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Türkiyədən 
Suriyaya 310 min 
qaçqın qayıdıb

PREZİDENT 
İLHAM ƏLİYEV: 
Bundan sonra 
da ölkəmiz 
davamlı olaraq 
inkişaf yolu ilə 
gedəcəkdir

Regionların 
sosial-iqtisadi 
inkişafı dövlətin 
qüdrətlənməsinə 
xidmət edir

Transregional 
qaz layihələrinin 
reallaşdırılması 
Azərbaycanı daha 
güclü edəcəkdir

F.R.Şəfiyevin Beynəlxalq Münasibətlərin 
Təhlili Mərkəzinin İdarə Heyətinin 

sədri təyin edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Sərəncamı

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

1. Fərid Rauf oğlu Şəfiyev Beynəlxalq 
Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin İdarə Heyətinin 
sədri təyin edilsin.

2. Bu sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı  şəhəri, 19 fevral 2019-cu il

F.R.Şəfiyevin Azərbaycan 
Respublikasının Çex Respublikasında 

fövqəladə və səlahiyyətli səfiri 
vəzifəsindən geri çağırılması haqqında

Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Sərəncamı

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

Fərid Rauf oğlu Şəfiyev Azərbaycan Respublika-
sının Çex Respublikasında fövqəladə və səlahiyyətli 
səfiri vəzifəsindən geri çağırılsın.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı  şəhəri, 19 fevral 2019-cu il

Prezident İlham Əliyev Avropa Komissiyasının Hərəkətlilik və 
Nəqliyyat üzrə Baş Direktorluğunun rəhbərini qəbul edib

 � Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyev fevralın 19-da Avropa Komissiya-
sının Hərəkətlilik və Nəqliyyat üzrə (MOVE) Baş 
Direktorluğunun rəhbəri Henrik Hololeyi qəbul 
edib. 

Henrik Hololey 
dövlətimizin başçısını ötən 
prezident seçkilərində 
qələbəsi münasibətilə 
təbrik etdi, bunu xalqın 
ölkədə sabitliyə və inkişa-
fa göstərdiyi etimad kimi 

dəyərləndirdi. Avropa Ko-
missiyasının Hərəkətlilik və 
Nəqliyyat üzrə Baş Direk-
torluğunun rəhbəri Henrik 
Hololey bu səfəri zamanı 
Azərbaycanın bölgələrində 
olduğunu və gördüyü inkişaf 

proseslərinin onda dərin 
təəssürat yaratdığını qeyd 
etdi, ölkəmizin turizm və 
digər sahələrdə böyük 
potensiala malik olduğu-
nu vurğuladı. Qonaq, eyni 
zamanda, Bakıda səmərəli 
görüşlər keçirdiklərini 
bildirərək, Heydər Əliyev 
beynəlxalq aeroportunun və 
Azərbaycanda mülki aviasiya 
sisteminin texniki təchizatının 
yüksək səviyyədə olduğunu 
qeyd etdi. 

Prezident İlham 
Əliyev Azərbaycanda 
infrastrukturun yaradıl-
ması istiqamətində çox 
böyük layihələrin reallaş-
dığını vurğulayaraq, altı 
beynəlxalq hava limanının, 
beynəlxalq standartlara 
cavab verən avtomagistral 
yollarının, Ələtdə Bakı 
Beynəlxalq Dəniz Ticarət 
Limanının inşası və digər 
işlərin həyata keçirilməsi 
nəticəsində ölkəmizin mü-
hüm beynəlxalq nəqliyyat 
qovşağına çevrildiyini 
bildirdi. Dövlətimizin baş-
çısı Azərbaycanın Şimal-
Cənub, Şərq-Qərb, Şimal-
Qərb istiqamətlərində 
nəqliyyat daşımaları 
sahəsində mühüm rol oy-
nayacağını qeyd edərək, 
perspektivlər nəzərə 
alınmaqla bu sahədə artıq 
konkret işlərin görüldüyünü 

dedi. 
Görüşdə Azərbaycan 

ilə Avropa İttifaqı arasında 
münasibətlərin uğurla inkişaf 
etdiyi vurğulandı, ölkəmizdə 
müasir nəqliyyat infrast-
rukturunun yaradılmasının 
önəmi qeyd olundu, nəqliyyat 
sahəsində əməkdaşlığın 
perspektivləri ilə bağlı 
məsələlər ətrafında fikir 
mübadiləsi aparıldı. 

AZƏRTAC

Azərbaycan ilə Türkiyə bu gün 
dünyada bir-birinə ən yaxın ölkələrdir

Prezident İlham Əliyev Türkiyə–Azərbaycan parlamentlərarası dostluq 
qrupunun rəhbərinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib

 � Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 
fevralın 19-da Türkiyə Böyük Millət Məclisinin deputatı, 
Türkiyə–Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun 
rəhbəri Şamil Ayrımın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini 
qəbul edib.

Dövlətimizin başçısı Azərbaycan 
ilə Türkiyə arasında dostluq və qardaş-
lıq münasibətlərinin bütün sahələrdə 
uğurla inkişaf etdiyini vurğulayaraq, 
Türkiyə-Azərbaycan parlamentlərarası 
dostluq qrupunun böyük tərkibdə 
Azərbaycana səfərinin əlaqələrimizin 
daha da genişləndirilməsi işinə öz 
töhfəsini verəcəyinə əminliyini ifadə 
etdi. Azərbaycan ilə Türkiyənin bu gün 
dünyada bir-birinə ən yaxın ölkələr 
olduğunu deyən Prezident İlham Əliyev 
dövlət başçıları səviyyəsində keçirilən 
görüşlərin və müxtəlif səviyyəli qar-
şılıqlı səfərlərin dostluğumuzun daha 
da möhkəmlənməsi və iş birliyi üçün 
yeni sahələrin müəyyən edilməsi 
baxımından önəmli olduğunu dedi. 
Keçən il Rəcəb Tayyib Ərdoğanla 
həm Türkiyədə, həm Azərbaycanda 

və eyni zamanda, beynəlxalq tədbirlər 
çərçivəsində görüşlərini məmnunluqla 
xatırlayan dövlətimizin başçısı Türkiyə 
Prezidentinin iştirakı ilə Bakı şəhərinin 
azad edilməsinin 100 illiyinə həsr 
olunmuş hərbi paradda Azərbaycan 
və Türkiyə əsgərlərinin təntənəli keçi-
dini dostluq və qardaşlıq bayramı kimi 
dəyərləndirdi. Prezident İlham Əliyev 
ötən ilin ölkələrimiz üçün eyni zamanda 
önəmli enerji layihələri olan TANAP-ın 
və “STAR” neft emalı zavodunun açılışı 
ilə də yadda qaldığını dedi.

Türkiyə Böyük Millət Məclisinin 
deputatı, Türkiyə-Azərbaycan 
parlamentlərarası dostluq qrupu-
nun rəhbəri Şamil Ayrım nümayəndə 
heyətini qəbul etdiyinə görə dövlətimizin 
başçısına minnətdarlığını bildirərək, 
Türkiyə Respublikasının Prezidenti 

Rəcəb Tayyib Ərdoğanın salamlarını 
Prezident İlham Əliyevə çatdırdı. O, 
Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrinin bu 
gün ən yüksək səviyyədə olduğunu 
qeyd edərək, xalqımızın ümummilli 
lideri Heydər Əliyevlə görüşlərini böyük 

ehtiramla xatırladı. Türkiyəli qonaq 
qeyd etdi ki, ümummilli lider Heydər 
Əliyevin siyasətini uğurla davam etdirən 
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 
bu gün Azərbaycan beynəlxalq aləmdə 
böyük nüfuz qazanıb və sürətli inkişafa 
nail olub. O, rəhbərlik etdiyi Türkiyə-
Azərbaycan parlamentlərarası dostluq 
qrupunun ölkələrimiz arasında dostluq 
və qardaşlıq əlaqələrinin bundan sonra 
daha da möhkəmləndirilməsi işində 
səylərini əsirgəməyəcəyini vurğuladı.

Dövlətimizin başçısı Türkiyə 
Respublikasının Prezidenti Rəcəb 
Tayyib Ərdoğanın salamlarına görə 
minnətdarlığını bildirdi, onun da salam-
larını Türkiyə Prezidentinə çatdırmağı 
xahiş etdi.

Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.

AZƏRTAC

Azərbaycanda infrastrukturun yaradılması 
istiqamətində çox böyük layihələr reallaşdırılıb

 “Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin yaradılması haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 6 fevral tarixli 

515 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusi-

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

“Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili 
Mərkəzinin yaradılması haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2019-cu il 6 fevral tarixli 515 nömrəli 
Fərmanının 2-ci hissəsi aşağıdakı redaksi-
yada verilsin:

“2. Müəyyən edilsin ki:

2.1. Beynəlxalq Münasibətlərin 
Təhlili Mərkəzi (bundan sonra – Mərkəz) 
dünyada və regionda baş verən prosesləri 
təhlil edən, Ermənistan–Azərbaycan, 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin müxtəlif 
aspektləri, beynəlxalq münasibətlər və 
təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı funda-
mental araşdırmalar aparan, bu məsələlərə 
dair ölkəmizin mövqeyinin beynəlxalq 
ictimai, siyasi və akademik dairələrə çat-

dırılmasında iştirak edən, Azərbaycanın 
dövlət orqanlarını elmi-təhlili materiallar-
la təmin edən publik hüquqi şəxsdir;

2.2. Mərkəzə ümumi rəhbərliyi və 
nəzarəti üç üzvdən ibarət İdarə Heyəti 
həyata keçirir.”.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı  şəhəri, 19 fevral 2019-cu il



20 fevral 2019-cu il, çərşənbə2
Bəzi çoxmənzilli binaların istismarına icazə 

verilməsinin sadələşdirilməsi haqqında 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikasında əhalinin yaşayış səviyyəsinin 
və sosial rifahının yüksəldilməsi dövlət siyasətinin başlıca 
prioritetlərindən biridir. Ölkənin sosial-iqtisadi inkişafı konsep-
siyasına uyğun olaraq vətəndaşların mənzil-məişət şəraitinin 
yaxşılaşdırılmasına hədəflənən məqsədyönlü və sistemli tədbirlər 
həyata keçirilir. Son illərdə Azərbaycan iqtisadiyyatının bütün 
sahələrində, o cümlədən inşaat sektorunda əhəmiyyətli inkişaf 
müşahidə olunur, şəhərsalma və tikinti sahələrində irihəcmli 
investisiyaların böyük hissəsi çoxmənzilli yaşayış binalarının 
tikintisinə yönəldilir.

Bununla belə, ötən müddət ərzində bəzi çoxmənzilli yaşayış 
binalarında tikinti işləri şəhərsalma qanunvericiliyinin tələblərinə 
riayət olunmadan və ya sənədləşdirilməsində ciddi qüsurlar 
buraxılaraq, sakinlərinin hüquq və maraqları nəzərə alınmadan 
aparılmışdır ki, bu da, öz növbəsində, bir sıra hallarda həmin 
binaların rəsmiləşdirilməsini qeyri-mümkün etmişdir.

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu 
maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, istismarına icazə 
verilməmiş çoxmənzilli yaşayış binalarının sakinlərinin 
mənafelərini və Azərbaycan Respublikasının sosialyönümlü 
dövlət siyasətinin əsasını təşkil edən humanizm prinsiplərini 
əsas götürərək, həmin binaların istismarına icazə prosedurunu 
və müddətini optimallaşdırmaq, bu sahədə şəffaflığı və vətəndaş 
məmnunluğunu təmin etmək məqsədilə qərara alıram:

1. Müəyyən edilsin ki, 2019-cu il yanvarın 1-dək bütün 
mərtəbələrinin, yan divarlarının və dam örtüyünün inşası daxil 
olmaqla tikinti-quraşdırma işləri başa çatmış və istismar edilən 
mənzilləri olan çoxmənzilli yaşayış binalarının (çoxmənzilli yaşa-
yış binası komplekslərinin) istismarına icazə verilməsi aşağıdakı 
qaydada həyata keçirilir:

1.1. Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi 
2 ay müddətində 2019-cu il yanvarın 1-dək bütün mərtəbələrinin, 
yan divarlarının və dam örtüyünün inşası daxil olmaqla tikin-
ti-quraşdırma işləri başa çatmış və istismar edilən mənzilləri 
olan çoxmənzilli yaşayış binalarını (çoxmənzilli yaşayış binası 
komplekslərini) tikinti obyektinin yükdaşıyan konstruksiyalarının 
dayanıqlılıq, möhkəmlik baxımından istismara yararlılığı, yanğın 
təhlükəsizliyi tələblərinə cavab verməsi, liftlərin və mühəndis-
kommunikasiya təminatı sistemlərinin istismara hazırlığı ba-
xımından müayinə edir, müayinənin nəticələri müsbət olduğu 
halda çoxmənzilli yaşayış binasının (çoxmənzilli yaşayış binası 
kompleksinin) istismara hazır olması barədə rəy tərtib edib, 
binanın əsas texniki göstəricilərinin və tərkib hissələrinin istismar 
təyinatının faktiki vəziyyətini, habelə döngə nöqtələrinin koordi-
natlarını əks etdirən layihəsinin elektron surəti ilə birlikdə aidiyyəti 
üzrə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitek-
tura Komitəsinə və ya yerli icra hakimiyyəti orqanına təqdim edir;

1.2. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və 
Arxitektura Komitəsi və ya aidiyyəti yerli icra hakimiyyəti orqanı 7 
gün müddətində bu Fərmanın 1.1-ci bəndinə uyğun olaraq apa-
rılmış müayinənin nəticələrinə əsasən istismara hazırlığı barədə 
müsbət rəy verilmiş çoxmənzilli yaşayış binasının (çoxmənzilli 
yaşayış binası kompleksinin) istismarına icazə verir və bu barədə 
Tikintilərin Dövlət Reyestrinə və Azərbaycan Respublikasının 
Fövqəladə Hallar Nazirliyinə yazılı məlumat göndərir.

2. Bu Fərmanın 1.1-ci bəndinə əsasən aparılmış müayinənin 
nəticələri mənfi olduqda, Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə 
Hallar Nazirliyi müayinə nəticəsində aşkarlanmış çatışmazlıqla-
rı və onların aradan qaldırılması üçün görülməli olan tədbirləri 
özündə əks etdirən rəyini bu Fərmanın 1.1-ci bəndində göstərilən 
müddətdə tərtib edib çoxmənzilli yaşayış binasının (çoxmənzilli 
yaşayış binası kompleksinin) sifarişçisinə (sahibinə) və ya 
idarəedici təşkilatına, onlar olmadığı halda aidiyyəti yerli icra 
hakimiyyəti orqanına təqdim edir. Müvafiq rəydə göstərilmiş ça-
tışmazlıqlar 5 ay müddətində aradan qaldırıldıqda, bu Fərmanın 
1.1-ci bəndində nəzərdə tutulan müayinənin yenidən aparılması 
üçün Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyinə 
müraciət oluna bilər.

3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti:
3.1. bu Fərmanın 1-ci hissəsinə uyğun olaraq aparılmış 

müayinənin nəticələrinə əsasən istismara hazırlığı barədə 
müsbət rəy verilmiş çoxmənzilli yaşayış binasının (çoxmənzilli 
yaşayış binası kompleksinin) istismarına icazənin formasını 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdırmaqla 15 
gün müddətində müəyyən etsin;

3.2. bu Fərmanın 5.3-cü bəndində verilmiş tapşırığın icra-
sını nəzarətdə saxlasın və Azərbaycan Respublikası Əmlak 

Məsələləri Dövlət Komitəsinin qaldırdığı vəsatətlərə əsasən, istis-
marına icazə verilmiş çoxmənzilli yaşayış binalarının (çoxmənzilli 
yaşayış binası komplekslərinə münasibətdə isə kompleksdə istis-
marına icazə verilmiş binaların) tikinti ərazilərinin kateqoriyasının 
dəyişdirilməsi ilə bağlı zəruri tədbirlər görsün;

3.3. bu Fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.
4. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxi-

tektura Komitəsi və aidiyyəti yerli icra hakimiyyəti orqanları bu 
Fərmanın 1-ci hissəsinə uyğun olaraq:

4.1. istismara icazə verildiyi gündən 3 gün müddətində həmin 
icazənin və bu Fərmanın 1.1-ci bəndində göstərilən layihənin 
elektron surətinin Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri 
Dövlət Komitəsinə və bu Fərmanın 7-ci hissəsində nəzərdə tutu-
lan qurumlara göndərilməsini təmin etsinlər;

4.2. istismarına icazə verilmiş çoxmənzilli yaşayış binalarının 
(çoxmənzilli yaşayış binası komplekslərinin) siyahısının öz rəsmi 
internet səhifələrində yerləşdirilməsini və icazə verildiyi gündən 3 
gün müddətində bu barədə məlumatı siyahıya daxil edərək onun 
mütəmadi yenilənməsini təmin etsinlər;

4.3. Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 
sorğusu əsasında çoxmənzilli yaşayış binalarının (çoxmənzilli 
yaşayış binası komplekslərinin) müayinəsi ilə bağlı mövcud tikinti 
sənədlərinin surətlərinin, habelə digər zəruri məlumatların 3 gün 
müddətində təqdim olunmasını təmin etsinlər.

5. Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət 
Komitəsi bu Fərmanın 1-ci hissəsinə uyğun olaraq:

5.1. çoxmənzilli yaşayış binalarının (çoxmənzilli yaşayış bina-
sı komplekslərinin) müayinəsi zamanı onların döngə nöqtələrinin 
koordinatlarının müəyyən edilməsində Azərbaycan Respublikası-
nın Fövqəladə Hallar Nazirliyinə zəruri kömək göstərsin;

5.2. istismarına icazə verilmiş çoxmənzilli yaşayış binaları-
nın (çoxmənzilli yaşayış binası komplekslərinin) tərkib hissələri 
üzərində mülkiyyət hüquqlarının dövlət qeydiyyatına alınmasını 
hüquq sahibinin müraciəti əsasında qanunla müəyyən olunmuş 
müddətdə təmin etsin;

5.3. istismarına icazə verildiyi barədə məlumat daxil olduğu 
gündən 10 gün müddətində, bina (kompleks) bu məqsəd üçün 
nəzərdə tutulmayan torpaq sahəsində inşa olunduğu hallar-
da çoxmənzilli yaşayış binalarının (çoxmənzilli yaşayış binası 
komplekslərinə münasibətdə isə kompleksdə istismarına icazə 
verilmiş binaların) tikinti ərazilərinin kateqoriyasının dəyişdirilməsi 
barədə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qarşısında 
vəsatət qaldırılmasını təmin etsin.

6. Yerli icra hakimiyyəti orqanları bu Fərmanın 2-ci hissəsində 
nəzərdə tutulan rəy onlara təqdim edildiyi hallarda həmin rəydə 
göstərilən çatışmazlıqların aradan qaldırılmasında çoxmənzilli 
yaşayış binasının (çoxmənzilli yaşayış binası kompleksinin) 
sakinlərinə təşkilati baxımdan kömək göstərsinlər.

