaliyyətində maraqlar toqquşmasının 
qarşısının alınması və korrupsiyaya 
qarşı mübarizənin təmin edilməsi” 
mövzusunda beynəlxalq konfrans 
keçirilib.

Avropa Şurasının İnsan Hüquqları 

və Qanunun Aliliyi Baş İdarəsinin, 
Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Aparan 
Dövlətlər Qrupunun (GRECO), 
Beynəlxalq Prokurorlar Assosiasiya-
sı (IAP), Rusiya Federasiyası Baş 
Prokurorluğunun, Xarici İşlər Nazirli-
yinin və Moskva Beynəlxalq Əlaqələr 
Dövlət İnstitutunun birgə təşkilatçılığı 
ilə keçirilən tədbirdə IAP-ın vitse-pre-
zidenti qismində Assosiasiyanı təmsil 
edən baş prokurorun müavini – Baş 

Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı 
Mübarizə Baş İdarəsinin rəisi Kamran 
Əliyevin rəhbərliyi ilə nümayəndə 
heyəti iştirak edib.

Rusiya Federasiyası baş proku-
rorunun birinci müavini Aleksandr 
Busmanın, Avropa Şurasının İnsan 
Haqları və Qanunun Aliliyi Baş 
İdarəsinin baş direktoru Xristos Yu-
komolosun, GRECO-nun prezidenti 
Marin Mrçelanın və digər ali vəzifəli 
nümayəndələrin iştirak etdikləri 
tədbirin yüksək səviyyəli hissəsində 
çıxış edən Kamran Əliyev Rusiya 
Federasiyası Baş Prokurorluğunun 
Beynəlxalq Prokurorlar Assosiasiya-
sının işinə verdiyi töhfələrin, eləcə 
də Assosiasiyanın rəsmi saytının 
Azərbaycan Respublikasının Baş 
Prokurorluğu tərəfindən aparılan rus 
dili versiyasının hazırda Rusiya Fede-
rasiyasının Prokurorluğu tərəfindən 
davam etdirilməsinin qurum tərəfindən 
yüksək qiymətləndirildiyini vurğulayıb.

Bununla yanaşı, Kamran Əliyev 
ölkəmizdə də aparılan sistemli kor-
rupsiyaya qarşı mübarizə siyasəti, 
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi 
ilə həyata keçirilən geniş məhkəmə-
hüquq islahatları barədə iştirakçılara 
məlumat verib, bu siyasətin mühüm 
hissəsini beynəlxalq tərəfdaşlarla 
əməkdaşlığın təşkil etdiyini vur-
ğulayıb. Buna bariz nümunə kimi 
Beynəlxalq Prokurorlar Assosiasiyası 

ilə Azərbaycan Respublikasının pro-
kurorluq orqanları arasında yüksələn 
xətt üzrə inkişaf edən səmərəli 
tərəfdaşlıq münasibətlərinin mövcud 
olduğu göstərilib. 

Kamran Əliyev çıxışında, 
həmçinin təmsil etdiyi beynəlxalq 
qurumun maraqlar toqquşmasının 
qarşısının alınması və korrupsiyaya 
qarşı mübarizənin təmin olunması 
istiqamətində fəaliyyətinin təşkili ilə 
bağlı ümumi məsələlərə də toxunub, 
iştirakçılara IAP-ın Korrupsiyaya 
Qarşı Mübarizə üzrə Prokurorlar 
Şəbəkəsinin (NACP) fəaliyyəti barədə 
ətraflı məlumat verib.

Tədbir çərçivəsində Azərbaycan 
nümayəndə heyəti ilə Rusiya Fe-
derasiyası baş prokurorunun birinci 
müavini Aleksandr Busman, Yunanıs-
tan Respublikasının Ali Məhkəməsinin 
baş prokuroru Kseni Dimitriou-Vasili-
polu və digər ölkələrin, habelə bir sıra 
beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri 
arasında ikitərəfli görüşlər keçirilib, 
əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə 
olunub.

Sonda tədbirin proqramına uyğun 
olaraq dinlənilən məruzələr müzakirə 
edilib. Müzakirələrdə hakimlərin və 
prokurorların fəaliyyətində maraqlar 
toqquşmasının qarşısının alınması və 
korrupsiyaya qarşı mübarizənin təmin 
edilməsi istiqamətində səmərəli fikir 
mübadiləsi aparılıb.

Tədbir çərçivəsində Kamran 
Əliyev Moskva Beynəlxalq Əlaqələr 
Dövlət İnstitutunda təhsil alan 
azərbaycanlı tələbələrlə də görüşərək, 
onların təhsili ilə maraqlanıb, 
suallarını cavablandırıb. 

Gənc alimlərə qayğı elmin inkişafına 
xidmət edir

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında 
da (AMEA) gənclər siyasəti uğurla reallaşdırılır, 
gənclərə yüksək diqqət və qayğı ilə yanaşılır. 
AMEA-da bu yaxınlarda “Gənc qadınlar elmdə” 
adlı müsabiqənin keçirilməsində əsas məqsəd 
akademiyada çalışan gənc qadınların elmin 
müxtəlif sahələrində apardıqları tədqiqatları, 
əldə etdikləri nailiyyətləri stimullaşdırmaq 
və onların elmin inkişafında rolunu daha da 
artırmaq olub.

Sözügedən müsabiqənin nəticələrinə görə, 
qəzetimizlə əməkdaşlıq edən Fəlsəfə İnstitutu-
nun elmlər doktoru hazırlığı üzrə əyani dokto-
rantı, siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru Günel 
Məlikli I yerə layiq görülüb. 