7. “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, “Azərişıq” Açıq 
Səhmdar Cəmiyyəti və Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft 
Şirkətinin “Azəriqaz” İstehsalat Birliyi bu Fərmanın 1-ci hissəsinə 
uyğun olaraq:

7.1. çoxmənzilli yaşayış binalarının (çoxmənzilli yaşayış bina-
sı komplekslərinin) müayinəsi zamanı mühəndis-kommunikasiya 
təminatı sistemlərinin istismara hazırlıq baxımından aktlaşdırılma-
sını təmin etməklə Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar 
Nazirliyinə zəruri kömək göstərsinlər;

7.2. istismarına icazə verildiyi gündən 1 ay müddətində 
çoxmənzilli yaşayış binalarının (çoxmənzilli yaşayış binası 
komplekslərinin) su, kanalizasiya sistemi, işıq və qazla təchiz 
edilməsini təmin etsinlər.

8. Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi, 
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura 
Komitəsi, Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət 
Komitəsi, yerli icra hakimiyyəti orqanları, “Azərsu” Açıq Səhmdar 
Cəmiyyəti, “Azərişıq” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti və Azərbaycan 
Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin “Azəriqaz” İstehsalat Birliyi 
bu Fərmanın icrası ilə bağlı görülmüş tədbirlər və işlərin gedişatı 
barədə hər ay Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat 
versinlər.

9. Bu Fərman 2020-ci ilin yanvarın 1-dək qüvvədədir.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 19 fevral 2019-cu il

Fevralın 20-də Bakıda Cənub Qaz 
Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində 
nazirlərin beşinci toplantısı keçiriləcək. 
Toplantıda “Cənub Qaz Dəhlizi” 
layihəsinə cəlb edilmiş dövlətlərin, 
eləcə də digər ölkələrin nümayəndələri, 
layihənin səhmdarlarının və beynəlxalq 
maliyyə qurumlarının təmsilçilərinin işti-

rakı nəzərdə tutulur. Avropa Komissiya-
sının büdcə məsələləri və insan resurs-
ları üzrə komissarı Günter Ottinger də 
toplantıda iştirak edəcək. Bundan başqa, 
iclasa Böyük Britaniya və Şimali İrlan-
diya Birləşmiş Krallığının Baş nazirinin 
Azərbaycan üzrə ticarət elçisi Baronessa 
Emma Nikolson, eləcə də ABŞ, layihə 
üzvü 7 ölkə, Balkan ölkələrinin yüksək 
səviyyəli hökumət nümayəndələri, iştirak-
çı şirkətlər və beynəlxalq maliyyə qurum-
larının rəhbər şəxsləri də qatılacaqlar. 

Xatırladaq ki, Cənub Qaz Dəhlizinin 
Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 
ilk toplantısı 2015-ci il fevralın 12-də, 
ikinci toplantı 2016-cı il fevralın 29-da, 
üçüncü toplantı 2017-ci il fevralın 23-də, 
dördüncü toplantı isə keçən il fevralın 
15-də keçirilmişdir. Qeyd etmək lazımdır 
ki, Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şura-
sının yaradılması təşəbbüsünü 2015-ci 
ildə Azərbaycan irəli sürmüşdü. Belə 
bir təşəbbüşün irəli sürülməsində əsas 
məqsəd layihədə iştrak edən tərəflərin 
səylərini əlaqələndirməkdən ibarət 
olmuşdu. Bu əməkdaşlıq formatı artıq 
özünü doğrultmuşdur. Belə ki, keçiril-
miş toplantılar çərçivəsində aparlmış 
müzakirələr və qəbul olunmuş qərarlar 
“Cənub Qaz Dəhlizi” layihəsinin uğurla 
davam etdirilməsinə geniş zəmin yarat-
mışdır. 

Ümumiyyətlə, Cənub Qaz Dəhlizi 
dünyada inkişaf etdirilən ən kompleks 
təbii qaz boru kəmərləri zənciri kimi 
qiymətləndirilir. Avropa İttifaqı üçün 
prioritet enerji layihələrindən biri olan 
Cənub Qaz Dəhlizinin seqmentlərini 
“Şahdəniz-2”, Cənubi Qafqaz Boru 
Kəmərinin Genişləndirilməsi, TANAP 
və TAP layihələri təşkil edir. Cənub Qaz 
Dəhlizi dünya neft-qaz sənayesində 
bu vaxtadək olan ən mühüm və iddi-
alı layihələrdən biridir. Bu, çox sayda 
müxtəlif maraqlı tərəfləri, o cümlədən 
7 hökuməti və 11 şirkəti özündə əhatə 
edən mürəkkəb bir qurumdur. Cənub 
Qaz Dəhlizi ilk dəfə olaraq Xəzər regio-
nundakı qaz təchizatını Avropa bazarına 
birləşdirməklə bütün regionun enerji 
xəritəsini dəyişəcək. Bu boru kəməri sis-
temi elə layihələndirilmişdir ki, gələcəkdə 
mümkün əlavə qaz həcmlərinin təchiz 
edilə bilməsi üçün onun ötürücülük gücü 
öz ilkin ötürücülük gücünün iki misli 
qədər artırıla bilər. Prezident İlham Əliyev 
Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurasının 
ötən il keçirilmiş dördüncü toplantısındakı 
çıxışında bununla bağlı belə açıqlama 
vermişdi: “Cənub Qaz Dəhlizi cəlb olun-
muş bütün ölkələrdə bir neçə milyardlıq 

investisiyalara yol açır. Bu, minlərlə 
yeni iş yeri deməkdir. Bu, təkcə enerji 
deyil, həm də nəqliyyat infrastrukturu, 
nəqliyyat infrastrukturuna investisiya 
yatırılması deməkdir. Cənub Qaz Dəhlizi 
marşrut boyunca yerləşən və Cənub 
Qaz Dəhlizinin üzvü olan ölkələrin bir 
çox hissələrinin qazlaşdırılmasına gətirib 

çıxaracaq. Bütün bunlar inkişaf, sabitlik, 
proqnozlaşdırılma imkanı deməkdir və 
əməkdaşlığa yol açır”.

Xatırladaq ki, ötən il may ayı-
nın 29-da rəsmi, siyasi və işgüzar 
dairələri təmsil edən çoxlu sayda xarici 
nümayəndələrin iştirakı ilə keçirilmiş 
Səngəçal terminalında “Cənub Qaz 
Dəhlizi” layihəsinin açılış mərasimində 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 
CQD-nin siyasi, iqtisadi, geosiyasi və 
enerji təhlükəsizliyi aspektlərində verdiyi 
töhfəni dolğun şəkildə ifadə etmişdi. 
Ölkə başçısı bu dəhlizin Azərbaycanın 
ardıcıl və uzunmüddətli xarici siyasətinin 
birbaşa nəticəsi olduğunu vurğulamışdı. 
Nitqində Prezident İlham Əliyev belə bir 
məqamı da önə çəkmişdi ki, Cənub Qaz 
Dəhlizi nəhəng infrastruktur layihəsidir. 
Onun icrasına 40 milyard dollardan çox 
sərmayə qoyulub. İndiki maliyyə böhranı 
şəraitində bir layihəyə bu dərəcədə kapi-
tal qoyulması onun iqtisadi əhəmiyyəti ilə 
yanaşı, siyasi və geosiyasi əhəmiyyətini 
də göz önünə çəkir. Burada, şübhəsiz ki, 
Azərbaycanın kifayət qədər qaz ehtiyatı-
na malik olmasına olan inam da mühüm 
rol oynayıb. Belə ki, “Azərbaycanın 
təsdiq edilmiş qaz ehtiyatları 2,6 tril-
yon kubmetrə bərabərdir. Əminəm ki, 
bundan böyük həcmdə resurslarımız 
var. Gələcək kəşfiyyat və istismar 
işləri əminəm ki, bunu təsdiqləyəcək”. 
Qeyd etmək yerinə düşər ki, “Cənub 
Qaz Dəhlizi” QSC Azərbaycandan 
Avropaya təbii qazın çatdırılması üçün 
hazırda inşası davam edən, uzunluğu 
3500 kilometrdən artıq olan və Avropa 
İttifaqı tərəfindən dəstəklənən Cənub 
Qaz Dəhlizi beynəlxalq qaz layihəsində 
Azərbaycanın maraqlarını təmsil edən 
şirkətdir. 

Xatırladaq ki, 2011-ci ildə Avropa 
İttifaqı ilə Azərbaycan Xəzər dənizindən 
Avropaya birbaşa qaz nəql edən marş-
rutların yaradılmasını dəstəkləyən birgə 
bəyanat – strateji enerji əməkdaşlığına 
dair memorandum imzalamış və bunun-
la da “Cənub Qaz Dəhlizi” layihəsinin 
reallaşdırılması ilə bağlı tarixi addım 
atılmışdı. Bunun ardınca 2012-ci ildə 
Azərbaycan və Türkiyə hökumətləri 
arasında Trans-Anadolu (TANAP) təbii 
qaz boru kəməri sisteminə dair saziş, 
2013-cü ildə isə Trans Adriatik Boru Xətti 
(TAP) layihəsi üzrə beynəlxalq saziş 
imzalanmışdı. TAP və “Şahdəniz” kon-
sorsiumlarının imzaladığı sazişlə ilk dəfə 
olaraq Azərbaycan qazı Avropa bazarına 
birbaşa çıxış əldə etmişdir. Azərbaycanın 
liderliyi və beynəlxalq tərəfdaşları ilə 

birgə səyləri nəticəsində Cənub Qaz 
Dəhlizinin 4 komponenti – “Şahdəniz-2”, 
Azərbaycandan başlayaraq Gürcüstan-
Türkiyə sərhədinə kimi uzanan 
Cənubi Qafqaz Boru Kəməri, Türkiyə 
ərazisindən keçən TANAP və Yuna-
nıstan, Albaniya və İtaliyanı birləşdirən 
TAP-la bağlı prinsipial razılaşmalar 
əldə olunmuş və layihənin reallaşdırıl-
masına başlanılmışdı. Yüksək strateji 
əhəmiyyətli infrastruktur layihəsi kimi 
qiymətləndirilən Cənub Qaz Dəhlizinin 
istismara verilməsi Avropanın ener-
ji təhlükəsizliyinə yeni elementlər 
gətirəcəyi gözlənilir. Mütəxəssislərin 
fikrincə, Cənub Qaz Dəhlizi Avro-

pa ölkələrinin enerji təminatında yeni 
imkanlar açmaqla yanaşı, həm də qaz 
tədarükü mənbələrini şaxələndirməyə, 
yeni alternativ marşrutlardan istifadə 
olunmasına da şərait yaradacaqdır. 

Hazırda etiraf edilir ki, Avropanın 
enerji təminatında Azərbaycanın xüsusi 
çəkisi və strateji əhəmiyyəti getdikcə 

artır. Bu faktı Azərbaycanın təkcə enerji 
daşıyıcılarının tranziti üçün təhlükəsiz 
ölkə olması yox, həm də bunları ha-
sil edən dövlət olması da təsdiqləyir. 
Dünyanın aparıcı ölkələrinin lider və 
hökumət başçıları, eləcə də tanınmış 
siyasi mütəxəssisləri Azərbaycanın 
Avropa üçün çox əhəmiyyətli ölkə ol-
ması barədə fikirlər səsləndirirlər. Ötən 
ilin avqust ayında Azərbaycana səfəri 
çərçivəsində iş adamları ilə görüşündə 
Almaniya Federativ Respublikasının 
Federal Kansleri Angela Merkel bildir-
mişdi ki, Azərbaycan Avropanın enerji 
təminatının şaxələndirilməsində Avropa 
İttifaqı üçün mühüm bir ölkədir. Qeyd 
etmək vacibdir ki, hazırda Avropa İttifaqı 
neftin 82 faizini, qazın 57 faizini idxal edir 
və bu göstəricilərə görə o, dünyada ilk 
yeri tutur. Hesablamalara görə,  2030-cu 
ilədək Avropa İttifaqının qaz tələbatı 700 
milyard kubmetrədək artacaq. Digər 
tərəfdən, bu tələbatın idxal hesabına 
ödənməsi də getdikcə artacaqdır. Belə 
bir perspektiv fonunda Avropa İttifaqı-
nın Azərbaycanla enerji təhlükəsizliyi 
sahəsində əməkdaşlıq etməsi çox böyük 
strateji əhəmiyyət daşıyır. Nəzərə alsaq 
ki, Xəzər dənizinin təbii qaz ehtiyatları 
hazırda “Köhnə dünya” üçün alternativlik 
baxımından yeganə mənbə olaraq qalır, 
o zaman “Cənub Qaz Dəhlizi” layihəsinin 
reallaşdırılmasının həyati əhəmiyyət 
daşıması barədə deyilənlər həqiqəti əks 
etdirir. Buna görə də, təsadüfi deyil ki, 
Cənub Qaz Dəhlizi Avropa və Xəzər regi-
onu arasında enerji və nəqliyyat əlaqəsi 
yaradacaq yeni İpək Yolu rolunu oynayan 
vasitə kimi qəbul edilir. 

Bir sözlə, “Cənub Qaz Dəhlizi” 
layihəsinin reallaşdırılmasından son-
ra Avropanın enerji təhlükəsizliyinin 
təmin olunmasında Azərbaycanın rolu 
əhəmiyyətli dərəcədə artacaq. Ən 
əsası, bu layihə ölkəmizin uzunmüddətli 
və dayanıqlı iqtisadi inkişafını təmin 
edəcəkdir. Bundan başqa, bu transre-
gional qaz layihələrinin reallaşdırılması 
ölkənin qlobal iqtisadiyyatda mövqeyi-
nin daha da gücləndirilməsinə müsbət 
təsir göstərəcək və Azərbaycanın təkcə 
enerji ixrac edən ölkə kimi deyil, həm 
də onu nəql edən və tranzit ölkə kimi 
əhəmiyyətini artıracaqdır. Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyevin yürütdüyü 
çoxaspektli enerji siyasəti də məhz bu 
reallıqları özündə ehtiva edir. 

Səbuhi MƏMMƏDOV, 
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi Gənclər və idman 
komitəsinin tərkibində dəyişikliklər edilməsi haqqında 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Qərarı
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi Daxi-

li Nizamnaməsinin 36-cı maddəsinə uyğun olaraq 
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi Gənclər və id-
man komitəsinin tərkibində aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1. Rəşad Məmmədqulu oğlu Mahmudov, Elşən 
Məmmədhənifə oğlu Musayev və Cavid Həmid oğlu Osma-

nov komitənin üzvləri seçilsinlər.
2. Adil Abış oğlu Əliyev və Rauf Asif oğlu Əliyev 

komitənin üzvlüyündən çıxarılsınlar.

O.ƏSƏDOV 
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sədri

Bakı şəhəri, 19 fevral 2019-cu il

Bakıda Xəzər dənizi məsələləri üzrə 
Yüksək Səviyyəli İşçi Qrupunun ilk iclası keçirilir

 � Fevralın 19-da Bakıda Xəzər dənizi məsələləri üzrə Yüksək 
Səviyyəli İşçi Qrupunun ilk iclası başlayıb. 

Nazirlər Kabineti Aparatının rəhbəri, 
Xəzər dənizi məsələləri üzrə Yüksək 
Səviyyəli İşçi Qrupunda Azərbaycanın 
səlahiyyətli nümayəndəsi Xələf Xələfov 
iclasın açılışında deyib ki, Xəzər dənizi üzrə 
tarixi sammitdən bir neçə ay sonra tərəflər 
işləri davam etdirirlər. İrəliləyiş var, bir neçə 
dəyişiklik olunub və bunları işçi qrupunun 
ilk iclasında müzakirə edəcəyik. Ölkələr 
regionda sabitliyi təmin edən sənəd imza-

layıb. Xəzər hövzəsindəki bu sabitlik bütün 
dünya üçün nümunə ola bilər.

X.Xələfov qeyd edib ki, Xəzəryanı 
ölkələr arasında dostluq və əməkdaşlıq, 
qarşılıqlı hörmət və etimad, eləcə 
də ölkələrin suverenliyinə hörmət 
münasibətləri mövcuddur. Məhz buna görə 
də Xəzər dənizinə dair Konvensiyanın 
imzalanması mümkün oldu. O bildirib ki, 
Konvensiyanın mexanizmi kimi yüksək 

səviyyəli işçi qrupu hövzə ölkələrini 
maraqlandıran məsələlərlə bağlı işlərini 
davam etdirəcəklər. Konvensiyada Xəzər 
sabitlik dənizi elan edilib və biz bu statusu 
qorumalı və möhkəmləndirməliyik.

Bildirilib ki, iclas zamanı iştirakçılar, 
ilk növbədə, işçi qrupunun iş prosedurla-
rını müəyyənləşdirəcək, Konvensiyanın 
hər bir ölkənin qanunvericiliyi əsasında 
təsdiqlənməsi məsələsini müzakirə 
edəcəklər. Həmçinin Xəzər dənizində ərazi 
sularını müəyyənləşdirmək məqsədilə bir-
başa çıxış xətlərinin qurulması metodikası 
müzakirə olunacaq.

Qeyd edək ki, 2018-ci il avqustun 
12-də Qazaxıstanın Aktau şəhərində 
Xəzər dənizinin hüquqi statusu haqqında 
Konvensiya imzalanıb və beşinci Xəzər 
Zirvə toplantısının Kommünikesi qəbul 
edilib. Bu sənədlərə əsasən, Konven-
siyanın səmərəli yerinə yetirilməsi və 
Xəzər dənizində əməkdaşlığın nəzərdən 
keçirilməsi məqsədilə Xəzəryanı 
dövlətlərin səlahiyyətli nümayəndələrindən 
ibarət müntəzəm beştərəfli 
məsləhətləşmələr mexanizmi – Xəzər 
dənizi məsələləri üzrə Yüksək Səviyyəli 
İşçi Qrupu yaradılıb. 

İclas işini fevralın 20-də davam 
etdirəcək.

AZƏRTAC

Transregional 
qaz layihələrinin 

reallaşdırılması 
Azərbaycanı 
daha güclü 

edəcəkdir

 � Beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin inkişafına təkan 
verəcək böyük layihələrin reallaşmasına öz töhfəsini 
əsirgəməyən Azərbaycan Avropanın enerji təminatında 
mövqeyini gücləndirməkdədir. Xüsusilə də Avropa ilə Asiyanı 
birləşdirən əlverişli geostrateji mövqedə yerləşməsi və 
zəngin karbohidrogen mənbələrinə malik olması ölkəmizin 
regionlararası iqtisadi əlaqələrin yaradılması və gücləndirilməsi 
baxımından geosiyasi və geoiqtisadi çəkisini də artırır. “Cənub 
Qaz Dəhlizi” layihəsinin inşasının istismara verilməsindən sonra 
isə Azərbaycanla “Köhnə dünya” arasında strateji siyasi-iqtisadi 
bağların daha da möhkəmlənəcəyi şübhə doğurmur.



 � Fevralın 19-da Milli Məclisin növbəti plenar iclası 
keçirilib.

Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədov 
gündəliyi təqdim edib. Bildirib ki, icla-
sın gündəliyinə 27 məsələ daxildir.

Gündəliyin təsdiqindən sonra par-
lamentin gənclər və idman komitəsinin 
tərkibində dəyişikliklər edilməsi haqqın-
da qərar müzakirə olunub. Dəyişikliyə 
əsasən Rəşad Mahmudov, Elşən 
Musayev və Cavid Osmanov komitənin 
üzvləri seçiliblər. Adil Əliyev və Rauf 
Əliyev komitənin üzvlüyündən çıxarılıb.