Xatırladaq ki, G.Məlikli hələ 2009-cu ildə 
ictimai işlərdə fəallığına görə “İlin tələbəsi” 
adına layiq görülüb, Yeni Azərbaycan Partiyası-
nın, “İrəli” İctimai Birliyinin, respublika Tələbə 

Gənclər Təşkilatının fəal üzvü olub. 
Hazırda AMEA-nın Fəlsəfə İnstitunun 

“Azərbaycan milli inkişaf sistemi İlham 
Əliyevin siyasi strategiyası kontekstində” möv-
zusu üzrə doktorantı olan G.Məlikli indiyədək 
müxtəlif elmi jurnallarda dərc edilən 80-ə 
yaxın məqalənin, habelə “Azərbaycan Res-
publikasının dövlət təhlükəsizliyində sosial 
siyasətin yeri və rolu” və “İlham Əliyevin siyasi 
strategiyasında milli prioritetlər” adlı monoq-
rafiyaların müəllifidir. 

Bütün bunlar bir daha onu göstərir ki, 
dövlət gənclər siyasəti və Azərbaycan Preziden-
ti İlham Əliyevin gənclərə, o cümlədən gənc 
alimlərə diqqət və qayğısı onların sosial rifahı-
nın yüksəlməsi ilə yanaşı, həm də elmimizin 
inkişafına xidmət edir. 

V.BAYRAMOV, Xalq qəzeti”

Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi 
ilə ölkəmizdə bütün sahələrdə 
davamlı və dayanıqlı islahatlar 

keçirilir. Bu islahatlar, eyni zamanda, 
gənclərin bilik və bacarıqlarının inkişaf 
etdirilməsi, Azərbaycanın gələcəyi 
naminə onların layiqli işlə təmin 
olunmaları, həmçinin respublikamızın 
ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi və digər 
sahələrində fəal rol almalarına mühüm 
təsir göstərir. 
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Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyi 
Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti 
aşağıda qeyd olunan vakant vəzifəni tutmaq üçün müsabiqə elan edir:

Kafedra müdiri:
“Beynəlxalq 

münasibətlər” kafedrası 
Müsabiqədə iştirak 

etmək üçün tələb olunan 
sənədlər:

1. Azərbaycan Turizm 
və Menecment Universite-
ti rektorunun adına ərizə

2. Əmək kitabçasından 
çıxarış

3. Kadrların şəxsi uçot 
vərəqəsi

4. Tərcümeyi-hal
5. 3x4 sm ölçüdə 2 

ədəd rəngli fotoşəkil
6. Son iş yerindən 

xasiyyətnamə (təşkilatın 
rəhbəri tərəfindən verilmiş 
və təşkilatın möhürü ilə 
təsdiqlənmiş)

7. Ali təhsil, alimlik 
dərəcəsi (fəlsəfə doktoru 
və elmlər doktoru), elmi 

ad (dosent və professor) 
verilməsi haqqında dip-
lomların təsdiq olunmuş 
surətləri

8. Ən azı, 5 il elmi-pe-
daqoji təcrübə

9. Dərc olunmuş 
elmi əsərlərin siyahı-
sı (təşkilatın elmi katibi 
tərəfindən təsdiq olunmuş 
və möhürlənmiş)

10. Şəxsiyyət 
vəsiqəsinin surəti

11. Kafedranın 5 illik 
perspektiv inkişaf planı.

Sənədləri bir ay ərzində 
(şənbə, bazar və bayram 
günləri istisna olmaqla) 
saat 10.00-dan 17.00-
dək Azərbaycan Turizm 
və Menecment Universi-
tetinin ümumi şöbəsinə 
təqdim etmək lazımdır. 
Ünvan- Bakı şəhəri, 

AZ1072, K.Rəhimov 
küçəsi 822/23-cü məhəllə,  
209-cu otaq.

Yaranan suallarla bağlı 
Azərbaycan Turizm və 
Menecment Universi-
tetinin İnsan resursları 
şöbəsinə müraciət etmək 
olar. Telefon - 564-42-33, 
564-54-11 (dax. 115).

Məlumat  ATMU-nun 
web səhifəsində də 
(www.atmu.edu.az) 
yerləşdirilmişdir. 

Qeyd: kafedra müdiri 
vəzifəsinə namizədlərin 
göstəriciləri vəzifə 
tələblərinə uyğun 
gəlmədikdə və ya ərizənin 
verilmə müddəti bitdikdə 
sənədlərin qəbulundan 
imtina olunur.

Rektorluq

İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkəti
AÇIQ TENDER ELAN EDİR 

Tender 7 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Liftlərə lazım olan ehtiyat 

hissələri və illik texniki xidmət işlərinin 
satın alınması.

Lot-2. Qazanxananın istismara 
verilməsi üçün texniki şərtlərin hazırlan-
ması və zəruri təmir aparılması işlərinin 
satın alınması.

Lot-3. DeckLink Studio 4K kompüter 
platasının satın alınması. 

Lot-4. TC Elektronic DBMax audio 
prosessorun satın alınması.

Lot-5. Hesablama texnikasının satın 
alınması.

Lot-6. Televiziya avadanlığının satın 
alınması.

Lot-7. Müxtəlif dekorasiyaların satın 
alınması.

Tender iştirakçılarına təklif olunur 
ki, öz tender təkliflərini möhürlənib im-
zalanmış şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı 
surətdə təqdim etsinlər. Müqaviləni 
yerinə yetirmək üçün tender iştirakçı-
ları lazımi maliyyə və texniki imkanlara 
malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 
hər bir lot üçün 100 manat iştirak 
haqqını göstərilən hesaba köçürdükdən 
sonra Azərbaycan dilində tərtib olun-
muş əsas şərtlər toplusunu Bakı şəhəri, 
Yasamal rayonu, Şərifzadə küçəsi 241 
( əlaqələndirici şəxs- Ramil Əliyevdən, 
telefon- 012 430 13 16 ) nömrəli ünvan-
dan ala bilərlər.

Adı - “Kapital Bank” ASC-nin 1 saylı 
Nəsimi filialı 

Kod - 200112
VÖEN - 9900003611
M/h - AZ-

37NABZ01350100000000001944
S.W.İ.F.Т. АIIBАZ2X
Adı - İctimai Televiziya və Radio 

Yayımları Şirkəti
H/h-

AZ11AIIB33010019441102259111
VÖEN - 2000435761 
İştirak haqqı heç bir halda geri 

qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşa-

ğıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak 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 qiymətinin 1 faizi 
həcmində bank təminatı (zərflərin açıl-
dığı gündən sonra ən azı 60 bank günü 
müddətində qüvvədə olmalıdır);

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

- son bir il ərzində fəaliyyəti haq-
qında vergi orqanları tərəfindən təsdiq 

olunmuş maliyyə hesabatının surəti;
- iddiaçının son bir il ərzində maliyyə 

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

nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə 
və rekvizitləri;

- müvafıq mallar üzrə mənşə və 
uyğunluq sertifikatları.

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

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender 
təklifı və bank zəmanəti istisna olmaqla) 
10 may 2019-cu il saat 17.00-a qədər, 
tender təklifi və bank zəmanətini isə 
möhürlənmiş ikiqat zərflərdə 20 may 
2019-cu il saat 17.00-a qədər Bakı 
şəhəri, Yasamal rayonu, Şərifzadə 
küçəsi 241 nömrəli ünvana təqdim 
etməlidirlər.

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

Təklif zərfləri 21 may 2019-cu il saat 
11.00-da Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, 
Şərifzadə küçəsi 241 nömrəli ünvanda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri tender zərflərinin açılışı 
prosedurunda iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Səhiyyə Nazirliyinin Məhkəmə-Tibbi Ekspertiza və 
Patoloji Anatomiya Elmi-Təcrübi və Tədris Birliyi 

2019-cu il üçün müxtəlif sərfiyyat materiallarının satın alınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Lot-1. Birliyə lazım olan müxtəlif sərfiyyat 

materiallarının satınalınması.
İştirakçılar “Dövlət satınalmaları haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Qanununa uyğun 
olaraq öz tender təkliflərini möhürlənib imzalan-
mış zərflərdə bağlı şəkildə təqdim etməlidirlər.
Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıdakı 
meyarlara üstünlük veriləcəkdir:

-yerli istehsal, aşağı qiymət, yüksək 
keyfiyyət, analoji işlərdə təcrübə və maliyyə 
vəziyyəti.

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender 
iştirakçıları lazımi texniki və maliyyə imkan-
larına malik olmalıdırlar. Tenderdə iştirak 
etmək istəyənlər 80 (səksən) manat məbləğdə 
iştirak haqqını hesaba ödəməklə Azərbaycan 
dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu 
Bakı şəhəri, M. Mirqasımov küçəsi 1 nömrəli 
ünvandan əldə edə bilərlər. Əlaqə telefonu- 
(012)594-78-11 

Tenderdə iştirak haqqı bu hesaba 
ödənilməlidir.

H/h - AZ59CTRE00000000000002128209
Fond - 7
Maddə - 142340 
VÖEN - 1400607821
Bank - Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi 
Kod - 210005
VÖEN - 1401555071
M/h - AZ41NABZ0136010000000003944
S.W.İ.F.T: CTREAZ22
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı 

sənədləri təqdim etməlidirlər:
-tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
-tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
-tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 

sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);

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

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

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

Sənədlər Azərbaycan dilində 2 nüsxədə 
(əsli və surəti) təqdim olunmalıdır. İddiaçılar 
tenderdə iştirak üçün yuxarıda göstərilən 
sənədləri (tender təklifi və bank təminatı istisna 
olmaqla) 13 may 2019-cu il saat 11.00-a kimi, 
tender təklifini və bank zəmanətini isə möhürlü 
zərflərdə 21 may 2019-cu il saat 17.00-a 
qədər Bakı şəhəri, M. Mirqasımov küçəsi 1 
nömrəli ünvanda birliyin dəftərxanasına təqdim 
etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. İddiaçı-
ların təklifləri 22 may 2019-cu il saat  10.00-da 
yuxarıda göstərilən ünvanda açılacaqdır. 
İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri iştirak 
edə bilərlər. 

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikası Dövlət Turizm Agentliyinin 
“Şahdağ Turizm Mərkəzi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 2 Lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Sərnişinlərin daşınması, 

nəqliyyatın, eləcə də əlavə ağır texnika-
nın icarəsi xidmətinin satın alınması.

Lot-2. Nəqliyyat vasitələrinin təmiri 
işlərinin satın alınması.

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

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

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər aşa-
ğıdakı məbləğdə iştirak haqqını göstərilən 
hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan 
dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər top-
lusunu Bakı şəhəri, Neftçilər prospekti 
153 nömrəli ünvandan təhvil ala bilərlər. 
Əlaqələndirici şəxs - Tural Quluzadə, 
əlaqə telefonu- (+99 477) 277 32 60.

İştirak haqqı lot -1 – 500 manat,  
lot-2 isə 250 manatdır.