Mədəniyyət komitəsinin sədri 
Rafael Hüseynov üçüncü oxunuş-
da müzakirəyə çıxarılan “Kitabxana 
işi haqqında” Qanunda dəyişiklik 
edilməsi barədə qanun layihəsi 
barədə məlumat verib. Qeyd olunub 
ki, təklif olunan dəyişiklik kitabxa-
naların elektron sistemə keçirilməsi 
məqsədilə hazırlanıb. 

Əmək və sosial siyasət komitəsinin 
sədri Hadi Rəcəbli Əmək və Cəzaların 
İcrası məcəllələrində dəyişiklik 
edilməsi haqqında qanun layihələrini 
üçüncü oxunuşda təqdim edib. 

İqtisadi siyasət, sənaye və 
sahibkarlıq komitəsinin sədri Ziyad 
Səmədzadə “Dövlət rüsumu haq-
qında” Qanunda edilən dəyişiklikləri 
üçüncü oxunuşda təqdim edib. 
Bildirilib ki, dəyişikliklər Azərbaycan 
Əqli Mülkiyyət Agentliyi tərəfindən 
göstərilən, “Dövlət rüsumu haq-
qında” Qanunda nəzərdə tutulan 
xidmətlərin və hüquqi hərəkətlərin, 
eləcə də bu hüquqi hərəkətlərə 
görə dövlət rüsumlarının məbləğinin 
təkmilləşdirilməsi məqsədilə hazırla-
nıb. Komitə sədri “Əmtəə nişanları və 
coğrafi göstəricilər haqqında”, “Patent 
haqqında” qanunlarda nəzərdə tutulan 
dəyişikliklərin də eyni məqsədlə edildi-
yini diqqətə çatdırıb. 

Hüquq siyasəti və dövlət qurucu-
luğu komitəsinin sədri Əli Hüseynli 
“Azərbaycan Respublikasının Dövlət 

gerbinin istifadəsi qaydaları haqqın-
da”, “Azərbaycan Respublikasının 
Dövlət himninin istifadəsi qaydaları 
haqqında” qanun layihələrini üçüncü 
oxunuşda təqdim edib.

Sonra Əli Hüseynli “Azərbaycan 
Respublikası Milli Məclisinin komitələri 
haqqında” Qanunda dəyişiklik 
edilməsi barədə qanun layihəsini 
üçüncü oxunuşda təqdim edib.

“Əmanətlərin tam sığortalanma-
sı haqqında” Qanunda dəyişiklik 
edilməsi barədə qanun layihəsini 
təqdim edən komitə sədri Ziyad 
Səmədzadə deyib ki, qanun layihəsi 
adıçəkilən qanunun qüvvəsinin 
(əmanətlərin tam sığortalanmasının) 
daha bir il müddətinə uzadılması-
nı nəzərdə tutur. Qanun 2016-cı il 
martın 4-dən qüvvədədir və onun 
qüvvədəolma müddəti 2019-cu il mar-
tın 4-də bitirdi. Qanunun qüvvəsinin 
daha bir il uzadılması bank sekto-
runun dəstəklənməsinə, bu sahədə 
dövlətin üzərinə ciddi öhdəliklər 
götürməsinə, nəticədə isə əhalinin 
banklara depozit qoymasının stimul-
laşdırılmasına xidmət edəcək.  

Komitə sədri Hadi Rəcəbli “Əmək 
pensiyaları haqqında” Qanunda 
dəyişiklik edilməsi barədə qanun 
layihəsini müzakirəyə çıxarıb. 

Sonra İnzibati Xətalar 
Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi 
haqqında qanun layihəsi müzakirə 
olunub.

Aqrar siyasət komitəsinin sədri 
Eldar İbrahimov “Üzümçülük və 
şərabçılıq haqqında” Qanunda 
dəyişiklik edilməsi barədə qanun 
layihəsini təqdim edib. 

Daha sonra “Azərbaycan Res-
publikasında dövlət dili haqqında” 
və “Reklam haqqında” qanunlarda 
dəyişiklik edilməsi barədə qanununun 
layihəsi müzakirə edilib. 

Milli Məclis sədrinin birinci 
 müavini, müdafiə, təhlükəsizlik və kor-
rupsiya ilə mübarizə komitəsinin sədri

Ziyafət Əsgərov “Hərbi vəzifə 
və hərbi xidmət haqqında”, “Həbs 
yerlərində saxlanılan şəxslərin hüquq 
və azadlıqlarının təmin edilməsi haq-
qında” qanunlarda, Cəzaların İcrası 
və İnzibati Xətalar məcəllələrində 
dəyişiklik edilməsi barədə qanun 
layihəsini ikinci oxunuşda təqdim edib. 
Bildirib ki, dəyişikliklər uyğunlaşdırma 
xarakteri daşıyır. 

Komitə sədri Əli Hüseynli “Vəkillər 
və vəkillik fəaliyyəti haqqında” Qanun-
da dəyişiklik edilməsi barədə qanun 
layihəsini ikinci oxunuşda müzakirəyə 
çıxarıb. Qeyd edilib ki, dəyişikliklər 
vəkillik fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi 
məqsədini daşıyır. Əli Hüseynli, 
həmçinin İnzibati Xətalar Məcəlləsinə 
dəyişiklik edilməsi haqqında qanun 
layihəsini ikinci oxunuşda təqdim edib. 

İclasda “Reklam haqqında” 
Qanuna ikinci oxunuşda dəyişikliklər 
edilməsi barədə qanun layihəsi də 
müzakirə olunub. Qeyd olunub ki, 
təklif edilən dəyişikliklər reklam qurğu-
larının tikintisinə, quraşdırılmasına və 
konstruktiv dəyişikliklərin edilməsinə 
icazənin verilməsi prosedurunun 
sadələşdirilməsi qaydalarını müəyyən 
edir. 

Gənclər və idman komitəsinin 
sədri Ülvi Quliyev “Gənclər siyasəti 
haqqında” Qanunda dəyişiklik 
edilməsi barədə qanun layihəsini 
ikinci oxunuşda təqdim edib. 

“Azərbaycan Respublikası diploma-
tik xidmət orqanlarının 100 illiyi (1919-
2019)” Azərbaycan Respublikasının 
yubiley medalının təsis edilməsi ilə 
əlaqədar “Azərbaycan Respublikasının 
orden və medallarının təsis edilməsi 
haqqında” Qanunda dəyişiklik edilməsi 
barədə qanun layihəsi birinci oxunuşda 
təqdim olunub. 

İnzibati Xətalar Məcəlləsində 
dəyişiklik edilməsi haqqında qa-
nun layihəsini birinci oxunuşda 

təqdim edən Əli Hüseynli bildirib ki, 
dəyişikliklər “Daşınar əmlakın yüklülü-
yü haqqında” Azərbaycan Respublika-
sının 2017-ci il 2 may tarixli Qanunu-
nun icrası ilə əlaqədar təklif edilir. 

İclasda Mülki Prosessual 
Məcəlləsində və “İpoteka haqqında” 
Qanunda dəyişiklik edilməsi barədə 
qanun layihəsi də birinci oxunuşda 
müzakirə edilib. 

Komitə sədri Ziyad Səmədzadə 
“Sığorta fəaliyyəti haqqında” Qa-
nunda dəyişiklik edilməsi barədə 
qanun layihəsini birinci oxunuşda 
müzakirəyə çıxarıb. Bildirib ki, qanun 
layihəsi dəqiqləşdirmə xarakterli 
düzəlişləri nəzərdə tutur. 

Həmçinin Cinayət Məcəlləsində və 
İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik 
edilməsi haqqında qanun layihələri 
birinci oxunuşda müzakirə olunub. 

Ziyad Səmədzadə “Telekommuni-
kasiya haqqında” Qanunda dəyişiklik 
edilməsi barədə qanun layihəsini 
birinci oxunuşda təqdim edərək deyib 
ki, qanun layihəsi telekommunikasiya 
operatoru (mülkiyyətində olan tele-
kommunikasiya şəbəkəsi vasitəsilə 
qanuni əsaslarla telekommunikasiya 
xidmətləri göstərən hüquqi və fiziki 
şəxs) üçün yeni vəzifələrin müəyyən 
edilməsini nəzərdə tutur. 

Elm və təhsil komitəsinin sədri İsa 
Həbibbəyli “Ümumi təhsil haqqında” 
qanun layihəsini ikinci oxunuşda 
təqdim edib. Bildirib ki, sənəd 5 fəsil, 
33 maddədən ibarətdir. Bu sənəd 
Azərbaycan Respublikası Konstitusi-
yasına uyğun olaraq, ölkəmizdə ümu-
mi təhsilin təmin olunması sahəsində 
dövlət siyasətinin əsas prinsiplərini, 
ümumi təhsilin təşkilati-hüquqi və 
iqtisadi əsaslarını müəyyən edir.

Qanun layihələri müzakirə oluna-
raq qəbul edilib.

Bununla da Milli Məclis işini başa 
çatdırıb.

AZƏRTAC

Bakıda Azərbaycanla Avropa İttifaqı 
arasında Yüksək Səviyyəli Nəqliyyat 

Dialoqunun ilk iclası keçirilib
 � Avropa Komissiyasının Hərəkətlilik və 

Nəqliyyat üzrə (MOVE) Baş Direktorluğunun 
rəhbəri Henrik Hololeyin başçılıq etdiyi 
nümayəndə heyətinin ölkəmizə səfəri 
çərçivəsində Azərbaycan Respublikası və 
Avropa İttifaqı (Aİ) arasında Yüksək Səviyyəli 
Nəqliyyat Dialoqunun ilk iclası keçirilib.

İclasda ayrı-ayrı dövlət 
qurumlarının rəhbər 
şəxsləri, Avropa İttifaqının 
nümayəndələri, səfirlər və 
bank sektorunun təmsilçiləri 
iştirak edib.

Nəqliyyat, rabitə və 
yüksək texnologiyalar naziri 
Ramin Quluzadə bildirib ki, 
Prezident İlham Əliyevin 
xüsusi diqqəti sayəsində 
beynəlxalq nəqliyyat 
sisteminə inteqrasiya, inf-
rastrukturun inkişafı, davamlı 
maliyyələşmə, xidmətlərin 
keyfiyyətinin artırılması, 
nəqliyyatdan istifadənin 
asanlaşdırılması və sosial 
rifahın yüksəldilməsi təmin 
edilir: “Ölkəmiz Qafqaz 
regionundan keçən Avra-
siya nəqliyyat bağlantıla-
rının inkişafı üzrə bir sıra 
layihələrin təşəbbüskarı və 
fəal iştirakçısıdır. 2017-ci il 
oktyabrın 30-da istismara 
verilmiş Bakı-Tbilisi-Qars 
yeni dəmir yolu xətti bölgə 
üçün strateji əhəmiyyət kəsb 
edir, Avropa və Asiyanın 
dəmir yolu şəbəkələrinin 
region üzərindən ən qısa 
birləşməsini təmin edir. 
Eynilə, Bakı Beynəlxalq 
Dəniz Ticarət Limanı bölgədə 
ən əhəmiyyətli tranzit nöqtəsi 
olaraq, “Şərq-Qərb” və 
“Şimal-Cənub” beynəlxalq 
nəqliyyat dəhlizləri vasitəsilə 
yük və sərnişindaşımalarının 
həyata keçirilməsində əsas 
rol oynayacaq”.

Nazir qeyd edib ki, hazır-
da ölkəmizdə avtomobil yol-
ları infrastrukturunun inkişafı 
və müasir yol şəbəkəsinin 
yaradılması ilə bağlı irimiq-
yaslı layihələr həyata keçirilir.

R.Quluzadə Xəzər regi-
onunda multimodal daşı-
maların geniş tətbiqi, dəniz 
daşımalarının tezləşdirilməsi 
və həcminin artırılması üçün 
yeni bərələr, tankerlərin 

alınaraq istifadəyə verildiyini 
də vurğulayıb.

“Dəniz və quru nəqliyyatı 
ilə yanaşı, mülki aviasiya 
sektorunun inkişafı da bizim 
üçün prioritet istiqamətlərdən 
biridir. Bu məqsədlə son 
illərdə bir çox işlər görü-
lüb. “Azərbaycan Hava 
Yolları” QSC-nin (AZAL) 
təyyarə parkı yeni və müasir 
təyyarələrlə tam yenilənib. 
Hazırda AZAL-ın təyyarələri 
Avropa, MDB məkanı, 
Amerika və bir sıra Asiya 
ölkələrinə mütəmadi uçuşlar 
həyata keçirir. Gələcəkdə 
uçuş istiqamətlərinin sayının 
artırılması və ölkəmizin bu 
sahədə tranzit potensialı-
nın tam istifadə edilməsi 
istiqamətində müvafiq 
tədbirlər görülür”, - deyə 
nazir bildirib.

R.Quluzadə ölkəmizin 
tranzit potensialının artırıl-
ması məqsədilə beynəlxalq 
əməkdaşlığın, o cümlədən, 
Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan 
arasında əlaqələrin 
genişləndirilməsinin mühüm 
əhəmiyyət kəsb etdiyini qeyd 
edib.

Azərbaycanda yol 
hərəkəti təhlükəsizliyinin 
təmin olunmasına xüsusi 
diqqət ayrıldığını bildirən 
nazir ölkə başçısının 
Sərəncamı ilə “Azərbaycan 

Respublikasında yol 
hərəkətinin təhlükəsizliyinə 
dair 2019-2023-cü illər üçün 
Dövlət Proqramı”nın qəbul 
olunduğunu xatırladıb: 
“Düşünürəm ki, proqramda 
müəyyən olunmuş vəzifələrin 
icrası üzrə Avropa İttifaqının 
təcrübəsindən faydalanmaq 
məqsədilə bu istiqamətdə 
daha intensiv əməkdaşlıq 
aparılacaq. Ümidvaram 
ki, əməkdaşlığımızın 
genişlənməsi Avropa İttifaqı 
ilə Azərbaycan arasında yük 
və sərnişinlərin maneəsiz, 
sürətli və təhlükəsiz da-
şınması, eləcə də iqtisadi 
əməkdaşlıq və ticarətin inki-
şafı üçün şərait yaradacaq”.

Avropa Komissiyasının 
Hərəkətlilik və Nəqliyyat 
üzrə Baş Direktorluğunun 
rəhbəri H.Hololey Yüksək 

Səviyyəli Nəqliyyat Di-
aloqunun keçirilməsinin 
üstünlüklərindən danışıb. O 
qeyd edib ki, tərəfdaşlarla 
bu cür dialoqların keçirilməsi 
məsələsi əvvəlcədən diqqətlə 
təhlil edilir: “Bu, Avropa İttifa-
qı səviyyəsində keçirilən yed-
dinci belə dialoqdur. Biz bu 
cür yüksək səviyyəli tədbirləri 
əməkdaşlığa olduqca maraq 
göstərən tərəflərlə keçiririk. 
Bu gün nəqliyyat sahəsində 
bir çox seqmentlər üzrə 
müzakirələr aparılacaq ki, bu 
da birgə əməkdaşlığın yeni 
üfüqlərini və istiqamətlərini 
müəyyən edəcək”.

H.Hololey yüksək səviyyəli 
dialoq çərçivəsində gələcək 
əməkdaşlıq aspektlərinin 
də nəzərdən keçiriləcəyini 
diqqətə çatdırıb.

Tədbirdə aviasiya, 
dəniz və yol təhlükəsizliyi, 
Nəqliyyat İnvestisiya Planı, 
Avropa-Asiya Bağlantılar 
Strategiyası, rəqəmsal taxoq-
raflar, Vahid Aviasiya Məkanı 
üzrə Saziş layihəsi müzakirə 
olunub. Bundan başqa, 
Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan 
arasında nəqliyyat sahəsində 
əməkdaşlıq üzrə qarşılıqlı 
maraq kəsb edən məsələlər 
ətrafında fikir mübadiləsi 
aparılıb.

AZƏRTAC

Statistika Komitəsi ilə 
UNICEF-in əməkdaşlığının 
prioritetləri müzakirə edilib

 � Dövlət Statistika Komitəsi ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) 
Uşaq Fondunun (UNICEF) əməkdaşlığının prioritetləri müzakirə olunub.

Komitədən AZƏRTAC-a bildirilib 
ki, fevralın 19-da Dövlət Statistika 
Komitəsinin sədri Tahir Budaqov UNICEF-
in Azərbaycandakı nümayəndəliyinin 
rəhbəri Edvard Karvardinlə görüşüb. 
Görüşdə 2019-cu ildə UNICEF tərəfindən 
ölkəmizdə həyata keçirilməsi planlaşdırılan 
əməkdaşlıq proqramı və Dövlət Statistika 
Komitəsi ilə UNICEF arasında ikitərəfli 
əlaqələrin inkişafına dair məsələlər 
müzakirə edilib. 

Tahir Budaqov Prezident İlham Əliyevin 
rəhbərliyi ilə ölkəmizdə aparılan ardıcıl 
islahatların nəticəsi olaraq əldə olunan 
yüksək iqtisadi artımın özünü statistik 
göstəricilərdə göstərdiyini diqqətə çatdırıb. 
Komitə sədri milli statistika sisteminin 
təkmilləşdirilməsi və Avropa standartlarına 
uyğunlaşdırılması sahəsində görülən işlər, 

uğurla icra edilən layihələr barədə ətraflı 
məlumat verib. Qeyd edib ki, “Azərbaycan 
hökuməti ilə BMT-nin Uşaq Fondu arasında 
2016-2020-ci illər üçün Əməkdaşlıq 
Proqramı çərçivəsində 2018-2019-cu 
illəri əhatə edən dövr üçün birgə İş Planı” 
imzalanıb. 

E.Karvardin isə qeyd edib ki, UNICEF 
Azərbaycanın dövlət qurumları, həmçinin 
Dövlət Statistika Komitəsi ilə fəal 
əməkdaşlıq edir. O, Azərbaycan hökuməti ilə 
BMT-nin Uşaq Fondu arasında   
2016-2020-ci illər üçün Əməkdaşlıq 
Proqramı çərçivəsində həyata keçirilən 
tədbirlərdən də bəhs edib.    

Görüşdə Dövlət Statistika Komitəsi 
ilə UNICEF arasında birgə əməkdaşlığın 
prioritetləri və qarşılıqlı maraq doğuran digər 
məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

 � Avropa Yenidənqurma və İnkişaf 
Bankı Azərbaycanla enerji sektorunun 
digər istiqamətləri üzrə əməkdaşlıqda 
maraqlıdır.

Energetika Nazirliyindən AZƏRTAC-a bildirilib 
ki, nazir Pərviz Şahbazovla Cənub Qaz Dəhlizi 
Məşvərət Şurasının beşinci iclası çərçivəsində 
ölkəmizdə səfərdə olan Avropa Yenidənqurma və 

İnkişaf Bankının davamlı infrastruktur qrupunun 
icraçı direktoru xanım Nandita Parşadın başçı-
lıq nümayəndə heyəti arasında görüş keçirilib. 
Görüşdə Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı 
ilə enerji sahəsində əməkdaşlığın səviyyəsindən 
məmnunluq ifadə edilib. Bankın Cənub Qaz 
Dəhlizinin maliyyələşdirilməsində iştirakı yüksək 
qiymətləndirilib.

Cənub Qaz Dəhlizini Avropa üçün mühüm ener-
ji layihəsi kimi dəyərləndirən N.Parşad bildirib ki, 
təmsil etdiyi bank Azərbaycanla enerji sektorunun 
digər istiqamətləri üzrə də əməkdaşlıqda maraqlıdır.