H/h- AZ53Aİ-
İB33010019444805754148

VÖEN- 4700664781
Bank- “Kapital Bank” ASC-nin Qusar 

filialı 
Kod- 200480
VÖEN- 9900003611
M/h- AZ-

37NABZ01350100000000001944

S.W.İ.F.T: AIIBAZ2X
İştirak haqqı heç bir halda geri 

qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşa-

ğıdakı 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 (otuz) bank 
günü qüvvədə olmalıdır);

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

- Azərbaycan Respublikasında 
vergilərə və digər icbari ödənişlərə 
dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş 
öhdəliklərin olmaması haqqında müva-
fiq 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; 

- iddiaçının maddi-texniki bazası;
- müqavilənin yerinə yetirilməsi 

təminatı- 2 faiz (iddiaçının təklifi 100 
000 ABŞ dolları manat ekvivalentindən 
çox olarsa).

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

Tender proseduru “Dövlət  
satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun 
keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender 
təklifi və bank təminatı istisna olmaqla) 
27 may 2019-cu il saat 16.00-a qədər, 
tender təklifi və bank təminatını isə 
möhürlənmiş ikiqat zərfdə 4 iyun 2019-
cu il saat 16.00-a qədər Bakı şəhəri, 
Neftçilər prospekti 153 nömrəli ünvana 
təqdim etməlidirlər. Əlaqələndirici şəxs 
Tural Quluzadə, əlaqə telefonu (+99 
477) 277 32 60.

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

İddiaçıların təklifləri 7 iyun 2019-cu 
il saat 17.00-da Bakı şəhəri, Neftçilər 
prospekti 153 nömrəli ünvanda açıla-
caqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

B İ L D İ R İ Ş
“Azəraqrar Dövlət İstehsalat 

və Emal Birliyi” MMC tərəfindən 
2019-cu il aprelin 9-da dəftərxana 
mallarının satın alınması 
məqsədilə elan edilmiş kotirovka 
sorğusunda “Office Lines” 
MMC qalib elan olunmuş və 
satınalmanın qalibi ilə 44 715,86 
manat dəyərində müqavilə 
imzalanmışdır.

Tender komissiyası

B İ L D İ R İ Ş
“Azəraqrar Dövlət İstehsalat 

və Emal Birliyi” MMC tərəfindən 
2019-cu il aprelin 9-da ofis 
mebellərinin satın alınması 
məqsədilə elan edilmiş kotirovka 
sorğusunda “Dekorjinal” 
MMC qalib elan olunmuş və 
satınalmanın qalibi ilə 42 348,00 
manat dəyərində müqavilə 
imzalanmışdır.

Tender komissiyası

B İ L D İ R İ Ş
“Azəraqrar Dövlət İstehsalat 

və Emal Birliyi” MMC tərəfindən 
2019-cu il aprelin 9-da təsərrüfat 
mallarının satın alınması 
məqsədilə elan edilmiş kotirovka 
sorğusunda “Office Lines” 
MMC qalib elan olunmuş və 
satınalmanın qalibi ilə 48 833, 
23 manat dəyərində müqavilə 
imzalanmışdır.

Tender komissiyası

Bakıda XXI əsrin ən müasir tullantı 
idarəetmə sistemi yaradılır

Bakı ŞİH-nin mətbuat xidmətindən 
aldığımız məlumatda bildirilir ki, həmin 
konsepsiya çərçivəsində artıq 3 aya ya-
xındır ki, hazırlıq işləri aparılır. İndiyədək 
Səbail, Nərimanov, Yasamal və Nəsimi 
rayonlarında məişət tullantıları üçün mü-
asir konteynerlər qoyulub. Bu günlərdə 
isə Binəqədi, Nizami və Xətai rayonla-
rına  da belə konteynerlər verilir. Bakı 
Şəhər İcra Hakimiyyəti həyata keçirilən 
işləri əlaqələndirmək üçün “Mott Mac-
Donald” şirkətinin təqdim etdiyi layihə 
əsasında Monitorinq Mərkəzi təşkil 
edib. Burada işçi qrupun konsepsiyanın 
hazılanması və həyata keçirilməsi ilə 

bağlı işləri  yüksək səviyyədə və vaxtın-
da yerinə yetirməsi üçün lazımi şərait 
yaradılıb.

“Mott MacDonald” şirkətinin 
nümayəndələri bu günlərdə növbəti 
dəfə Bakıda olublar. Şirkətin səlahiyyətli 
nümayəndəsi və konsepsiyanın rəhbəri 
Martin Saymon Monitorinq Mərkəzində 
keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib 
ki, şirkətin bu vaxtadək apardığı araş-
dırmaların nəticələri tezliklə Azərbaycan 
paytaxtında da XXI əsrin ən muasir tul-
lantı idarəetmə sisteminin yaradılmasına  
imkan verir. Bakıda hər il, təxminən, 1,5 
milyon ton tullantı yaranır. Bu rəqəmlər 

şəhər genişlənib inkişaf etdikcə, daha 
da artacaq. Tullantılarla bağlı çağdaş 
konsepsiyada göstərilir ki, onun düzgün 
yığılması, emalı və çeşidlənməsi vacib 
şərtdir. Bakıda tullantıların Balaxanı 
çeşidləmə və enerji əldə etmə zavodları-
na göndərilməsi ilə bu sahədə indiyədək 
müəyyən inkişaf əldə edilib.

Xatırladaq ki, indiki konsepsiya ilə 
bağlı ilkin araşdırmalara Nərimanov 
rayonundan başlanıb. Bu layihənin 
gerçəkləşdirilməsi paytaxtda ətraf mü-
hitin qorunmasına önəmli töhfə olmaqla 
yanaşı, tullantıların emalından yüksək 
iqtisadi fayda da gətirəcək. 