Hazırda Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Ban-
kı ilə Energetika Nazirliyi arasında texniki dəstək 
çərçivəsində həyata keçirilən layihələrdən danışan 
P.Şahbazov deyib ki, bu layihələr bərpaolunan 
enerjidən geniş istifadənin təmin edilməsi üçün 
mühüm əhəmiyyət daşıyır. Bərpaolunan ener-
ji layihələrinin dəstəklənməsi üçün şəbəkənin 
gücləndirilməsi layihəsi artıq icra mərhələsindədir. 
Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyinin 
fəaliyyətinə dəstəklə bağlı da Avropa Yenidənqurma 
və İnkişaf Bankı ilə sıx əməkdaşlıq edilir.

Söhbət zamanı gələcəkdə Azərbaycanda 
həyata keçiriləcək bərpaolunan enerji mənbələri 
ilə bağlı layihələrə bankın investisiya qoyuluşu-
nu dəstəkləməsi, bərpaolunan enerjidən istifadə 
sahəsində aparıcı ölkələrlə təcrübə mübadiləsinə 
dair məsələlər də nəzərdən keçirilib.  

Avropa Yenidənqurma və İnkişaf 
Bankı Azərbaycanla enerji 

sektorunun digər istiqamətləri 
üzrə əməkdaşlıqda maraqlıdır

Asiya İnkişaf Bankı Azərbaycanda 
bərpaolunan enerji layihələrinə 

maliyyə dəstəyi göstərməyə hazırdır

 � Azərbaycanla Asiya İnkişaf Bankının energetika sahəsində 
əməkdaşlığı müzakirə olunub.

Energetika Nazirliyindən AZƏRTAC-a 
bildirilib ki, nazir Pərviz Şahbazov Cənub 
Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurasının V iclası 
çərçivəsində ölkəmizdə səfərdə olan Asiya 
İnkişaf Bankının enerji bölməsinin direktoru 
Aşok Barqavanın rəhbərlik etdiyi nümayəndə 
heyəti ilə görüşüb. 

Nazir Azərbaycanla Asiya İnkişaf Ban-
kı arasında energetika sahəsində mövcud 
əməkdaşlıq əlaqələri, bu çərçivədə həyata 
keçirilən elektrik şəbəkəsinin yenidən qurul-
ması, üzən günəş panelləri sistemi ilə bağlı 
enerji layihələri barədə danışaraq bankın 
ölkəmizin enerji sektoruna dəstəyini yüksək 
qiymətləndirib. 

 Energetika naziri ölkənin bərpaolunan 
enerji potensialı və ondan istifadənin 
genişləndirilməsi istiqamətində görülən işlər, 
yaxın illərdə enerji istehsalında bərpaolunan 

enerjinin payının artırılması imkanları barədə 
ətraflı məlumat verib, bu sahədə beynəlxalq 
təcrübənin öyrənilməsinin əhəmiyyətini 
vurğulayıb. Qeyd edib ki, xarici şirkətlər 
ölkəmizdə bərpaolunan enerji sektorunda 
əməkdaşlığa maraq göstərir. Xarici inves-
tisiyanın cəlbinə nail olmaq üçün əlverişli 
mühitin yaradılması vacibdir. 

A.Barqava bərpaolunan enerji mənbələri 
üzrə Azərbaycanla əməkdaşlığın inkişafın-
da maraqlı olduğunu qeyd edib. Bildirib ki, 
bərpaolunan enerji mənbələrindən, xüsusilə 
günəş və külək enerjisindən istifadə, eləcə də 
enerji səmərəliliyi üzrə layihələrdə iştirak ban-
kın diqqətindədir. Bank bu məqsədlə həyata 
keçiriləcək layihələrə texniki və maliyyə 
dəstəyi göstərməyə hazırdır. 

Görüşdə əməkdaşlığın perspektivlərinə 
dair fikir mübadiləsi aparılıb.

 Milli Məclisin plenar iclasında 27 məsələyə baxılıb
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Cənab Prezidentin sərəncamı 
ilə təhsillə bağlı qəbul edil-
miş dövlət proqramları bu 
sistemdə keyfiyyətcə yeni inkişaf 
meyillərinin yaranmasına, yüksək 
nəticələrin qazanılmasına gətirib 
çıxarmış, ölkəmizidə milli kadr-
ların yetişdirilməsi sahəsində 
mühüm nailiyyətlər əldə edilmişdir. 
Azərbaycan Prezidentinin 2018-ci 
il 16 noyabr tarixli sərəncamı ilə 
təsdiq edilmiş “2019–2023-cü illər 
üçün Azərbaycan Respublikasın-
da ali təhsil sisteminin beynəlxalq 
rəqabətliliyinin artırılması üzrə 
Dövlət Proqramı”nda beynəlxalq 
ikili diplom proqramlarının tətbiqi, 
doktorantura təhsilinin beynəlxalq 
standartlara uyğun qurulması və 
xaricdə doktorantura səviyyəsində 
təhsilin maliyyələşdirilməsi 
nəzərdə tutulur. Yeni Dövlət 
Proqramı “2007–2015-ci illərdə 
Azərbaycan Respublikası 
gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili 
üzrə Dövlət Proqramı”nın da-
vamı kimi ali təhsil sisteminin 
beynəlxalq standartlara uyğunlaş-
dırılması, insan kapitalının inkişaf 
etdirilməsi, strateji əhəmiyyət da-
şıyan sahələr üzrə milli kadrların 
yetişdirilməsi baxımından mühüm 
əhəmiyyət daşıyır.

Dövlət Proqramının əsas 
hədəfi elm sahəsindəki qabaqcıl 
nailiyyətlərdən, innovativ təlim-
tədris texnologiyalarından ya-
rarlanaraq ölkəmizdə yeni nəsil 
mütəxəssislərin yetişdirilməsi, 
Azərbaycan ali təhsil siste-
minin məzmun və keyfiyyət 
göstəricilərinin beynəlxalq ikili 
diplom proqramları ilə uyğunlaş-
dırılmasıi, xarici mütəxəssislərin 
cəlb olunması yolu ilə ali təhsilin 
daha da təkmilləşdirilməsi, 
yeni təhsil mühitinin yara-
dılması, ölkəmizin ali təhsil 
müəssisələrinin akademik poten-
sialının gücləndirilməsi məqsədilə 
xaricdə doktorantura səviyyəsində 
təhsilin maliyyələşdirilməsi, ilkin 
mərhələdə beş beynəlxalq ikili dip-
lom proqramının təsis olunacağı 
və layihənin onların icrasına dair 
monitorinqin nəticələrinə uyğun 
davam etdiriləcəyi məsələsi də 
sənəddə öz əksini tapmışdır. 

Görülən işlərin nəticəsində 
təhsil sahəsinin keyfiyyət 
göstəricilərində müsbət dinamika 
davam etmişdir. Bu il keçirilən 
qəbul imtahanlarının nəticələrini 
də görülən işlərin bəhrəsi hesab 
etmək olar. Burada həm kəmiyyət, 
həm də keyfiyyət yüksəlişi baş 
vermişdir

Ümumilikdə, 535 azərbaycanlı 
hökumətlərarası sazişlərə 
əsasən xarici ölkələrdə oxuyur. 
Azərbaycanda isə 2018–2019-
cu tədris ilində ali təhsilin bütün 
səviyyələri üzrə 86 ölkədən 
 6000-dən çox əcnəbi tələbə təhsil 
alır.

Təhsil Nazirliyinin “Clarivate 
Analytics” şirkəti ilə əməkdaşlığı 
nəticəsində Azərbaycan 2017-
ci il üzrə “Web of Science” elmi 

bazasında ilk dəfə nəşr aktivliyinin 
son 3 il üzrə artım dinamikasına 
görə regionda birinci yerə çıxıb. 
“Web of Science” elmi bazasında 
2017-ci ildə Azərbaycandan 1160 
elmi-tədqiqat işi qeydə alınıb ki, bu 
da son 25 ildə ölkə üzrə ən yüksək 
göstərici hesab olunur.

Təhsil sahəsində aparı-
lan siyasətin bariz nümunəsini 
işlədiyim Azərbaycan Dillər Uni-
versitetinin timsalında daha aydın 
görmək olar. ADU-da aparılan 

məzmun və struktur  islahatları 
Prezident İlham Əliyevin 
təhsil sahəsinə aid imzaladığı 
dövlət proqramlarına, multi-
kulturalizm və azərbaycançılıq 
ideyalarına uyğun şəkildə 
həyata keçirilir. Görülmüş 
işlərin nəticəsidir ki, bu gün 
ADU-da həm tədrisin keyfiyyəti 
yüksəlmiş, həm də beynəlxalq 
əlaqələr genişlənmişdir. Son 
iki il ərzində ADU-nun akade-
mik mühiti, maliyyə-təsərrüfat 
fəaliyyəti, ümumi iş ritmi 
tamamılə dəyişmişdir. Uni-
versitet məzunlarının əmək 

bazarında nüfuzu artmış, uni-
versitetin cəmiyyətdəki reytinqi 
yüksəlmişdir. 

Universitetdə 20-yə yaxın 
xarici dilin tədris olunması 
beynəlmiləl mühitin yaranma-
sına, ikili diplom layihələrinin 

həyata keçirilməsinə imkan 
verir. Universitetimizdə regionun 
təhsil müəssisələri ilə əlaqələrin 
gücləndirilməsi istiqamətində 
ilkin addımlar atılmışdır. Belə 
ki, tələbələrimiz pedaqoji 
təcrübələrini müxtəlif qaçqın 
məktəblərində keçmişlər.  ADU-da 
bir çox xarici ölkələrin dil və 
mədəniyyət mərkəzlərinin açılması 
xarici tələbələrin universitetə cəlb 
olunmalarına imkan yaratmışdır. 
Hazırda universitetdə 101 xarici 
tələbə təhsil alır və 15 əcnəbi 
müəllim dərs deyir. 

Universitetdə ötən il apre-
lin 9-dan mayın 5-dək “Heydər 
Əliyev: Multikulturalizm və tole-
rantlıq ideologiyası” adlı geniş 
miqyaslı elmi konfrans keçirilmiş-

dir. Bakıda 12 xarici universitetin 
nümayəndəsinin iştirak etdiyi, 
iki gün davam edən konfransın 
açılışından sonra konfrans bir çox 
xarici ölkələrin universitetlərində 
davam etdirilmiş, ADU-nun 
professor-müəllim heyətinin 
üzvləri həmin universitetlərdə elmi 
məruzələr etmiş, azərbaycançılıq 
və multikulturalizm ideyalarının 
daha geniş təbliğinə nail olmuşlar.

Qloballaşan dünyanın bir 
hissəsi olan Azərbaycanda təhsil 

sahəsində qəbul olunan dövlət 
proqramlarından göründüyü 
kimi, kommunikasiyaların daha 
sürətlə inkişaf etdiyi dövrdə ən 
vacib bəşəri problemə çevril-
mış şəxsiyyətin formalaşması 
məsələsinin həllinə öz töhfəsini 
verəcək və cəmiyyətin keyfiyyət 
cəhətdən yeni iqtisadi, siyasi, 
mədəni, mənəvi mərhələyə və 
təbii ki, yeni təhsil mərhələsinə 
çıxarılmasını sürətləndirəcək. 

Beynəlxalq ekspertlərin 
fikrincə, müasir dünyada təhsil 
sistemləri üçün daha çox aktual 
olan problemlər var ki, onla-
ra da ilk növbədə ümumilikdə 
təhsilin səviyyəsinin müasir 
tələblərə tam cavab verməməsi, 
şəxsiyyətin inkişafına kifayət 
qədər zəmin yaratmaması, 
praqmatik istiqamətlərin aşağı 
olması, dünya əhalisinin geniş 
kütləsi üçün təhsilin kifayət qədər 

əlçatan olmaması daxildir. Qeyd 
edilən problemlər geniş xarakter 
aldığı üçün onların həlli yalnız 
ümumdövlət xarakterli vasitələrlə 
mümkündür. Əgər nəzərə alsaq 
ki, spesifik təsir obyekti olan təhsil 
sistemi spesifik də təsir xarakteri 
tələb edir, o zaman cəmiyyətdə 
sistemli təhsil siyasətinin forma-
laşdırılmasının vacibliyi daha 
aydın olar. 

Təhsil üzrə Beynəlxalq Ko-
missiyanın “Təhsil: gizli xəzinə” 

adlı hesabatında qeyd edilir kı, 
son onillikdə təhsil sistemlərinin 
özündə bəzi ziddiyyətlər yaran-
mışdır. 

Bunlar qlobal və milli təhsil 
sistemləri, müasir təhsilin uni-
versal və fərdi xarakteri, artıq 
mövcud təhsil ənənəsi və müa-
sir istiqamətləri, maarifləndirmə 
işinin uzaq və yaxın perspek-
tiv vəzifələri, biliklərin misli 
görünməmiş inkişafı ilə onların 
mənimsənilməsi imkanları, təhsilin 
mənəvi mahiyyəti ilə onun təminat 
vasitəsi olan maddi tərəfi arasın-
dakı ziddiyyətlərdir.

Bu tipli qlobal ziddiyyətlər 
fonunda ölkəmizin son on beş illik 
inkişafı dövründə ali təhsil sistemi-
nin təhlili aşağıdakı xüsusiyyətləri 
üzə çıxarmağa imkan verir: 
Əvvəla, ali təhsil strukturunun, 
təhsil proqram və formasının 
müxtəlifliyi baş vermiş, başlıca 

olaraq universitet təhsili sisteminə 
keçidi həyata keçirilmiş, təhsil 
sektorunda müəyyən ixtisarlar 
aparılmış,eyni zamanda, təhsil 
sahəsinin intensiv inkişafı baş ver-
mişdir. Bununla yanaşı, ölkəmizdə 
yaradılmış təhsil xidmətləri 
bazarında dövlət və qeyri dövlət 
təhsil müəssisələri bərabər 
hüquqda fəaliyyət göstərir. Ali 
təhsilin demokratikləşməsi və 
idarəetmənin optimallaşması 
prosesi başlanmış, təhsilin yeni 
qanunvericilik və normativ-hüquqi 
bazaları yaradılmış, yeni dövlət 
standartlarının işlənməsi və tətbiqi 
həyata keçirilmişdir.

Bunlardan əlavə, təlimin 
çoxpilləli sisteminə keçid baş 
tutmuş, Boloniya–Avropa vahid 
ali təhsil məkanına inteqrasiya 
 prosesinin başlanması və tətbiqi 

həyata keçirilmişdir. 
Respublikamızda təhsil sis-

teminin demokratikləşdirilməsi 
prosesi sürətlə davam edir. Bunun 
sübutu kimi ali məktəblərimizdə 
mütəxəssis hazırlanması üzrə 
dövlət sifarişinin formalaşdırılma-
sının yeni modelini göstərə bilərik. 
Gələcək ixtisasın və ali məktəbin 
sərbəst seçimi demokratiyanın 
pozitiv göstəriciləridir. 

Qeyd edilənlərin təhlili bizə 
bəzi nəticələr çıxarmağa imkan 
verir. Əvvəla, Azərbaycanda 
ali təhsil sistemi keçid dövrü-
nün problemlərinə uğurla tab 
gətirmişdir. Respublika rəhbərinin 
siyasi iradəsi və uzaqgörən 
siyasəti nəticəsində ali təhsil 
sahəsində mühüm dövlət proq-
ramları qəbul olunmuş və intel-
lektual potensial qorunmuşdur. 
Bazar şəraitinə adaptasiya 
olunma yaxşı nəticələr ver-

mişdir. Özəl ali təhsil sistemi 
formalaşdırılmış, ali təhsilin 
sonrakı təkmilləşdirilməsinə 
istiqamətlənən qanunvericilik 
aktları qəbul edilmişdir. Ölkənin 
ictimai həyatının tələblərinə uyğun 
olaraq, mütəxəssis hazırlığının 
planlaşdırılmasının effektiv sistemi 
artıq işə düşmüşdür. 

Ali təhsilin gələcək inkişafı ilə 
bağlı bəzi fikirlərimi də bildirmək 
istərdim. Təhsil sistemində mo-
billiyin artması vacib məsələdir. 
Birmənalı şəkildə qəbul olun-
malıdır ki, bizdə daha çox xarici 
tələbə oxumalıdır, xaricdən dəvətli 
müəllimlər dərs deməlidir. Yaxud, 
əksinə, bizim tələbələr xaricdə 
oxumalı, müəllimlərimiz isə xarici 
tələbələrə dərs demək imkanına 
malik olmalıdır. 

Hazırda ali məktəblərimizdə 
xarici dillərdə tədris olunan 
fənlərin sayı kifayət qədər deyil 
və olanların keyfiyyəti də hələ 
arzu olunan səviyyəyə çatmayıb. 
Həmçinin, bizim müəllimlərin 
xaricdə təcrübə keçməsinin 
maliyyələşdirilməsi məsələsi də 
problem olaraq qalır. 

Müasir təhsildə idarəçilik 
məsələsi çox mühüm rol oynayır. 
İdarəetmənin özü də bir elm-
dir. Elmdirsə, onu da öyrənmək 
lazımdır. Məsələn, ABŞ-da 
universitetlərdə magistratura 
səviyyəsində “Ali təhsilin idarə 
edilməsi” adlı ixtisas var. Hər 
halda, bu tipli xarici təcrübədən 
yararlanmaq ancaq işin xeyrinə 
olardı.

Bir şey hamımıza aydındır 
ki, bizim təhsil sistemimiz qlobal 
sistemə inteqrasiya edəcək. Xarici 
faktorların bu sahədə təsiri arta-
caq, bizdə xarici ali məktəblərin 
filialları yenə də açılacaq, bizim 
universitetlər isə xarici rəqiblərlə 
gərgin mübarizə aparmalı olacaq-
lar. Dəyişikliklər çox olacaq. Onda 
ali məktəbin bu mübarizəyə hazır 
olduğunu necə müəyyənləşdirmək 
olar? İlk növbədə, hər bir ali 
məktəbin güclü və zəif cəhətlərini, 
imkan və problemlərini nəzərə 
alan düşünülmüş strateji inki-
şaf planı olmalıdır. Əgər belə 
strategiya yoxdursa, universitet 
öz mövqeyini təkcə beynəlxalq 
əməkdaşlıqda deyil, həm də ölkə 
daxilində itirəcək. 

İstisna deyil ki, ali məktəblərin 
bəzilərinin bir neçə ildən sonra 
bağlanması gündəmə gəlsin. Bizi 
daha çox bir məsələ – təhsil və 
əmək bazarı arasında uyğunsuz-
luq narahat edir. Məhz bu işin 
tənzimlənməsi ali məktəblərimizin 
müasir statusunu bir daha sübüt 
etmiş olar.

2004-cü ilin fevral ayında 
bu istiqamətli ilk Dövlət Proq-
ramı təsdiq ediləndə (əslində, 
Azərbaycan regionlarının 
sosial-iqtisadi inkişafı proqram-
larının qəbul edilməsi Baş nazir 
İlham Əliyevin 2003-cü ildə 
prezident seçkiləri ərəfəsində 
verdiyi vədlərdən biri idi) orada 
göstərilən bəndlərin bir çoxu 
kimlərəsə çətin həll olunacaq 
məsələ kimi görünmüşdü. 
Bunu dövlət başçımızın özü 
də bir neçə dəfə yada salıb. 
Ancaq proqramın icrası zamanı 
məlum oldu ki, Azərbaycan 
dövləti üçün çətin həll ediləcək 
heç bir iş yoxdur. Sonrakı ana-
loji proqramlar təsdiq ediləndə 
isə artıq heç kəs nəyinsə 
mümkün olub-olmadığı barədə 
danışmadı. Çünki qazandığı-
mız təcrübə hamının gözünün 
qabağında idi. 