R.TAHİR, “Xalq qəzeti”

Xəbər verildiyi kimi, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin sifarişi ilə 
Böyük Britaniyanın dünyaca məşhur “Mott MacDonald” şirkəti 
Azərbaycan paytaxtında bərk məişət tullantılarının yığılması, 
daşınması və çeşidlənməsinin idarə olunmasının ən müasir 
konsepsiyasını hazırlayır. 

Xalq yazıçısı İsmayıl Şıxlının  
100 illik yubileyi qeyd olunub

Tədbirdə Bakı Xore-
oqrafiya Akademiyasının 
professor-müəllim və tələbə-
şagird heyəti iştirak ediblər. 
Elmi sessiyanı akademi-
yanın Azərbaycan dili və 
ədəbiyyatı kafedrasının 
müdiri, sənətşünaslıq üzrə 
elmlər doktoru, professor 
Vəfa Əliyev açaraq Xalq ya-
zıçısı İsmayıl Şıxlının həyat 
yolu, fəaliyyəti və zəngin 
yaradıcılığından bəhs edib. 
Vəfa Əliyev qeyd edib ki, 
şəxsiyyəti yetirən, formalaş-
dıran, ilk növbədə, onu əhatə 
edən mühitdir. Xalq yazıçı-
sı da Azərbaycana böyük 
ziyalı maarifçilər və iste-
dadlı sənətkarlar bəxş edən 
folklor dünyası ilə seçilən 
Qazax mühitindən çıxmışdır. 
Yazıçının yaradıcılığı üçün 
Qazax ədəbi-mədəni mühiti 
ilk qaynaq olmuşdur.

V. Əliyev onu da vur-
ğulayıb ki, İsmayıl Şıxlının  
anadan olmasının 100 illik 

yubileyinin yüksək səviyyədə 
qeyd olunması dövlətimizin, 
ilk növbədə, Prezidenti İlham 
Əliyevin görkəmli yazıçıları-
mıza verdiyi yüksək dəyərin 
nümunəsidir.

Tədbirdə həmçinin ictimai 
fənlər kafedrasının müdiri, 
pedaqogika üzrə fəlsəfə 
doktoru, Əməkdar incəsənət 
xadimi, professor Maral 

Manafova “ İsmayıl Şıxlı-
nın həyat və yaradıcılığı”, 
BXA-nın kitabxana-infor-
masiya mərkəzinin müdiri 
İradə Mehdiyeva ““Dəli Kür” 
romanında azərbaycançılıq 
ideyası”, magistratura və 
doktorantura şöbəsinin müdi-
ri, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə 
doktoru, dosent Fərhunə 
Atakişiyeva  “İsmayıl Şıxlı 

yaradıcılığında milli xarakter 
konsepsiyası”, sənətşünaslıq 
üzrə fəlsəfə doktoru Raifə 
Səfərova “Dəli Kür” filmində  

maarifçilik ideyasının 
təcəssümü” adlı məruzələrlə 
çıxış ediblər.

Tədbirin sonunda İsmayıl 
Şıxlının  “Dəli Kür” romanı 
əsasında çəkilmiş eyniadlı 
filmdən fraqmentlər nümayiş 
olunub.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, 
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, istedadlı nasir və 
ictimai xadim, Xalq yazıçısı İsmayıl Şıxlının anadan olmasının 100 illik 
yubileyinə  həsr olunmuş “Xalq yazıçısı İsmayıl Şıxlının yaradıcılığında 

tarixilik və millilik” mövzusunda elmi sessiya keçirilib.  Sessiya Bakı 
Xoreoqrafiya Akademiyası Təhsil Kompleksində (BXA) “İsmayıl Şıxlının 100 illik 
yubileyinin qeyd edilməsi haqqında”  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
sərəncamına müvafiq olaraq təşkil edilib.

Ermənistan atəşkəs rejimini 24 dəfə pozub
Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri sutka ərzində cəbhənin müxtəlif 

istiqamətlərində iriçaplı pulemyotlardan da istifadə etməklə atəşkəs rejimini  
24 dəfə pozub.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat 
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, 
Ermənistan Respublikasının Berd rayo-
nunun Çinari kəndində və Krasnoselsk 
rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə 

yerləşən mövqelərdən Azərbaycan 
Respublikasının Tovuz rayonunun 
Ağbulaq kəndində və Gədəbəy rayo-
nu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə 
yerləşən mövqelərimiz atəşə tutulub.

Tərtər rayonunun işğal altında 
olan Çiləbürt, Ağdam rayonunun Baş 
Qərvənd, Şirvanlı, Acarlı, Xocavənd 
rayonunun Kuropatkino, Füzuli rayonu-
nun Qaraxanbəyli, Aşağı Seyidəhmədli 
kəndləri yaxınlığında, həmçinin Göygöl, 
Goranboy, Tərtər və Ağdam rayonla-
rı ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə 
yerləşən mövqelərdən də ordumuzun 
mövqeləri atəşə məruz qalıb.
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40 qəpik

Rusiya 

Leonid Mixelson birincidir
“Forbes” jurnalı 

növbəti dəfə Rusiya-
nın ən zəngin insan-
larının siyahısını 
tərtib edib. Bildirilir 
ki, siyahıya 24 mil-
yard dollar sərvəti 
olan “Novatek” qaz 
şirkətinin rəhbəri 
Leonid Mixelson 
başçılıq edir. Siyahıda ikinci yeri 21,3 milyard dollar 
varidata malik NLMK poladəritmə şirkətinin direk-
torlar şurasının sədri Vladimir Lisin tutur. İlk üçlü-
yü isə 20,7 milyard dollar sərvəti olan “Lukoyl” neft 
şirkətinin prezidenti Vahid Ələkbərov tamamlayır.

Məlumatı TASS yayıb.

İtaliya 

Dövlət borcu artıb
Ötən il İta-

liyanın dövlət 
borcu 5,3 milyard 
avro artıb. Bu 
barədə İtaliya 
Mərkəzi Bankının 
məlumatında 
bildirilir. Qeyd 
edilir ki, hazırda 
dövlət borcu 2 

trilyon 321 milyard 95 avro təşkil edir. Məlumat 
üçün deyək ki, İtaliyanın dövlət borcu 2016-cı ildə 
0,8 milyard, 2017-ci ildə 5,5 milyard, ötən il isə 5,3 
milyard avro artıb.

Məlumatı AS nəşri yayıb.

Fransa 

“Airbus” Çində yeni zavod açıb
Fransanın “Air-

bus” aviaşirkəti Çinin 
Çindao şəhərində ilk 
helikopter zavodu 
açıb. Bildirilir ki, 
bu, şirkətin Çindəki 
ilk helikopter zavo-
du olmaqla yanaşı, 
“Airbus”un Avropa-
dan kənarda “H-135” 
helikopterlərinin yığıldığı ilk müəssisəsidir. Qeyd 
olunur ki, ikimühərrikli helikopterdən təcili tib-
bi yardım, axtarış və xilasetmə, hüquq-mühafizə 
orqanlarının əməliyyatları, yanğından mühafizə və 
turizm səyahətləri zamanı geniş istifadə olunur. 

Xəbəri “Sinxua” verib.

ABŞ

Sarımsaqla bağlı yeni tədqiqat
ABŞ alimlərinin 

araşdırması 
nəticəsində bəlli 
olub ki, sarımsaq 
yeyən şəxslərin 
hafizəsi digərləri ilə 
müqayisədə daha 
güclü olur. Alimlər 
xüsusən də yaşla 
bağlı yaranan yaddaş 

zəifliyinin aradan qaldırılması və hafizənin daha da 
möhkəmləndirilməsi üçün sarımsaq yeməyi tövsiyə 
ediblər. Bundan başqa, tədqiqat zamanı məlum olub 
ki, mütəmadi olaraq sarımsaq yeyən insanlarda 
mədə-bağırsaq problemləri aşkarlanmır.

Xəbəri “Nature” yayıb.

İspaniya 

Transferə görə 400 milyon avro
“Barselona” futbol 

klubunun prezidenti 
Xosep Mariya Borto-
meu Filipe Koutinyo-
nun komandadan ay-
rılacağı haqda yayılan 
xəbərlərə münasibət 
bildirib.

O, gənc hücumçu-
nun hələlik komandada qalacağını deyib: “Koutin-
yonun müqaviləsi davam edir. Yalnız 400 milyon 
avroluq sərbəst qalma məbləği ödənilərsə, Koutinyo 
transfer oluna bilər”.

Qeyd edək ki, braziliyalı oyunçu Kataloniya 
klubuna ötən il “Liverpul”dan 150 milyon avro 
müqabilində transfer olunub.

Xəbəri “Footbal.ua” verib.

Hazırladı: Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

 Â Aprelin 19-da
 Â Bakıda və Abşeron yarımadasında 

dəyişkən buludlu olacağı, arabir 
tutulacağı, səhər bəzi yerlərdə çiskinli 
olacağı, axşam isə yağış yağacağı 
gözlənilir. Arabir güclənən şimal-qərb 
küləyi əsəcək,gündüz mülayim şimal-
şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Gecə 6-8, 
gündüz 9-11 , Bakıda gecə 6-8, gündüz 
9-11 dərəcə isti olacaq. Atmosfer 
təzyiqi normadan yüksək 763 mm civə 
sütununundan 766 mm civə sütununa 
yüksələcək , nisbi rütubət 75-85 faiz 
olacaq.

 Â Naxçıvan Muxtar Respublikasında 
şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı 
gözlənilir. Bəzi yerlərdə intensiv olacağı, 
dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar 
yağacağı ehtimalı var. Qərb küləyi 
əsəcək, şimşək çaxanda arabir 
güclənəcək. Gecə 3-8, gündüz 10-15 
dərəcə isti olacaq.

 Â Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa, 
Xocalı, Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, 
Laçın, Kəlbəcər, həmçinin Daşkəsən-
Gədəbəy rayonlarında arabir yağış, 
bəzi yerlərdə qar yağacağı gözlənilir. 
Dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bəzi 
yerlərdə duman olacaq. Arabir güclənən 
qərb küləyi əsəcək. Gecə 2 dərəcə 
şaxtadan 3 dərəcəyədək isti, gündüz 3-8 
dərəcə isti olacaq. 

 Â Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, 
Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında 
bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, yağış 
yağacağı gözlənilir. Səhər ayrı-ayrı 
yerlərdə duman olacaq. Arabir güclənən 
qərb küləyi əsəcək. Gecə 3-8, gündüz 
9-14 dərəcə isti olacaq.

 Â Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, 
Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, 
Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, 
Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 
şimşək çaxacağı, arabir yağış, dağlıq 
ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-
ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv 
olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. 

Bəzi yerlərdə duman olacaq. Arabir 
güclənən qərb küləyi əsəcək. Gecə 2-7, 
gündüz 8-13 dərəcə isti , dağlarda gecə 
3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyədək isti, 
gündüz 2-7 dərəcə isti olacaq. 

 Â Mərkəzi Aran: Mingəçevir, Yevlax, 
Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, 
Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, 
Biləsuvar, Saatlı, Şirvan, Hacıqabul, 
Salyan, Neftçala rayonlarında əsasən 
səhər və axşam bəzi yerlərdə şimşək 
çaxacağı, arabir yağış yağacağı 
gözlənilir. Arabir güclənən qərb küləyi 
əsəcək. Gecə 5-10, gündüz 10-15 
dərəcə isti olacaq.