Kütləvi informasiya 
vasitələri təmsilçilərinin 
mütəxəssis və politoloqla-
ra ünvanladığı “Regionların 
sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət 
proqramları Azərbaycan 
dövlətinə və xalqına hansı 
səmərəni verib?” – sualına 
ekspertlərin hərəsi təxminən 
on-on beş istiqamətdə cavab 
verir. Yəni bir çox istiqamətlər 
fərqli olur. Amma altı-yeddi 
istiqamət var ki, ekspertlərin 
hamısı öz cavabında həmin 
məsələləri daha tez yada 
salırlar. Bunlar yüz minlərlə 
yeni iş yerlərinin yaradılması, 
müasir yol infrastrukturunun 
formalaşdırılması, yeni sənaye 
və emal müəssisələrinin 
açılması, aqrar sektorun 
inkişafı, regionlarda çoxsaylı 
təhsil, səhiyyə, mədəniyyət və 
idman müəssisələrinin tikilib 

istifadəyə verilməsi, mövcud 
müəssisələrin maddi-texniki 
bazasının möhkəmləndirilməsi, 
əhaliyə göstərilən xidmətlərin 
səviyyəsinin qaldırılması, 
bölgələrin turizm potensia-
lından daha səmərəli şəkildə 
istifadə edilməsi yollarının ta-
pılması və başqa məsələlərdir. 

Təbii ki, bu istiqamətlərin 
hər birində qazanılmış 
nailiyyətlər haqqında həm dövri 
mətbuatda, həm Prezident 
Kitabxanasının elektron resurs-
larında, həm dövlət başçımızın 
özünün və ayrı-ayrı nazirliklərin 
saytlarında, həm də Dövlət 
Statistika Komitəsinin mü-
vafiq hesabatlarında kifayət 
qədər material vardır. Ancaq 
həmin mənbələrin hamı-
sı mötəbər olsa da, biz bu 
yazıda cənab Prezidentin öz 
dilindən səsləndirilən faktlara 
və rəqəmlərə istinad etmək 
istəyirik. Belə ki, yanvarın 
 29-da “Azərbaycan Respubli-
kası regionlarının 2014–2018-
ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı 
Dövlət Proqramı”nın icrasının 
yekunlarına həsr olunan 
konfransda geniş nitq söyləyən 
Prezident həm üçüncü 
dövlət proqramının, həm də, 
ümumiyyətlə indiyədək icra 
olunmuş hər üç dövlət proqra-
mının nəticələri barədə fəxrlə 
söz açdı. 

Prezidentin ilk arqumenti 
bundan ibarət oldu ki, beş il 
bundan əvvəl qəbul edilmiş 
proqram artıqlaması ilə yerinə 
yetirilmişdir: “Son beş il ərzində 
qarşımıza qoyduğumuz 
bütün vəzifələr icra olundu. 
Üçüncü proqramın çox böyük 
əhəmiyyəti var. Bu proqram 
bizə imkan yaratdı ki, region-

larda əvvəlki illərdə aparılan 
islahatlara, görülən işlərə yeni 
təkan verək”.

Prezidentin ikinci arqumenti 
isə yuxarıda qeyd etdiyimiz 
kimi, son beş ilin deyil, 15 ilin – 
yəni hər üç dövlət proqramının 
icra edildiyi dövrün sosial-iqti-
sadi inkişafının göstəricilərinin 
yada salınması idi: “Görülmüş 
işlər haqqında danışanda, 
əlbəttə ki, biz son 15 il ərzində 
yerinə yetirilmiş işlərə nəzər 
salmalıyıq. Bu işlər həm real 
həyatda, həm rəqəmlərdə, 
həm də dəyişən, abadlaşan 
şəhərlərdə özünü göstərir. 
Son 15 il ərzində Azərbaycan 
iqtisadiyyatı dünya miqyasında 
rekord templərlə inkişaf etmiş, 
ümumi daxili məhsul 3,3 dəfə 
artmışdır. Bir daha demək 
istəyirəm, bu, dünya miqyasın-

da rekord göstəricidir. Sənaye 
istehsalı 2,6 dəfə artmışdır. 
İxracımız 4,7 dəfə, valyuta 
ehtiyatlarımız 24 dəfə artıb və 
bu gün 45 milyard dollar təşkil 
edir. Yəni, bu, onu göstərir ki, 
Azərbaycan regionlarına və 
eyni zamanda, neft-qaz sekto-
runa, Bakı şəhərinin inkişafına 
böyük vəsait qoyulmasına 
baxmayaraq, biz öz valyuta 
ehtiyatlarımızı 24 dəfə artıra 
bilmişik. Bu, bizə imkan verir ki, 
gələcəyə çox böyük ümidlərlə 
baxaq. Azərbaycan iqtisadiy-
yatı bu gün dayanıqlı iqtisadiy-
yatdır”.

Xatırladaq ki, dövlət baş-
çımızın dediyi kimi , son 15 il 
ərzində ölkəmizdə 2 milyon 
yeni iş yeri yaradılmışdır. Bu 
faktın indi dilə gətirilməsi çox 
asandır. Ancaq son 15 ildə 

dünyada və bizim regionda baş 
verən ictimai-siyasi prosesləri, 
münaqişə və qarşıdurmaları, 
maliyyə və iqtisadi böhranları, 
təbii və texnogen kataklizmləri, 
xüsusən gənc müstəqil 
dövlətimizin zorən cəlb edildiyi 
müharibə vəziyyətində oldu-
ğunu yada salanda, 15 ildə 2 
milyon yeni iş yeri yaradılması-
nın nə qədər ağır bir vəzifə ol-
duğu barədə təsəvvür yaranır. 
Xatırladım ki, yeni iş yerlərinin 
yaradılması regionların sosial-
iqtisadi inkişafı proqramlarının 
tərkib hissəsi idi və həmin 
proqramların icrası zamanı ya-
radılan yeni iş yerlərinin böyük 

hissəsi bölgələrin payına düşür. 
Dövlət proqramlarının icra-

sının regionlara verdiyi səmərə 
barədə danışan ekspertlər 
ikinci istiqamət kimi yeni yol 
infrastrukturunun yaradılmasını 
qeyd edirlər. Burada da faktlar 
göz qabağındadır. Məsələn, 
son 15 ildə 15 min kilometr 
avtomobil yolu çəkilmişdir və 
bu proses davam etdirilir. Bu 
il üçün təsdiq edilmiş Dövlət 
İnvestisiya Proqramına əsasən, 
yüzlərlə kəndin yolları abadlaş-
dırılacaq, o cümlədən magistral 

yolların tikintisi təmin ediləcək. 
Davos Ümumdünya İqtisadi 
Forumunun hesablamaları-
na görə, avtomobil yollarının 
keyfiyyəti üzrə Azərbaycan 
dünyada 34-cü yerdədir. 
Fikrimizcə, ildə təxminən min 
kilometr yolun çəkilməsi və 
200 ölkə arasında avtomobil 
yollarının keyfiyyətinə görə 
34-cü yerə çıxmaq Azərbaycan 
kimi gənc müstəqil dövlət üçün 
misilsiz uğurdur. 

Regionların inkişafını 
göstərən əsas istiqamətlərdən 
biri də bütün kənd rayonlarını 
əhatə edən tikinti-quruculuq 
və abadlıq işlərinin miqyasının 

gündən-günə genişlənməsidir. 
Prezident məmnunluqla qeyd 
edir ki, bu proses növbəti 
illərdə nəinki davam etdiriləcək, 
hətta genişləndiriləcək: “Bax-
mayaraq ki, 3272 məktəb tikilib 
və təmir edilib. Bu məktəblər 
mövcud məktəb fondunun 73 
faizi deməkdir. Ancaq təmirə 
ehtiyacı olan məktəblər var 
və bu işlər də növbəti dövlət 
proqramında nəzərdə tutula-
caq. Həmçinin xəstəxanaların, 
Olimpiya komplekslərinin 
tikintisi davam etdiriləcək. 

Təkcə bu il üç Olimpiya Komp-
leksinin açılışı gözlənilir. Bu da 
bölgələrdə idmanın inkişafına 
xidmət göstərir”.

Azərbaycan dövlətinin 
regionları inkişaf etdirmək 
üçün atdığı mühüm addımlar-
dan biri də əvvəllər sırf aqrar 
rayon kimi tanınan bölgələrin 
sənayeləşdirilməsidir. Bu gün 
artıq ölkədə elə bir rayon 
yoxdur ki, orada yeni sənaye 
müəssisəsi fəaliyyətə başla-
masın. Prezidentin fikrincə, 
sənaye potensialının inkişafı 
üçün sənaye zonalarının, 
sənaye parklarının çox böyük 
rolu var. Bu sahədə görülən 

və görüləcək işlər ölkəmizin 
qeyri-neft sektorunun inkişafını 
təmin edəcək, qeyri-neft ixra-
cının həcmini böyük dərəcədə 
artıracaq.

Dövlət başçımız xatırladır: 
“Əlbəttə ki, sənaye sahəsində 
bizim diqqətimiz, eyni za-
manda, qeyri-neft sektoruna 
yönəlib. Bu sahədə də yaxşı 
nəticələr var. Keçən il qeyri-neft 
sənayemiz 9,1 faiz artıb. Bu, 
onu göstərir ki, həmin sahədə 
işlər yüksək səviyyədə aparılır. 
Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı, 

Sumqayıt Texnologiya Parkı, 
Mingəçevir Yüngül Sənaye 
Parkı, Gəncə şəhərində sənaye 
müəssisələrinin, Neftçala, 
Hacıqabul, Masallı, Sabirabad 
sənaye məhəllələrinin yaradıl-
ması bu sahədə atılan çox ciddi 
addımlardır. Gələcəkdə digər 
şəhərlərdə də sənaye zonaları 
yaradılacaqdır”.

Heydər Əliyev siyasi 
müdrikliyinin bütün incəliklərini 
dərindən əxz etmiş Prezident 
İlham Əliyevin regionlarla 
bağlı həyata keçirdiyi istənilən 
layihənin üç-dörd, bəzən beş-
altı istiqamətdə səmərəsini 
görürük. Məsələn, məhz 
İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə 
bölgələrdə yeni xalça fabrikləri 
açılır. İstənilən rayonda açılan 
xalça fabrikinin səmərələrini 
saymaq istəsək, böyük bir siya-
hı yaranır: İşsizliyin azalmasına 
kömək edilir, maddi-mədəniyyət 
nümunəmiz olan xalçaçılıq 
ənənəsi yaşadılır. Hər bir 
xalçanın üzərində istehsal 
edildiyi rayonun adı toxunulur 
ki, bu da maddi-mədəniyyət 
nümunələrimizi oğurlayan 
bədnam qonşularımızın im-
kanını azaldır. Qoyunçuluğun 
inkişaf etdirilməsinə stimul 
yaranır, yerli resurslardan 
boyaq hazırlayan sənətkarların 
fəaliyyəti genişlənir, ayrı-ayrı 
mütəxəssislərin və rayo-
nun büdcəsinə əhəmiyyətli 
dərəcədə valyuta gəlir və sairə. 

Bu məsələ barədə dövlət 
başçımızın dedikləri isə 
daha geniş informasiya ala 
bilməyimiz baxımından xüsusi 
əhəmiyyət kəsb edir: “Biz 
son vaxtlar ənənəvi xalçaçı-
lıq sənətinin inkişafı ilə bağlı 

çox ciddi iş aparırıq. Artıq 20 
xalça fabriki fəaliyyətdədir. 
Hər fabrikdə orta hesabla 
100, yaxud 150 iş yeri yara-
dılır, xüsusilə qadınlar üçün. 
Mən fabriklərin əksəriyyətinin 
açılışlarında iştirak etmişəm və 
görmüşəm ki, buna nə qədər 
böyük ehtiyac var. Bu, qadın-
ları işlə təmin etmək, qədim 
milli sənətimizi yaşatmaq üçün 
çox düşünülmüş bir addımdır. 
Bütövlükdə isə bizdə 31 xalça 
fabrikinin tikilməsi nəzərdə tutu-
lur və burada təqribən 5 minə 
yaxın iş yeri açılacaq. Bu il 
Sumqayıt şəhərində əyirici bo-
yaq fabrikinin açılışı gözlənilir. 
Beləliklə, biz artıq xalça 
istehsalında xarici xammaldan 
asılılığı aradan götürəcəyik”.

Sonda qeyd edək ki, 
dövlətimizin və dövlət başçı-
mızın Azərbaycan regionla-
rının sosial-iqtisadi inkişafını 
təmin etmək üçün atdığı bütün 
addımlar öz müsbət nəticələrini 
verir. Həmin proqram və 
layihələrin hamısının böyük 
uğur qazanmasının isə iki 
səbəbi vardır. Birinci səbəb 
həmin proqramların elmi 
şəkildə əsaslandırılmasıdırsa, 
ikinci səbəb xalqın, ölkə 
əhalisinin öz dövlətinə və 
dövlət başçısına olan inam və 
etimadıdır.

Elmira ZEYNALOVA,  
Azərbaycan 

Respublikasının 
Prezidenti yanında Dövlət 
İdarəçilik Akademiyasının 
Rəhbər kadrların yenidən 
hazırlanması fakültəsinin 

dekanı, dosent 

Ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi kursunun layiqli 
davamçısı cənab İlham Əliyevin son 15 ildə 
uğurla həyata keçirdiyi islahatlar nəticəsində 

respublikamızda təhsil sahəsində də böyük uğurlar 
qazanılmışdır. Prezident İlham Əliyev bu gün ölkəmizdə 
təhsilin inkişafına xüsusi diqqət göstərir. Dövlət başçısının 
təhsil alan vətəndaşların təqaüdlərinin artırılması haqqında 
fevralın 14-də  imzaladığı sərəncam və fərman bunu bir 
daha təsdiq edir.

Yeni iş yerlərinin yaradılması regionların 
sosial- iqtisadi inkişafı proqramlarının tərkib 
hissəsi idi və qeyd etdiyim kimi, 2 milyon iş 
yeri yaradılıb. Bu iş yerlərinin böyük hissəsi 
bölgələrin payına düşür. Kənd təsərrüfatı 1,7 
dəfə artıb və əminəm ki, bundan sonra artım 
daha sürətli olacaq.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Müasir ali təhsilin prioritetləri 
Azərbaycan universitetlərinin 
inkişafı fonunda

Əfqan ABDULLAYEV,  
Azərbaycan Dillər 
Universitetinin prorektoru, 
professor

Dövlət proqramları haqqında danışarkən 
ilk növbədə Prezident İlham Əliyevin 
siyasi uzaqgörənliyi, lider müdrikliyi, 

vətəndaş məsuliyyəti və milli təəssübkeşliyi yada 
düşür. Çünki elmi şəkildə əsaslandırılmış, peşəkar 
mütəxəssislər tərəfindən hazırlanmış və prinsipi-
allıqla icra olunmuş həmin dövlət proqramlarının 
hər biri müstəqil Azərbaycanın hərtərəfli inkişafın-
da özünəməxsus rol oynamışdır. 

Regionların sosial-
iqtisadi inkişafı dövlətin 
qüdrətlənməsinə xidmət edir



 � Azərbaycanda prioritet vəzifə kimi qarşıya qoyulan 
iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi siyasətinin mühüm istiqamətlərindən 
biri də qeyri-neft sənayesinin inkişafıdır. Dövlət başçısı İlham Əliyev 
tərəfindən “Azərbaycan Respublikasında sənayenin inkişafına 
dair 2015-2020-ci illər üçün Dövlət Proqramı”nın qəbul edilməsi 
də məhz bu sahəyə xüsusi önəm verilməsinin bariz ifadəsidir. 
Adı çəkilən sənəd qeyri-neft sənayesi ilə bağlı yeni çağırışlar və 
imkanlar nəzərə alınmaqla hazırlanıb. Bu zaman mövcud sahənin 
rəqabətqabiliyyətliyi, innovativliyi və iqtisadi inkişafı dəstəkləməsi 
prinsipləri diqqət mərkəzində saxlanılıb.

Son illər müasir texnologiyaların və 
qabaqcıl təcrübənin tətbiqi sayəsində 
ölkəmizdə sənayeləşmə sürətlə inkişaf 
edib, metallurgiya, maşınqayırma, 
kimya, inşaat materiallarının istehsalı, 
qida və digər ənənəvi sənaye sahələri 
genişləndirilməklə yanaşı, yeni sənaye 
sahələri də yaradılıb, respublikamız-
da bir sıra sənaye məhsulları üzrə 
özünütəminetmə səviyyəsi yüksəlib.

Sənayeləşmə siyasəti hazır-
da uğurla davam etdirilir. Yeni 
müəssisələr yaradılır, fəaliyyətdə 
olan istehsal sahələri genişləndirilir. 
Dövlətimizin başçısı  “Azərbaycan 
Respublikası regionlarının 2014-
2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inki-
şafı Dövlət Proqramı”nın icrasının 
dördüncü ilinin yekunlarına həsr 
olunan konfransda bununla bağlı 
deyib: “Sənaye istehsalı ilə bağlı bu 
il çox önəmli açılışlar olacaq. Mən 
onların arasında Sumqayıt Kimya 
Sənaye Parkındakı müəssisələri 
qeyd etmək istəyirəm. Keçən ilin 
sonunda parkda dörd müəssisənin 
açılışı, üç müəssisənin təməlqoyma 
mərasimi keçirilmişdir. Sumqayıt 
Kimya Sənaye Parkında rezidentlərin 
sayı on beşə çatıb və qoyulan 
sərmayənin həcmi 2,7 milyard dol-
lardır. Bu layihə, bu böyük təşəbbüs 
bir daha onu göstərir ki, biz nə 
qədər düzgün siyasət aparırıq. Əgər 
biz o sahəni dağılmış, çürümüş 
dəmirlərdən təmizləməsəydik və 
yüzlərlə hektar torpağa infrastruktur 
layihələri gətirməsəydik, bu şəraiti 
yaratmasaydıq, oraya heç kim bir 
manat da qoymazdı. İndi isə oraya 
2,7 milyard dollar sərmayə qoyulur 
və bu, hələ başlanğıcdır. Bax, budur 
dövlətin vəzifəsi və düzgün siyasəti”. 

Prezident İlham Əliyevin fevralın 
18-də iştirak etdiyi yüksəksıxlıqlı poli-
etilen zavodunun açılışı mərasimində 
də bu barədə ətraflı danışılıb. Bildi-
rilib ki, “SOCAR Polymer” layihəsi 
son 40 ildə öz növünə və miqyası-
na görə Azərbaycanın neft-kimya 
sənayesində həyata keçirilən ilk belə 
layihədir. “SOCAR Polymer” şirkəti 
Azərbaycanda kimya sənayesinin 
inkişafını sürətləndirmək məqsədilə 
2013-cü ildə təsis edilib. 2015-ci il 
oktyabrın 25-də isə Prezident İlham 
Əliyevin iştirakı ilə ən yüksək stan-
dartlara və müasir texnologiyalara 
əsaslanan “SOCAR Polymer” zavod-

larının təməli qoyulub. Ötən il iyulun 
18-də Azərbaycan Prezidentinin və 
İtaliya Prezidenti Sercio Mattarellanın 
iştirakı ilə layihə çərçivəsində quru-
lan polipropilen zavodunun açılışı 
olub. Artıq yüksəksıxlıqlı polietilen 
zavodu da istismara tam hazırdır. 