 Â Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, 
Astara rayonlarında şimşək 
çaxacağı,arabir yağış yağacağı 
gözlənilir. Bəzi yerlərdə leysan xarakterli 
intensiv olacağı , dağlıq ərazilərdə qar 
yağacağı ehtimalı var. Səhər dağlarda 
duman olacaq. Arabir güclənən şimal- 
şərq küləyi əsəcək. Gecə 6-8, gündüz 
9-13 , dağlarda gecə 1-4, gündüz 5-9 
dərəcə isti olacaq. 

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
Xanlar Vəliyev Azərbaycan Respublikası Milli 

Məclisinin Səhiyyə Komitəsinin sədri Əhliman 
Əmiraslanova əzizi 

HAFİZ BAĞIROVUN 
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə 

başsağlığı verir. 
                                                                                           

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  İşlər 
İdarəsinin kollektivi iş yoldaşları Nihat Məmmədova anası

RÜDABƏ AXUNDOVANIN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin 
hüznlə başsağlığı verirlər.

Xətai Rayon İcra Hakimiyyəti
mal-materialların, geyim və inventarların satın alınması məqsədilə təkliflər sorğusu elan edir

Sorğuda iştirak etmək üçün təkliflər 23 aprel 2019-cu il saat 
17.00-dək qəbul olunur.

Təklif zərfləri 24 aprel 2019-cu il saat 11.00-da Bakı şəhəri, 

Xətai rayonu, Xocalı prospekti 41 nömrəli ünvanda Xətai Rayon 
İcra Hakimiyyətinin inzibati binasında açılacaqdır.

Telefon- 012-490-05-94.

 9 Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi yanında Bakı şəhər Vergilər Departamentinin Kommersiya Hüquqi 
Şəxslərin Dövlət Qeydiyyatı İdarəsi tərəfindən 2012-ci il iyulun 9-da 1302945301 saylı qeydiyyat nömrəsilə dövlət 
qeydiyyatına alınmış “Az Trailers Co” MMC-nin nizamnaməsi və VÖEN-in şəhadətnaməsi itdiyi üçün etibarsız 
sayılır.

 � Şimali Koreya Xalq Demokratik 
Respublikası (KXDR) aşağı hündürlükdə 
uçan yeni taktiki idarəolunan raket 
sistemlərinin sınağını keçirib. Bu 
barədə BBC məlumat yayıb.

Mənbə Cənubi Koreya hərbi ekspertlərinin 
açıqlamasına istinadən yazıb. Belə ki, “Şimali 
Koreya 20 kilometr məsafəyə uça bilən taktiki 
qanadlı raketləri sınaqdan keçirə bilərdi”, - deyə 
ekspertlər bildirib. Onların məlumatına əsasən, 
KXDR-də həyata keçirilən bütün raket sınaq-
ları Silahlı Qüvvələrin Şimal komandanlığının 
aşkarlama sistemləri tərəfindən izlənilir. Lakin 
elektron qurğular raket startını qeydə almayıb, 
bu da onların az hündürlükdə və qısa məsafəyə 
uçması ilə izah oluna bilər.

Koreya Mərkəzi Teleqraf Agentliyi isə öz 
növbəsində ölkə lideri Kim Çen Inın yeni tip 
taktiki idarəolunan silahların sınaqlarında iştirak 
etdiyi barədə məlumat yayıb, lakin söhbətin 
hansı silahdan getdiyini bildirməyib.

Qeyd edək ki, bu, fevral ayının sonla-
rında Kim Çen Inla ABŞ Prezidenti Donald 
Tramp arasında Vyetnamda baş tutan ikinci 
sammitdən sonra Pxenyanın rəsmən elan olu-
nan ilk silah sınağıdır.

Xatırladaq ki, 2010-cu ildə Cənubi Ko-
reya düşmənin artilleriya sistemlərini məhv 
etmək üçün şimal sərhədlərində 20 kilometr 
təsir radiusuna malik olan “Spike” raketləri 
yerləşdirmişdir.

Rövşən ATAKİŞİYEV,  
“Xalq qəzeti”

Rusiyadan Ukraynaya neft ixracına 
qadağa qoyulur

 � Rusiya hökuməti 
Ukraynaya neft və neft 
məhsullarının ixracını 
qadağan edir. Bu barədə 
Rusiyanın Baş naziri Dmitri 
Medvedev hökumətin 
iclasında Kiyev tərəfindən 
ölkəsinə qarşı qəbul 
edilmiş məhdudiyyətlərə 
cavab tədbirləri haqqında 
danışarkən bildirib. 
Məlumatı TASS verib.

“Ukraynaya Rusiya nefti və neft 
məhsullarının ixracına qadağa tətbiq edilir”, – 
deyə Medvedev bəyan edib. 

Onun sözlərinə görə, Ukraynadan bəzi 
məhsulların idxalına da qadağa qoyulması 
nəzərdə tutulur: “Biz Rusiyaya bu ölkədən 
bir sıra məhsulların gətirilməsinə qadağaları 
da genişləndiririk. Bu məhdudiyyətlər Ukray-
nanın maşınqayırma, yüngül sənaye, təkrar 
emal olunmuş metallurgiya məhsullarına 
tətbiq edilir. Onların ümumi dəyəri keçən il 
250 milyon dollar təşkil edib”.