İlkin mərhələdə, “SOCAR Polymer” 
zavodları ildə 10 çeşiddə 184 min ton 
polipropilen və 4 çeşiddə 120 min 
ton yüksəksıxlıqlı polietilen istehsal 
edəcək. Daxili bazarın tələbatı tam 
ödəniləndən sonra   məhsulun izafi 
qalan 75 faizi  Türkiyə və Avropa 
bazarlarına ixrac olunacaq.

Prezident İlham Əliyev zavodun 
açılışı mərasimində çıxış edərək 
diqqətə çatdırıb ki, belə böyük 
layihələrin icrasının çox böyük 
mənası, çoxşaxəli təsiri var və bu, 
bir daha onu göstərir ki, Azərbaycan 
düzgün yoldadır: “Biz bu layihələrə 
start verəndə, əlbəttə, təxmin edir-

dik ki, bu, çox gözəl nəticələrə 
gətirib çıxaracaq. Bu gün biz bunun 
əyani şahidiyik. Bundan sonra da 
Azərbaycanın sənaye potensialı in-
kişaf edəcək. Sənayeləşmə öz gözəl 
nəticələrini verir. Keçən il qeyri-neft 
sektorunda sənaye istehsalı 9 faizdən 
çox artmışdır, bu ilin birinci ayında isə 
14 faizə yaxın artmışdır, o cümlədən 
bu zavodların fəaliyyətə başlaması 
nəticəsində. Əlbəttə ki, bundan sonra 
da qeyri-neft sektorunun inkişafı, 
iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi, müasir 
zavodların, fabriklərin yaradılması 
prioritet olaraq qalacaqdır. Əminəm 
ki, belə müəssisələr gələcəkdə bizim 
sənaye imkanımızı böyük dərəcədə 
artıracaqdır və ölkəmiz davamlı ola-

raq inkişaf yolu ilə gedəcəkdir”.
Bütün bunlar təsdiqləyir ki, 

sənayeləşmə və qeyri-neft sənayesinin 
inkişafı Prezident İlham Əliyevin iqti-
sadiyyatın şaxələndirilməsi siyasətinin 
başlıca istiqamətlərindəndir. Bu 
baxımdan innovativ və yüksək texnolo-
giyalara əsaslanan rəqabətqabiliyyətli 
sənayenin tərəqqisinə təkan vermək, 
qeyri-neft sektorunun davamlı inkişa-
fını təmin etmək və əhalinin istehsal 
sahəsində məşğulluğunu artırmaq 
məqsədilə sənaye parklarının və 
məhəllələrinin qurulması mühüm 
önəm daşıyır. Artıq böyük infrastruktur 

işlərinin həyata keçirildiyi, 18 sahib-
karlıq subyektinə rezident statusunun 
verildiyi Sumqayıt Kimya Sənaye 
Parkına 2,7 milyard dollardan artıq in-
vestisiya yatırılması və bu istiqamətdə 
mühüm tədbirlərin  davam etdirilməsi 
də bunun bariz ifadəsidir.

Xalq-iqtidar vəhdəti sarsılmazdır
Prezident İlham Əliyevin Sum-

qayıta səfəri çərçivəsində burada 
inşa edilən dənizkənarı bulvarda 
sakinlərlə görüşü xalq-iqtidar birliyi-
nin əyani təzahürü idi. Xatırladaq ki, 
dövlətimizin başçısının Azərbaycana 
rəhbərlik etdiyi son 15 ildən artıq bir 
müddətdə möhtəşəm tərəqqi yolu 
keçən ölkəmizdə dövlətçilik daha da 
inkişaf edib, respublikamızın siyasi 

və iqtisadi müstəqilliyi möhkəmlənib, 
dünyada liberal prinsiplərə əsaslanan 
iqtisadi model yaradılıb və bi, uğur-
la gerçəkləşdirilib. Eyni zamanda,  
Azərbaycanın qlobal miqyasda nüfuzu 
yüksəlib, əhalinin sosial rifahı getdikcə 
yaxşılaşıb. Bir sözlə, ulu öndər Heydər 
Əliyevin ideyaları layiqincə həyata ke-
çirilib. Hazırda ölkəmiz qlobal enerji və 
nəqliyyat layihələrinin nüfuzlu iştirak-
çısına, beynəxalq tədbirlər məkanına 
çevrilib. 

Bütün bunlar isə xalq-iqtidar birliyi 
sayəsində əldə olunub. Möhtərəm 
Prezidentimizin də qeyd etdiyi kimi, 
bu amil hazırda  Azərbaycanı qüdrətli 

dövlətə çevirib, respublikamız dün-
ya miqyasında layiqli yer tuta bilib, 
dünyada çox böyük hörmətə, rəğbətə, 
dəstəyə malik olan bir ölkə kimi tanı-
dıb.

Son 15 ilin sosial-iqtisadi 
göstəricilərinə diqqət yetirsək, əldə 
edilən uğurlar barədə daha ay-
dın təsəvvür yaranar. Belə ki, ötən 
müddətdə ümumi daxili məhsul 3,3 
dəfə, sənaye potensialı 2,6 dəfə 
yüksəlib, valyuta ehtiyatları 24 dəfə, 
maaşlar 7 dəfə, pensiyalar 9 dəfə artıb 
artıb. Eyni zamanda,  3 min 200-dən 
çox məktəb, 640 tibb müəssisəsi 
əsaslı təmir edilib və ya yenidən tikilib,  
44 olimpiya mərkəzi yaradılıb,  güzəştli 
şərtlərlə sahibkarlara verilən kreditlərin 
məbləği 2 milyard manatı ötüb.

Son illər respublikada sosialyö-
nümlü siyasətin bütün mahiyyəti 
üzrə gerçəkləşdirilməsinə müsbət 
təsir göstərən, bu sahədəki ənənəvi 
yanaşma və metodları daha da 
təkmilləşdirən mükəmməl qanunve-
ricilik sisteminin yaradılması, dövlət 
başçısı tərəfindən mühüm fərman 
və sərəncamların imzalanması da 
mühüm önəm daşıyıb. Bu baxımdan 
dövlət başçımızın dediyi kimi, ötən 
illər ərzində  Azərbaycan xalqının 
həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılması 
istiqamətində əməli-praktiki addım-
lar atılıb. Çünki dövlət siyasətinin 

təməlində Azərbaycan vətəndaşının 
maraqları dayanıb. Eyni zamanda, 
əsas strateji məqsəd, hədəf ölkəmizi 
daha da gücləndirmək, Azərbaycan 
dövlətinin qüdrətini artırmaq, 
müstəqilliyimizi möhkəmləndirmək 
olub.

Ümumiyyətlə,  qeyd edilənlər onu 
göstərir ki, Azərbaycan sürətli inkişaf 
yolundadır. Cənab Prezidentin de-
diyi kimi, “bu gün Azərbaycan dün-
ya miqyasında çox böyük hörmətə 
malik olan bir ölkədir, sabitlik ada-
sıdır, təhlükəsizlik adasıdır, inkişaf, 
quruculuq yeridir. Bunun təməlində 
Azərbaycan xalqının zəhməti, xalq-
iqtidar birliyi dayanır”.

Prezident İlham Əliyevin Sumqa-
yıta səfəri çərçivəsində burada inşa 
edilən dənizkənarı bulvarda sakinlərlə 
görüşündə də ölkədə vətəndaşların 
rifah halının daha da yaxşılaşdırılması 
istiqamətində ardıcıl tədbirlərin  həyata 
keçirildiyi, insanların qarşılaşdıqları 
problemlərin həllinə mühüm önəm ve-
rildiyi xüsusi vurğulanıb. Dövlətimizin 
başçısı çıxışında deyib: “ Qazlaşdırma 
- burada qazla problem olmamalıdır, 
həll edilib. İçməli su, elektrik enerjisi 
ilə bağlı məsələlər həll olunub. Biz 
burada böyük bir elektrik stansiyası 
tikmişik ki, bu, Sumqayıtı tam təmin 
edir. Əlbəttə ki, iş yerlərinin yaradıl-
ması diqqət mərkəzindədir. Baxın, bu 
tikintilərdə gör nə qədər adam işləyir, 
yeni müəssisələrdə nə qədər adam 
işləyəcək. Bütün bu işləri biz ona 
görə görürük ki, vətəndaşlar daha 
da yaxşı yaşasınlar. İndi minimum 
əməkhaqqının, minimum pensiya-
nın, şəhid ailələrinin müavinətlərinin, 
təqaüdlərin qaldırılması – bütün 
bunlar nəyə görə mümkün olub? Ona 
görə ki, çox ciddi islahatlar aparılıb 
və bizə əlavə gəlir gəlir. Bu gəliri biz, 
ilk növbədə, hara yönəltməli idik, 
məhz sosial məsələlərin həllinə. Ona 
görə bu siyasət davam etdiriləcək və 
əməkhaqlarının, pensiyaların qal-
dırılması bundan sonra da nəzərdə 
tutulacaq ki, vətəndaşlar daha da yax-
şı yaşasınlar, uşaqlar daha da yaxşı 
böyüsünlər, Vətənimizin layiqli övlad-
ları olsunlar, ölkəmiz daim qabağa 
getsin, inkişaf etsin, güclənsin”.

Göründüyü kimi, Azərbaycan Pre-
zidenti İlham Əliyev qeyri-neft sekto-
runun inkişafı, iqtisadiyyatın rəqabət 
qabiliyyətinin yüksəldilməsi, regionla-
rın davamlı və tarazlı inkişafının təmin 
edilməsi ilə yanaşı, sosialyönümlü 
siyasətin prioritetliyini də daim diqqət 
mərkəzində saxlayır. Respublikamızda  
əhalinin etibarlı sosial müdafiəsinin, 
vətəndaşların yüksək rifah halının 
təmini istiqamətində həyata keçirilən 
ardıcıl tədbirlər bunun bariz ifadəsidir.

Vaqif BAYRAMOV, 
“Xalq qəzeti”

Bundan sonra da ölkəmiz davamlı 
olaraq inkişaf yolu ilə gedəcəkdir

PREZİDENT İLHAM ƏLİYEV:

 � Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, IDEA İctimai 
Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə 
həyata keçirilən “Bizim həyət” layihəsi Nizami rayonunda da 
uğurla davam etdirilir. Layihə çərçivəsində abadlaşdırılan 
həyətlərin sayı getdikcə artır. Bu günlərdə abadlaşdırılmış 
həyətlərin daha biri sakinlərin ixtiyarına verilib. Növbəti 
yenilənmiş həyət rayonun Bəhruz Nuriyev küçəsi 39, 41, 46, 
51, 53, 55, 55/57, 57 ünvanlarında 2500 nəfərə yaxın sakinin 
yaşadığı çoxmərtəbəli yaşayış binalarını əhatə edir.

Məlum olduğu kimi, “Bizim həyət” 
layihəsinin əsas məqsədi Bakının ətraf 
kənd və qəsəbələrindəki həyətlərin 
ekoloji cəhətdən təmiz və abad 
edilməsi, şəhər ekologiyasının sütu-
nunu təşkil edən yaşıllıqların bərpası, 
sağlam həyat tərzinin formalaşdırılma-
sı, sakinlər üçün təhlükəsiz və rahat 
yaşam şəraitinin yaradılmasıdır. 

Layihə çərçivəsində abadlaşdırı-
lan növbəti həyətdə əlil və sağlamlıq 
imkanları məhdud insanların rahat 
hərəkəti xüsusilə diqqət mərkəzində 
saxlanılıb. Bununla yanaşı, bütün yaş 
qrupları üzrə uşaqların oynaması və 
gənclərin asudə vaxtlarını səmərəli 
keçirmələri üçün hər cür şərait yaradı-
lıb. Bu məqsədlə ərazidə 2 mini-futbol 
meydançası, 2 şahmat meydança-
sı, idman qurğuları, uşaqlar üçün 
döşəməsinə xüsusi örtük çəkilmiş 

əyləncə mərkəzi, 14 yerdə söhbətgah 
quraşdırılıb və oturacaqlar qoyulub. 

Sakinləri daha çox narahat edən 
problemlərin həlli qarşıya qoyulan əsas 
vəzifələrdəndir. Onların istək və təklifləri 
nəzərə alınaraq, abadlaşdırılan həyətdə 
yeni işıqlandırma dirəkləri quraşdırılıb, 
binaların fasadları və giriş hissələri də 
tam təmir olunub. Həyətin ərazisindəki 
mövcud yaşıllıqların bərpası ilə yanaşı, 
əlavə olaraq 100 ədəd ağac əkilib və 
800 kvadratmetr yaşıllıq zolağı salı-
nıb. Sakinlərin təhlükəsizliyinin təmin 
olunması məqsədilə ərazidə müşahidə 
kameraları da quraşdırılıb.

Bununla da, layihə çərçivəsində Ni-
zami rayonunda abadlaşdırılan həyətlərin 
sayı 16-ya çatdırılıb. Sözügedən layihənin 
Bakının bütün rayonlarında həyata 
keçirilməsi nəzərdə tutulur. 

Əliqismət BƏDƏLOV,  
“Xalq qəzeti”

Daha 200 məcburi köçkün ailəsinə 
yeni mənzil verildi

 � Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət 
Komitəsi Abşeron rayonu ərazisində tikilib istifadəyə verilmiş 
yeni yaşayış kompleksindəki mənzillərə məcburi köçkün 
ailələrinin köçürülməsini davam etdirir.  Bu məqsədlə fevralın 
19-da Sumqayıt şəhərində  növbəti püşkatma keçirilib. Bu 
barədə AZƏRTAC-a Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətindən 
məlumat verilib.

Dövlət Komitəsinin müvafiq komis-
siyasının təşkil etdiyi püşkatmanı Sum-
qayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin məsul 
şəxsləri, əraziləri işğal olunmuş rayon-
ların icra hakimiyyətlərinin və məcburi 
köçkün icmalarının nümayəndələri, 
jurnalistlər izləyiblər. Püşkatma 
vasitəsilə 200 məcburi köçkün 
ailəsinin hər birinin köçəcəyi bina və 
mənzilin nömrəsi müəyyənləşdirilib. 
İndiyədək onlar Sumqayıt şəhəri və 
Abşeron rayonu ərazisindəki yataq-
xanalarda və digər inzibati binalarda 
yaşayıblar.

Tədbirdə məcburi köçkünlərin 
mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdı-
rılması məqsədilə son illərdə görülən 
işlər barədə məlumat verilib. Bildiri-
lib ki, hazırda hər cür sosial-texniki 
infrastrukturu olan 100-dən çox yeni 
qəsəbə və yaşayış kompleksi onla-
rın istifadəsindədir. Prezident İlham 
Əliyevin tapşırığı ilə bu sahədə işlər 
daha da sürətləndirilib. Sumqayıt 
sakinləri ilə bir neçə gün əvvəl ke-
çirdiyi görüşdə dövlətimizin başçısı 
şəhərdə müvəqqəti məskunlaşmış 
köçkün ailələri üçün bu il əlavə 
2 min mənzildən ibarət yaşayış 
komplekslərinin salınacağını bildirib.

Bakı və Sumqayıt şəhərlərində 
hələ də qəzalı bina və tikililərdə 
ağır vəziyyətdə yaşayan məcburi 
köçkünlərə yeni mənzillərin ilk 

növbədə verilməsi barədə Azərbaycan 
Respublikasının Birinci vitse-prezi-
denti Mehriban Əliyevanın tapşırığının 
icrası davam etdirilir. 

Püşkatmada iştirak edən Qubadlı 
rayonundan məcburi köçkün Xəyal 
Məmmədov, Laçın rayonundan 
Abdulla Ağaməliyev, Ağdam rayo-
nundan Əlövsət Qurbanov, Füzuli 
rayonundan İkram Həziyev və başqa-
ları mənzillərin bölgüsünün mövcud 
qanunvericilik normaları və sosial 
ədalət prinsipləri əsasında şəffaflıqla 

aparılmasından razı qaldıqlarını 
qeyd edərək, onların mənzil-məişət 
şəraitinin yaxşılaşdırılmasına diqqət 
və qayğı göstərən Prezident İlham 
Əliyevə və Birinci vitse-prezident 
Mehriban Əliyevaya minnətdarlıqlarını 
bildiriblər. 

Abşeron rayonu ərazisində 1000 

məcburi köçkün ailəsi üçün inşa edil-
miş yeni yaşayış kompleksində zəruri 
infrastruktur obyektləri - klub-icma 
mərkəzi, həkim məntəqəsi, ATS binası 
tikilib, istirahət parkı salınıb, uşaq 
meydançaları yaradılıb. Burada yeni 
məktəb və uşaq bağçası da istifadəyə 
verilib. Ərazidə geniş abadlıq və 
yaşıllaşdırma işləri görülüb. Komp-
leks salınarkən elektrik, su, qaz, istilik 
təchizatı və suvarma sisteminin, rabitə 
və televiziya şəbəkəsinin qurulmasına 
xüsusi diqqət göstərilib.

“Bizim həyət” layihəsi 
uğurla icra olunur

520 fevral 2019-cu il, çərşənbə



Vətəndaş məmnunluğunun təmin 
edilməsində daha bir nümunə

Dövlət başçısı tərəfindən 
bəzi çoxmənzilli binaların 
istismarına icazə verilməsinin 
sadələşdirilməsi haqqında 
19 fevral 2019-cu il tarixli 
fərman imzalanması da 
bunun bariz ifadəsidir.

Fərmanın imzalanma-
sında məqsəd çoxmənzilli 
binaların istismarına icazə 
prosedurunun və müddətinin 
optimallaşdırılması, bu 
sahədə şəffaflığın, vətəndaş 
məmnunluğunun təmin 
edilməsidir. Şübhəsiz ki, bu 
zaman istismarına icazə 
verilməmiş həmin binaların 
sakinlərinin mənafeləri, eyni 
zamanda, ölkəmizdə sosial-
yönümlü dövlət siyasətinin 
əsasını təşkil edən huma-
nizm prinsipləri əsas götü-
rülüb. 

Bu məqamla bağlı 
sözügedən fərmanda qeyd 
edilir ki, respublikada əhalinin 
yaşayış səviyyəsinin və 
sosial rifahının yüksəldilməsi 
dövlət siyasətinin başlıca 
prioritetlərindən biridir. Ona 
görə də ölkənin sosial-iqti-
sadi inkişafı konsepsiyasına 

uyğun olaraq vətəndaşların 
mənzil-məişət şəraitinin 
yaxşılaşdırılmasına yönələn 
məqsədyönlü və sistemli 
tədbirlər həyata keçirilir. Son 
illərdə Azərbaycan iqtisadiy-
yatının bütün sahələrində, o 
cümlədən inşaat sektorunda 
əhəmiyyətli inkişaf müşahidə 
olunur, şəhərsalma və 
tikinti sahələrində irihəcmli 
investisiyaların böyük 
hissəsi çoxmənzilli yaşa-
yış binalarının tikintisinə 
istiqamətləndirilir.