Hökumət başçısı qeyd edib ki, Rusiyada 
istehsal olunan bəzi məhsullar Ukraynaya 

yalnız xüsusi icazə əsasında aparıla bilər: 
“Bu il iyunun 1-dən etibarən Ukraynaya 
ixracı ayrıca icazə əsasında mümkün olacaq 
malların siyahısı hazırlanır. Bu kateqoriya-
ya kömür, neft, yanacaq-energetika və neft 
məhsulları daxildir”. 

Baş nazir əlavə edib ki, artıq bu tədbirlərin 
icrası ilə bağlı sərəncam imzalayıb: “Bir neçə 
gün əvvəl Ukraynanın Nazirlər Kabineti bizim 
ölkəyə qarşı növbəti düşmən addımı atıb, 
Ukrayna ərazisinə idxalı qadağan olunmuş 
Rusiya məhsullarının siyahısını genişləndirib. 
Bu şəraitdə biz də öz maraqlarımızı qoruma-
ğa və cavab tədbirləri görməyə məcburuq”, 
– deyə Medvedev bildirib. 

Paşa ƏMİRCANOV,  
“Xalq qəzeti”

İ.Kalın: Türkiyə NATO-nun 
tamhüquqlu üzvü kimi qalacaq

Ankara hesab edir ki, Ru-
siyanın “S-400” raketlərini al-
dığı üçün kiminsə Türkiyənin 
alyans üzvlüyünü müzakirə 
etməsi qəbuledilməzdir. O 
deyib: “Türkiyə NATO-nun 
tamhüquqlu üzvüdür və hər 
bir qərarın qəbul olunmasın-
da səs hüququna malikdir”. 

Mətbuat katibinin 
sözlərinə görə, Ankara 
ilə Vaşinqton arasında-
kı münasibətlərdə bir sıra 
problemlərlə bağlı mürəkkəb 
mərhələ başlayıb. Bu, 
təkcə Rusiyanın “S-400” 
raketləri ilə bağlı prob-
lem deyil. Tərəflərin Suriya 
münaqişəsinin nizamlan-

ması və Fətullah Gülənin 
terror hərəkatı ilə bağlı 
mövqelərində fikir ayrılıqları 
var. Reallıq budur ki, Vaşinq-
tonun YPG/PKK yaraqlılarını 
dəstəkləməsi və Gülənin 
Türkiyəyə təhvil verilməsini 
ləngitməsi iki ölkə arasında 
normal dialoqa mane olur. 

İ.Kalın xatırladıb ki, 
Türkiyə–ABŞ münasibətlərinin 
dərin kökləri var. Türkiyə 
NATO-dakı mövqelərini 
daha da möhkəmləndirmək 
əzmindədir. Ankara NATO-ya 
üzv və üzv olmayan bütün 
ölkələrlə çoxqütblü siyasət 

həyata keçirir. 
Türkiyə üçün Rusiya ilə 

əlaqələr heç də ABŞ, yaxud 
Avropa İttifaqı ilə dialoqa 
alternativ deyil. Eyni zaman-
da, Qərblə əlaqələr Rusiya 
ilə münasibətlərə zərər 
yetirməməlidir.

İ.Kalın müsahibənin so-
nunda vurğulayıb ki, “S-400”-
lərin Türkiyə ərazisində 
yerləşdirilməsi bəzilərinin 
iddia etdikləri kimi, heç də 
“F-35”lə bağlı sazişə təhlükə 
yaratmır.

M.HACIXANLI,  
“Xalq qəzeti”

“Ankara Türkiyənin NATO 
üzvlüyü ilə bağlı hər hansı bir şübhə 
yaranmasına imkan verməyəcək”. 
Bu fikri Türkiyə Prezidentinin 
mətbuat katibi İbrahim Kalın 
“Anadolu” agentliyinə müsahibəsində 
səsləndirib. 

Şimali Koreya 
qısamənzilli  
taktiki  
raketlərin  
sınağını keçirib

Yunanstanda  
4 nəfəri ildırım vurub

 � Yunanıstanın paytaxtı Afinanın qədim 
tarixi və memarlıq abidələri ilə məşhur olan 
Akropol ərazisində 4 nəfəri ildırım vurub. 
Hadisə gündüz saatlarında baş verib. Xəsarət 
alanların ikisi turist, ikisi isə yerli sakindir. 
Onlar xəstəxanaya yerləşdiriliblər.

Hazırda Afinada əlverişsiz hava şəraiti hökm sürür. 
Şimşək çaxır, güclü yağış və dolu yağır. Hakimiyyət orqanları 
əhaliyə bildiriblər ki, mümkünsə, evdən çıxmasınlar.

Ötən ilin yayında Akropol bir neçə günlüyə bağlanmışdı. 
Buna səbəb regionda havaların həddindən artıq isti keçməsi 
və Afrikadan kül tozunun gəlməsi olmuşdu.

Qəzənfər QASIMOV,  
“Xalq qəzeti” 

Ekvadorlular Culian 
Assanjı dəstəkləyirlər

 � Ötən həftə həbs edilmiş Wikileaks-
ın təsisçisi və rəhbəri  Culian Assanjın 
müdafiəsi davam edir.

Ekvador paytaxtının sakinləri əllərində “Azad söz uğ-
runda” və “ABŞ, əlini Assanjdan çək” şuarları ilə hökumət 
və dövlət binalarının qarşısında marş keçiriblər. Onlar təcili 
Culian Assanjın azadlığa buraxılmasını tələb ediblər. Etiraz-
çılarla polis arasında qarşıdurma baş verib.

Qeyd edək ki, Culian Assanj Ekvador hakimiyyətini də 
tənqid edib. Onları korrupsiyada ittiham edib. Məhz bundan 
sonra Ekvador hökuməti Culian Assanjın siyasi toxunulmaz-
lığını ləğv edib.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti” 