Lakin bütün bunlara 
baxmayaraq, ötən müddət 
ərzində bəzi çoxmənzilli ya-

şayış binalarında tikinti işləri 
şəhərsalma qanunvericiliyinin 
tələblərinə riayət olunmadan 
və ya sənədləşdirilməsində 
ciddi qüsurlar buraxılaraq, 
sakinlərin hüquq və ma-
raqları nəzərə alınmadan 
aparılıb. Təbii ki, bu da, öz 
növbəsində, bir sıra hallarda 
həmin çoxmənzilli binaların 
rəsmiləşdirilməsini qeyri-
mümkün edib.

Ona görə də adıçəkilən 
fərmanda cari il yanvarın 
1-dək bütün mərtəbələrinin, 
yan divarlarının və dam 
örtüyünün inşası daxil 
olmaqla tikinti-quraşdırma 
işləri başa çatan və istismar 
edilən mənzilləri olan yaşa-
yış binalarının istismarına 
icazə verilməsi qaydaları 
müəyyənləşdirilib. Bununla 
əlaqədar müvafiq dövlət qu-
rumlarına konkret tapşırıqlar 
verilib.

İnayət HÜSEYNOV,  
iqtisad elmləri üzrə  

fəlsəfə doktoru

Azərbaycan Prezidenti cənab İlham 
Əliyev ölkə vətəndaşlarının gündəlik 

qayğı və problemlərinin həllini daim 
diqqətdə saxlayır, insanların həyat şəraitinin, 
güzəranının yaxşılaşdırılması, onların 
daha yaxşı yaşamasına imkan verən sosial 
infrastrukturun yaradılması üçün dövlətdən 
asılı olan bütün tədbirlərə önəm verir.

Ölkəmizdə bütün azadlıqların 
təmin edilməsi, insanların öz 
fikirlərini sərbəst ifadə etmələri, 
müstəqil mətbuatın fəaliyyəti, 
azad, ədalətli seçkilərin keçirilməsi, 
yetişən gənc nəslin hərtərəfli 
inkişafı üçün yaradılan şərait yüksək 
dəyərləndirilir. Ancaq demokratiyanı 
anarxiya kimi dərk edən, öz antimilli 
hərəkətləri ilə müxalifət adına ləkə 
vuran bir qrup xəyanətkar ölkədə 
çaşqınlıq, qarşıdurma yaratmaq 
üçün min bir oyundan çıxır. 
Prezidentin ictimai-siyasi məsələlər 
üzrə köməkçisi, professor Əli 
Həsənovun “Müxalfətçilik missiyası 
və Azərbaycanın milli maraqları” 
sərlövhəli məqaləsində bu barədə 
ətraflı məlumat verilir.

Məqalədə qeyd edilir ki, 
Prezident İlham Əliyev həyata 
keçirdiyi bir çox islahatların nəticəsi 

kimi, son aylarda büdcəmizin artan 
imkanlarını sosial problemlərin həllinə 
yönəltdikdən, iqtisadi liberallaşmanı 
sürətləndirdikdən, siyasi plüralizmin 
genişlənməsi və bütövlükdə 
ölkəmizdə insan kapitalının sürətli 
inkişafına xidmət edən çoxsaylı 
qərarlar qəbul etdikdən sonra məlum 
xarici antiazərbaycan qüvvələr daha 
da fəallaşıblar. Bu qüvvələr qrant 
hesabına hər şeyini qurban verməyə 
hazır olan xəyanətkarları, həmçinin 
ölkəmizin daxilindəki “beşinci kolon”u, 
o cümlədən Əli Kərimlini və onun 
qrupunu fəallaşdıraraq işə qoşublar.

Müəllif qeyd edir ki, Əli Kərimlinin 
xaricdəki internet resurslarından 
birinə müsahibə verərkən Prezident 
İlham Əliyevin liderliyi ilə Azərbaycan 
hakimiyyətinin həyata keçirdiyi effektli 
siyasəti öz merkantil maraqları 
çərçivəsində şərh etməyə çalışması 

da həmin şəbəkənin fəaliyyətinin bir 
təzahürüdür. Dövlət rəsmisi qeyd 
edir ki, Əli Kərimlinin müsahibədə 
səsləndirdiyi fikirlərin hamısı əsassız, 
reallıqdan uzaq, onun daxili aləminin 
inikası olmaqla, dövlətə və xalqa 
son dərəcə yad münasibətinin, 
ikrahla yanaşmasının ifadəsidir. İrəli 
sürdüyü və heç bir arqumentə tab 
gətirməyəcək iddialarının əsasında 
dayanan motiv də aydındır. O, hər 
vəchlə hakimiyyət və onun həyata 
keçirdiyi siyasət barədə cəmiyyətdə 
formalaşmış müsbət rəyi qaralamağa 
çalışır.

Ə.Kərimli gənclərin Prezident 
İlham Əliyevin ətrafında sıx 
birləşməsindən ciddi narahatlıq 
keçirdiyini ört-basdır edə bilmir. 
Atrıq yetişən gənc nəsil onun yalan 
vədlərindən təngə gəlib. Ə.Kərimlinin 
aldadıb yoldan çıxardığı gənclərdən 
bir vasitə kimi istifadə edərək öz 
antimilli niyyətlərini reallaşdırmağa 
cəhd etməsi hər birimizin 
yaddaşındadır. Bir neçə il bundan 
əvvəl onun tapşırığı ilə Tbilisidə 
ermənilərlə görüşən bir gəncin 
sonrakı acı taleyi yaddaşlardan 
silinməyib. 

Məqalədə, həmçinin 
respublikamızın dövlət müstəqilliyini 
bərpa etdiyi vaxtdan bu günə qədər 
AXCP sədrinin antimilli fəaliyyətindən 
bəhs olunur: “Azərbaycanın 
müstəqil bir dövlət kimi öz əzələlərini 

möhkəmləndirməsi, ehtiyac 
yarananda, müstəqilliyimizi istəməyən 
qüvvələrə nümayiş etdirməsi, 
regional gücə, beynəlxalq arenada 
söz sahibinə çevrilməsi baxımından 
yetərincə təlatümlü keçən ötən 
illərdən hasil etdiyim bir qənaət də 
budur ki, milli mənafelərə, ümumi 
və strateji maraqlara çox asanlıqla 
arxa çevirərək dövlətə və dövlətçiliyə 
qarşı opponentlik edən əsas siyasi 
qruplardan biri Əli Kərimli və onun 
çevrəsindəki şəxslərdir”.

Öz maddi maraqlarını xalqın 
taleyüklü məsələlərindən üstün 
tutan bu xəyanətkar qrup dövlət 
müstəqilliyimizin bərpasından bu 
günə qədər daim “maliyyəni verən 
musiqini də sifariş edər” – devizi ilə 
hərəkət edərək, əvvəlcə mənsub 
olduqları siyasi partiyanın param-
parça vəziyyətə düşməsi üçün heç 
nədən, hətta liderlərinə xəyanət 
etməkdən də çəkinməyiblər. 
Sonra isə qazandıqları “təcrübəni” 
Azərbaycan dövlətinə, xalqına, milli 
maraqlarımıza qarşı istifadə etməyə 
başlayıblar. Hazırda Ə.Kərimli 
və ətrafı milli dəyər, məfkurə və 
müqəddəratımıza zidd olan ritorikaları 
ilə Azərbaycanda böyük vüsətlə 
gerçəkləşən və son zamanlar daha 
da intensivləşən islahatlara hər 
addımbaşı kölgə salmağa cəhd 
edirlər.

Əli Kərimli və ətrafı bu 
gün cəmiyyətdə müxalifətçiliyi 
düşmənçiliyə çevirən xəyanətkar 
kimi qəbul edilir. Antimilli qruplar 
unutmamalıdırlar ki, heç bir qüvvə 
Azərbaycan xalqının milli iradəsini 
sarsıda, bu iradənin ifadəçisi olan 
lideri yolundan döndərə bilməz.

Əliqismət BƏDƏLOV,  
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən 
sonra – 1993-cü ilin ikinci yarısından başlayaraq, 
hüquqi dövlət quruculuğu prosesində nümunə sayıla 
biləcək bir yol keçib və demokratik, hüquqi dövlət 
quruculuğu istiqamətində qətiyyətli addımlar atıb. 
Cəmiyyət həyatının bütün sahələrində demokratik 
dəyər və prinsiplərin bərqərar olması ölkə qarşısında 
duran ən mühüm vəzifələrdən biri idi. Əsası möhkəm 
təməllər üzərində qoyulan demokratik təsisatlar, 
beynəlxalq institutlar son 15 ildə daha da inkişaf 
etdirilib. 

Prezident növbəti dəfə on 
minlərlə ailəni sevindirdi

Ancaq indiyədək inşa 
olunmuş bir çox yaşayış 
binalarında bəzi işlər müvafiq 
qanunvericiliyin tələblərinə 
tam uyğun olmayaraq 
aparlıb, bu səbəbdən də 
onların istismarı zamanı 
Azərbaycan vətəndaşları 
bir sıra problemlərlə 
qarşılaşırlar. Son nəticədə 
isə həmin binaların 
rəsmiləşdirilməsi mümkün 
olmur. Bütün bunları nəzərə 
alaraq Azərbaycan Prezidenti 
insanlarımızın həyat şəraitini 
və yaşayış səviyyəsini 
yüksəltmək məqsədilə 
növbəti humanist addımını 
atıb. 

Fərmana əsasən, 
Azərbaycan Respublikasının 
Fövqəladə Hallar Nazirliyi, 
Azərbaycan Respublikasının 
Dövlət Şəhərsalma və 

Arxitektura Komitəsi və 
ya əlaqədar yerli icra 
hakimiyyəti orqanları 
2019-cu il yanvarın 1-dək 
tikilmiş çoxmənzilli binaları 
müayinədən keçirərək, 
öz rəylərini verəcək və 
göstərilən konkret müddətdə 
buraxılmış səhvlər və 
çatışmazlıqlar aradan 
qaldırılacaq. “Azərsu” və 
“Azərişıq” açıq səhmdar 
cəmiyyətləri və Azərbaycan 
Respublikası Dövlət Neft 
Şirkətinin “Azəriqaz” 
İstehsalat Birliyi həmin 
binaların su, işıq və qazla 
təchizatı istiqamətində öz 
üzərlərinə düşən vəzifələri 
icra edəcəklər. 

Təbii ki, bütün bu 
kompleks tədbirlər 
Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin əhalinin yaşayışını 
asanlaşdırmaq üçün atdığı 
növbəti humanist addım 
kimi qiymətləndirilir və əhali 
tərəfindən razılıqla qarşılanır. 
Eyni zamanda, bu qərar 
ölkədə dövlət başçısının 
rəhbərliyi ilə başladılmış 
və uğurla davam etdirilən 
genişmiqyaslı islahatların 
tərkib hissəsidir. Bu 
fərmandan yaxın vaxtlarda on 
minlərlə ailə bəhrələnəcək.

Vəkil HÜSEYNOV,  
Azərbaycan Dövlət 

İqtisad Universitetinin 
professoru

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyev dünən əhalinin yaşayış səviyyəsinin və 
sosial rifahının yaxşılaşdırılması istiqamətində 
daha bir sənədi – “Bəzi çoxmənzilli binaların 
istismarına icazə verilməsinin sadələşdirilməsi 
haqqında” fərmanı imzaladı. Fərmanda qeyd 
olunur ki, son illərdə Azərbaycan iqtisadiyyatının 
bütün sahələrində, o cümlədən inşaat sektorunda 
əhəmiyyətli inkişaf müşahidə olunur, şəhərsalma 
və tikinti sahələrində irihəcmli investisiyaların 
böyük hissəsi çoxmənzilli yaşayış binalarının 
tikintisinə yönəldilir. 

Azərbaycanda müasir texnologiyalı 
müəssisələr yaradılır 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ölkəmizin bu və ya 

digər regionuna səfəri həmişə yeni-yeni müəssisələrin, 
onunla birlikdə yeni iş yerlərinin açılması ilə müşayiət 

olunur. Prezidentin bu günlərdə Sumqayıta səfəri də istisna 
təşkil etmədi. Səfər Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında “SOCAR 
Polymer” layihəsi çərçivəsində inşa edilən yüksəksıxlıqlı 
polietilen zavodunun açılışı ilə başa çatdı. Bu mühüm hadisə 
sumqayıtlıların böyük  sevincinə səbəb oldu. Bunu dövlət başçısı 
ilə görüşə gəlmiş çoxsaylı Sumqayıt sakinlərinin sözlərindən, 
münasibətindən də görmək olurdu. 

Açılışı olmuş müəssisənin işçiləri 
bildirdilər ki, zavodun tikintisinə 
başlandığı vaxtdan Prezident həmişə 
məsələni diqqətində saxlayıb, işlərin 
vaxtında və keyfiyyətlə görülməsinə 
qayğı göstərib. Zavodun təməlqoyma 
mərasimində və açılışında iştirak edib. 
Bundan əlavə, zavodda təxminən 
500-dən çox yeni iş yeri açılıb. Dövlət 
başçısı da fəxrlə vurğuladı ki, bundan 
əvvəl karbamid zavodunun açılışında 
iştirak edib və orada da 500-dən çox iş 
yeri yaradılıb. Bu iki mühüm əhəmiyyətli 
müəssisəyə ümumilikdə 1,6 milyard 
dollar sərmayə qoyulub.

Bundan əlavə, zavodda işləyənlərin 
böyük əksəriyyəti gənclərdir. Prezident 
İlham Əliyev onları salamlayaraq 

bildirdi ki, Sumqayıt Kimya Sənaye 
Parkının ərazisi 500 hektardan çoxdur 
və bu ərazidə bütün kommunikasiyalar, 
infrastruktur layihələri icra edilib, 
müasir sənaye mərkəzi yaradılıb. Bu 
gün Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında 
bir çox müəssisələr fəaliyyət göstərir, 
onların arasında “SOCAR Polymer”in 
xüsusi yeri var: “Siz - burada çalışan 
gənclər yaxşı bilirsiniz ki, zavodun 
istehsal gücü 300 min ton olacaqdır. Bu, 
bizim qeyri-neft ixracımızın 15 faiz artımı 
deməkdir. Bizim əsas məqsədimiz qeyri-
neft ixracını artırmaq, ölkə iqtisadiyyatını 
şaxələndirmək, yeni iş yerləri açmaq 
və Azərbaycanda müasir texnologiyalı 
müəssisələrin yaradılmasına nail 
olmaqdır”. 

Şübhəsiz, bu gün Azərbaycanda 
belə böyük, texnoloji cəhətdən müasir 
zavodların fəaliyyətə başlaması ölkədə 
sənayeləşmənin sürətlə davam etdiyini 
göstərir. Bu cür müəssisələr həm də 
Azərbaycan gənclərinin mütəxəssis 
kimi yetişməsində müstəsna rol oynayır. 
Azərbaycan gəncləri isə bilirlər ki, ölkə 
düzgün yoldadır,  Azərbaycanın sənaye 
potensialı bundan sonra da inkişaf 
edəcək,  qeyri-neft sektorunun inkişafı, 
iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi, müasir 
zavodların, fabriklərin yaradılması 
prioritet olaraq qalacaqdır. 

Teymur ZEYNALOV,  
iqtisad elmləri üzrə  

fəlsəfə doktoru, dosent

Azərbaycan Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə 
köməkçisi Əli Həsənovun məqaləsi ölkədəki ictimai-siyasi 
durumu dəyərləndirmək baxımından böyük maraq doğurur. 

Ölkəmizdə hamı yaxşı bilir ki, 
Azərbaycan hüquqi dövlətdir və 
burada istənilən vətəndaşın, o 

cümlədən də müxalif fikirli insanların 
özünü ifadə etməsi üçün hər cür 
şərait mövcuddur. Öz fikirlərini 
ifadə etməyin yollarından biri də 
mitinqlər və küçə yürüşləridir. Əlbəttə 
ki, müxalifət mitinq elan etməyə 
hüququ olan bir kəsimdir. Lakin 
ölkədə hansısa siyasi proseslərin 
getmədiyi, ümumiyyətlə, hansısa 
siyasi kampaniyaların aparılmadığı 
bir vaxtda hər dəfə mitinq elan edib 
narahatlıq yaratmasını, əlbəttə ki, 
anlamaq çətindir. 

Bundan əlavə, Azərbaycanda 
elə bir sabit sistem qurulub ki, bu 
ölkədə istənilən şəxs özünü güvənli 
hiss edir. Yəni burada sabitlik hər 
şeydən öndə gəlir. Belə bir şəraitdə 

mitinqlər, küçə yürüşləri keçirərək, 
ümumiyyətlə nümayişkəranə şəkildə 
radikal addımlar atmaqla bu sabitliyi 

pozmaq olmaz. Bu baxımdan həmin 
adamların nə etmək istədiklərini 
anlamaq bir tərəfdən çətindir, digər 
tərəfdən isə asandır. Ona görə ki, 
o adamlar həqiqətən də özlərinin 
tükəndiklərinin fərqindədirlər. Yəni 
bilirlər ki, ictimai rəydə yoxdurlar 
və cəmiyyət artıq onları çoxdan 
unudub. Azərbaycan siyasi 
hakimiyyəti ölkədə elə bir şərait 
yaradıb ki, insanlar azad şəkildə 
seçim edib öz siyasi mövqelərini 
müəyyənləşdirə biliblər. Belə bir 
şəraitdə o adamların, xüsusən də 
ictimai rəylə manipulyasiya edən 
şəxslərin unudulması təbiidir. 
Onlar unudulmaqlarını həzm edə 
bilmirlər. Ona görə də bu və ya 

digər şəkildə gündəmdə qalmaq 
üçün dəxli olmadan belə siyasi 
aksiyaların anonsunu verirlər. Əlbəttə 
ki, Azərbaycan cəmiyyəti bunların 
kimliyini bilir və ölkəmizi Suriyaya, 
İraqa çevirmək istəyənlərin əsl 
məqsədlərini hər kəs yaxşı anlayır. 

İnanıram ki, professor Əli 
Həsənovun məqaləsi ilə tanış olan 
hər kəs müxalifətin çağırışlarının 
hansı məqsədlərə xidmət etdiyini 
yaxşı anlayacaq və ölkədə sabitlik 
istəyən vətəndaşlarımız bu 
çağırışlara məhəl qoymayacaqlar. 

İbrahimxəlil İBRAHİMOV,  
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik 
Akademiyasının dosenti  

Müxalifətçiliyi düşmənçiliyə 
çevirmək xəyanətkarlıqdır

Ölkədə sabitlik istəyən 
vətəndaşlarımız müxalifətin 
çağırışlarına məhəl qoymayacaqlar

2019-cu il xalqımızın və dövlətimizin həyatında 
uzun illər yadda qalacaq hadisələrlə başlandı. 

İslahatların yeni mərhələsinə start verilməsi, əhalinin 
sosial-rifah halının daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində 
addımların atılması da həmin hadisələr sırasındadır. Ancaq 
Prezident İlham Əliyevin Azərbaycanın ali təhsil və orta ixtisas 
təhsili müəssisələrində, həmçinin Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyasının magistratura səviyyəsində əyani təhsil alan 
tələbələrə təqaüdlərin artırılması ilə bağlı sərəncamı daha böyük 
auditoriyada müsbət əks-səda vermişdir. Çünki bu qayğı ölkənin 
üç aparıcı zümrəsinin – tələbə - gənclər ordusunun, təhsil 
sektoru əməkdaşlarının və elm ictimaiyyətin sosial şəraitinin 
yaxşılaşdırılmasına xidmət edəcək. 

Həmsöhbətimiz olan tələbə-
gənclərin hamısı bu addımı alqışlayan 
fikirlər səsləndirdilər: 

Allahverdi MƏMMƏDOV, Dövlət 
İdarəçilik Akademiyası inzibati-
idarəetmə fakültəsinin III kurs 
tələbəsi, əlaçı: 

– Biz Azərbaycan  Prezidenti İlham 
Əliyevin təhsil alan və ya almayan 
bütün gənclərin himayədarı, qayğı-
keşi olduğunu çoxdan bilirdik. Üstəlik 
onu da bilirdik ki, cənab Prezident 
oxumaq, inkişaf etmək, elmdə və 
ya ictimai həyatda özünəməxsus 
karyera qazanmaq istəyən gənclərə 
böyük qayğı və diqqətlə yanaşır. İndi 
haqqında söhbət açılan sərəncamlar 

da məhz həmin qayğının növbəti 
təzahürüdür. 

Mən həmin qayğı haqqında 
danışarkən, onu da demək istəyirəm 
ki, bu diqqət bizi təkcə ruhlandır-
madı, həm üzərimizə daha yaxşı 
oxumaq, ölkə gəncliyini daha yüksək 
səviyyələrdə təmsil etmək vəzifəsi, 
məsuliyyəti də qoydu. Əminəm ki, 
həmin vəzifənin öhdəsindən ləyaqət 
və bacarıqla gələcəyik. 

Ləman MƏSTANOVA, Bakı 
Dövlət Universiteti sosial elmlər 
və psixologiya fakültəsinin IV kurs 
tələbəsi: 

– Elmi ədəbiyyatdan oxumuşuq 
ki, hazırda dünya yeni, 4-cü sənaye 

inqilabı ərəfəsindədir. Bütün ölkələr və 
xalqlar çalışırlar ki, onların təhsil alan 
gəncləri beynəlxalq aləmdə yaranmış 
intellekt yarışına öz töhfəsini verə 
bilsinlər. Təbii ki, bunun üçün təhsil 
müəssisələrinin maddi-texniki baza-
sının möhkəmləndirilməsi və təhsil 
alanın da, təhsil verənin də sosial-ri-
fah halının yaxşılaşdırılması mühüm 
şərtdir. 

Azərbaycanda 15 ildir ki, təhsil 
müəssisələrinin maddi-texniki baza-
sının möhkəmləndirilməsi də günün 
reallıqlarıdır, müəllimlərin əmək 
haqlarının, tələbə və magistrlərin 
təqaüdlərinin artırılması da. Əminəm 
ki, bu sərəncamlar biz tələbələr ara-
sındakı “daha yaxşı oxumaq” yarışına 
yeni stimul verəcək.

Mirqiyas QİYASOV, Dövlət 
Bədən Tərbiyəsi və İdman Akade-
miyasının IV kurs tələbəsi, əlaçı: 

– Mətbuatda bu sərəncamlar 
barədə oxuyanda cənab Prezidentin 
“Biz neft kapitalını insan kapitalına 

çevirməliyik” – çağırışı yadıma düşdü. 
Doğrudan da, dövlət başçımız ölkə 
təhsilinin və elminin inkişafı üçün heç 
nəyi əsirgəmir. 

Mən tələbə idmançıyam. Cənab 
Prezidentin idmana və idmançılara nə 
qədər qayğı və diqqətlə yanaşdığının 
canlı şahidiyəm. İndi isə dövlət başçı-
mızın təhsil alan gənclərə qayğısının 
şahidinə çevrildim. Bu isə o deməkdir 
ki, hər birimiz öz sahəmizdə dövlətin 
qayğı və diqqətinə layiqincə cavab 
verməliyik. 

Mən müəllimlərimi də, 
məşqçilərimi də, idman cəmiyyətimizi 
də, dövlətimizi də əmin edirəm ki, 
cənab Prezidentin qayğısına ca-
vab olaraq, Azərbaycan gəncinin 
üzərinə düşən bütün vəzifələri yüksək 
səviyyədə yerinə yetirəcəyəm. 

Hazırladı:  
İttifaq MİRZƏBƏYLİ,  

“Xalq qəzeti”

Dövlət başçısının qayğısı 
üzərimizə böyük məsuliyyət qoyur
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Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sahil Mühafizəsinin 
yaradılmasının 14-cü ildönümü qeyd edilib

 � Fevral ayının 18-də Xəzər dənizində Azərbaycan 
Respublikasının dövlət sərhədinin mühafizəsi üzrə xidməti-döyüş 
fəaliyyətinə başlanılmasının 26-cı və Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sahil 
Mühafizəsinin yaradılmasının 14-cu ildönümləri münasibətilə tədbir 
keçirilmişdir. Tədbirdə Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi, general-
polkovnik Elçin Quliyev iştirak etmişdir.

Dövlət himninin səslənməsi ilə 
başlayan tədbirdə məruzə ilə çı-
xış edən Dövlət Sərhəd Xidmətinin 
Sahil Mühafizəsinin rəisi, general-
leytenant Əfqan Nağıyev dənizçi 
sərhədçilərin Xəzər dənizində dövlət 
sərhədinin mühafizəsi üzrə xidməti-
döyüş fəaliyyətinə başlanılmasının 
26-cı və DSX-nin Sahil Mühafizəsinin 
yaradılmasının 14-cü ildönümünü xoş 
ovqat hissi ilə, yüksək əhval-ruhiyyə, 
xidmətdə qazanılmış uğurlarla qarşıla-
dığını qeyd etmişdir. Məruzəçi Dövlət 
Sərhəd Xidmətinin Sahil Mühafizəsinin 
fəaliyyət göstərdiyi müddət ərzində 
dəniz sərhədlərimizin mühafizəsi 
sahəsində əldə etdiyi yüksək 
nailiyyətlər haqqında ətraflı məruzə 
etmişdir.

Tədbirdə çıxış edən Dövlət Sərhəd 
Xidmətinin rəisi, general-polkovnik 
Elçin Quliyev dənizçi sərhədçiləri təbrik 
edərək Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş 
Komandanı cənab İlham Əliyevin 
18 fevral 2005-ci il tarixli sərəncamı 
ilə Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sahil 
Mühafizəsinin yaradılması və 2008-
ci ilin noyabr ayının 8-də Ali Baş 

Komandan tərəfindən regionumuz-
da bənzəri olmayan yeni bazanın 
istifadəyə verilməsi ilə ölkəmizin dəniz 
sərhədlərinin mühafizəsinin yeni 
mərhələyə qaldırıldığını bildirmişdir. 

Müstəqil dövlətimizin ba-
nisi ulu öndər Heydər Əliyevin 
müəyyənləşdirdiyi milli sərhəd stra-
tegiyasını uğurla davam etdirən 
Azərbaycan Respublikasının Preziden-
ti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Koman-
danı cənab İlham Əliyevin 11 sentyabr 
2013-cü il tarixli sərəncamı ilə təsdiq 
olunmuş “Azərbaycan Respublikasının 
dəniz təhlükəsizliyi strategiyası”nın 
icrası üzrə yaradılmış DSX Sahil 
Mühafizəsinin “Gəmi inşası və təmiri 
mərkəzi”ndə inşa edilmiş 12 ədəd 
“Tufan” və “Şahdağ” tipli sərhəd gözətçi 
gəmilərinə baxış məqsədilə 8 dəfə 
DSX-nin Sahil Mühafizəsinin bazasında 
olması dəniz sərhədlərinin mühafizəsi 
məsələlərinə verilən xüsusi önəmin, 
bu sahəyə göstərilən ali diqqətin 
konkret təzahürləri olması qeyd 
edilmiş, bu gəmilərin döyüş sıralarına 
qatılması sayəsində sərhəd suların-
da dövlət maraqlarımızın qorunması 
imkanlarının xeyli genişlənməsi, dəniz 

sərhədlərimizin etibarlı mühafizəsinin 
təşkilində yüksək nəticələrin əldə olun-
ması xüsusi vurğulanmışdır. 

2018-ci ilin avqust ayının 12-də 
Xəzəryanı dövlətlərin dövlət başçı-
larının V Zirvə toplantısında mühüm 
əhəmiyyət kəsb edən “Xəzər dənizinin 
hüquqi statusu haqqında Konvensiya” 
nın imzalanması dəniz sərhədlərimizin 
mühafizəsi üzrə xidməti fəaliyyətin yeni 
müstəvidə təşkil olunmasına şərait 
yaratmışdır.

Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi, 
general-polkovnik Elçin Quliyev Heydər 
Əliyev ideyalarına sədaqətin əsgərləri 
olan Azərbaycan sərhədçilərinin 
Azərbaycan Sərhəd Mühafizəsinin 
100-cü ildönümünü xidməti-döyüş 
fəaliyyətlərində qazanılmış yüksək 
nailiyyətlərlə qarşılayacağına, 
Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin 
Ali Baş Komandanı cənab İlham 
Əliyevin etimadını yeni nailiyyətlərlə 
doğruldacaqlarına əminliyini 
bildirmişdir.  

Tədbirdə xidməti-döyüş 
fəaliyyətində yüksək nəticələr 
əldə etmiş bir qrup hərbi qulluqçu  
təltifləndirilmişdir.

Tədbir iştirakçıları Dövlət Sərhəd 
Xidmətinin Nümunəvi Hərbi Orkestrinin 
və incəsənət ustalarının hazırladığı 
maraqlı konsert proqramına tamaşa 
etmişlər.

“Xalq qəzeti”

Dövlət Gömrük Komitəsi ilə Böyük Britaniyanın 
Sərhəd Qüvvələri adından çıxış edən Daxili İşlər 

Departamentinin Dövlət Katibliyi birgə bəyanat imzalayıb

 � Fevralın 19-da Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük 
Komitəsi ilə Böyük Britaniyanın Sərhəd Qüvvələri adından çıxış 
edən Daxili İşlər Departamentinin Dövlət Katibliyi birgə bəyanat 
imzalayıb.

Dövlət Gömrük Komitəsində 
keçirilən mərasimdə komitə sədri, 
gömrük xidməti general-leytenan-
tı Səfər Mehdiyev, komitə sədrinin 
müavinləri, Böyük Britaniya Baş naziri-
nin Azərbaycan üzrə ticarət elçisi xanım 
Baronessa Emma Nikolson, Böyük 
Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş 
Krallığının Azərbaycan Respublika-
sındakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri 
xanım Karol Krofts və bu ölkənin sərhəd 
xidmətinin əməkdaşları iştirak edib.

Qonaqları səmimi salamlayan Səfər 
Mehdiyev iki ölkə arasındakı dostluq 
və əməkdaşlıq əlaqələrindən bəhs 
edib və “Hunter” layihəsi çərçivəsində 
keçirilən görüşün iki ölkənin gömrük 
orqanları arasındakı əməkdaşlığı daha 
da gücləndirəcəyini diqqətə çatdırıb. 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 
gömrük orqanları qarşısında gömrük 
sahəsindəki müasir beynəlxalq nor-
ma və standartların ölkəmizdə tətbiq 
edilməsi və Azərbaycan gömrüyünün 
dünyanın qabaqcıl gömrük orqanlarının 
səviyyəsinə çatdırılmasına dair tapşırıq-
lar müəyyənləşdirdiyini bildirən komitə 
sədri “Hunter” layihəsinin də bu sahəyə 
mühüm töhfə verəcəyinə əminliyini ifadə 
edib.

Səfər Mehdiyev layihənin ikitərəfli 
əmkdaşlığın daha yüksək səviyyəyə 
çatdırılması, Avropa təcrübəsinin 
öyrənilməsi baxımından çox önəm 
daşıdığını və xüsusən risklərin 
idarə edilməsilə bağlı Azərbaycan 
gömrüyünə fayda gətirəcəyini bildirib. 
Komitə sədri ilin sonunadək layihənin 
reallaşdırılması, xüsusi proqramın 
seçilərək əməkdaşların potensialının 
gücləndirilməsi istiqamətində bütün 
imkanların səfərbər olunacağını vurğu-
layıb.

Görüşdən böyük məmnunluq 
duyduğunu ifadə edən xanım Barones-

sa Emma Nikolson layihənin ərsəyə 
gəlməsində göstərilən dəstəyə görə 
Azərbaycan Gömrük Xidmətinə və 
Böyük Britaniyanın sərhədxidmətinə 
təşəkkürünü bildirib, layihənin gələcək 
əməkdaşlıq üçün münbit şərait yaratdı-
ğını vurğulayıb.

Baronessa Emma Nikolson iki 
ölkənin bir çox sahələrdə uğurlu 
əməkdaşlıq etdiyini, gömrük sahəsində 
də belə əməkdaşlığın qurulmasının 
sevindirici hal olduğunu diqqətə çatdırıb. 
Azərbaycanda gömrük sahəsində apa-
rılan islahatlardan, qabaqcıl və müasir 
təcrübələrin ölkəyə gətirilməsindən, 
iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi 
istiqamətində atılan addımlardan 
məmnunluqla bəhs edən Böyük Brita-
niya hökumətinin nümayəndəsi tətbiq 
edilən müasir innovativ yeniliklər hesa-
bına Azərbaycan gömrüyünün artıq Av-
ropanın bir sıra gömrük xidmətlərindən 
irəlidə olduğunu bildirib.

Müasir standartlara uyğun şəkildə 
qurulan gömrük xidmətinin ölkələrin 
iqtisadi artımına, beynəlxalq ticarətin 
inkişafına münbit şərait yaratdığını 
diqqətə çatdıran Baronessa Emma  Ni-
kolson bu mənada Azərbaycanın göm-
rük sahəsində reallaşdırdığı islahatların 
ölkənin gələcək inkişafında mühüm rol 
oynayacağını vurğulayıb.

Britaniya hökumətinin nümayəndəsi 
Azərbaycanda keçirdiyi rəsmi 
görüşlərdə ölkənin gələcək inkişaf 
perspektivlərilə bağlı nikbin rəylərin 
səsləndirildiyini və bu fikri paylaşdığını 
da diqqətə çatdırıb.

Britaniya rəsmisi “Hunter” layihəsinin 
qarşılıqlı məlumat mübadiləsinin 
gücləndirilməsinə, sərhədlərin effektiv 
idarə edilməsinə və səmərəli gömrük 
nəzarətinin təşkilinə şərait yaradacağını 
bildirib.

Daha sonra Azərbaycan Respublika-
sının Dövlət Gömrük Komitəsi ilə Böyük 
Britaniyanın Sərhəd Qüvvələri adından 
çıxış edən Daxili İşlər Departamentinin 
Dövlət Katibliyi birgə bəyanat imzalayıb.

Bəyanatı Azərbaycan Respublika-
sı Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri, 
gömrük xidməti general-leytenantı Səfər 
Mehdiyev və Böyük Britaniya Baş naziri-
nin Azərbaycan üzrə ticarət elçisi xanım 
Baronessa Emma Nikolson imzalayıblar.

Sənədə əsasən, göm-
rük əmkdaşlarının potensialının 
gücləndirilməsi sahəsində əməkdaşlığın 
inkişaf etdirilməsi, risklərin idarə olun-
ması sahəsində qabaqcıl təcrübənin 
bölüşdürülməsi, dövlət sərhədindən 
keçirilən mallar, səyahətçilər və 
nəqliyyat vasitələri üzrə sərhəd 
təhlükəsizliyinin təmin olunmasına dair 
fikir mübadiləsi aparılması istiqamətində 
əməkdaşlıq barədə razılıq əldə olunub.

Xatırladaq ki, birgə bəyanat Bö-
yük Britaniyanın sərhəd xidməti 
tərəfindən maliyyələşdirilən “Hun-
ter” layihəsi çərçivəsində imzalanıb. 
Layihə beynəlxalq daşımalar zamanı 
gömrük-sərhəd keçmə prosedurlarının 
sadələşdirilməsi vasitəsilə həm mallar, 
həm də şəxslər üzrə məlumat analizi 
və hədəflərə dair beynəlxalq imkanların 
yaradılmasını nəzərdə tutur.

Eyni zamanda, layihənin məqsədləri 
sırasına effektiv gömrük nəzarətinin 
genişləndirilməsilə ölkələrin milli ma-
raqlarına zərər verə biləcək şəxslərin 
və malların qarşısının alınması, 
həmçinin məlumat analizi bazasının 
və hədəflənmə imkanlarının inkişaf 
etdirilməsilə aviadaşıyıcılar və oxşar 
məlumat toplama sistemləri (dəniz, 
poçt/sürətli bağlamalar və konteynerlər) 
tərəfindən təmin olunan Sərnişinlərə 
dair İlkin Məlumat (API) və Sərnişin Ad-
larının Qeydiyyatı (PNR) məlumatlarının 
toplanması daxildir.

“Xalq qəzeti”

Avropadaxili Vergi Administrasiyaları 
Təşkilatı ilə Vergilər Nazirliyi  

Bakıda beynəlxalq forum təşkil edib

 � Fevralın 19-da Bakıda Avropadaxili Vergi Administrasiyaları 
Təşkilatı (IOTA) və Vergilər Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə 
“Avtomatik məlumat mübadiləsindən əldə olunan məlumatlardan 
istifadə” mövzusunda forum öz işinə başlayıb. 

Vergilər Nazirliyinin Media və kom-
munikasiya mərkəzindən AZƏRTAC-a 
bildirilib ki, tədbirdə IOTA-ya üzv olan 
29 ölkənin nümayəndəsi iştirak edir. 
Forumun təşkilində məqsəd Avtomatik 
Məlumat Mübadiləsi, Ümumi Hesabat-
lılıq Standartı və Xarici Hesablar üzrə 
mütəxəssisləri bir araya gətirməklə 
Vergi Əməletməsi Aktı vasitəsilə əldə 
edilən məlumatlardan səmərəli istifadə 
sahəsində üzv ölkələrə köməklik 
göstərməkdən ibarətdir.

Vergilər naziri Mikayıl Cabba-
rov forumda çıxış edərək bildirib ki, 

Azərbaycanın vergi administrasi-
yası vergi inzibatçılığı sahəsində 
beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsinə, 
bu sahədə beynəlxalq təşkilatların 
və digər dövlətlərin vergi orqanları ilə 
əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinə xüsu-
si əhəmiyyət verir. 

Vergilər Nazirliyinin 2002-ci ildən 
etibarən IOTA-ya tam hüquqlu üzv oldu-
ğunu qeyd edən nazir bu təşkilatın vergi 
sistemini qabaqcıl təcrübələr əsasında 
inkişaf etdirmək üçün vacib platforma 
rolu oynadığını vurğulayıb. 

IOTA-nın baş katibi Miqel Silva 

Pinto beynəlxalq forum və onun təsis 
edilməsində məqsəd, IOTA-nın fəaliyyəti 
və ölkəmizlə əlaqələri barədə tədbir 
iştirakçılarına məlumat verib.      

Forumun gündəliyi və müzakirə 
ediləcək məsələlər iştirakçıların 
diqqətinə çatdırılıb. Forum işini sessiya-
larda davam etdirib. Vergilər Nazirliyi-
nin, həmçinin iştirakçı dövlətlərin vergi 
administrasiyalarının nümayəndələri 
təqdimatlarla çıxış ediblər.

IOTA-nın Katibliyinin nümayəndələri 
forumun 2018-2019-cu illər üzrə manda-
tı barədə, üzv ölkələrin nümayəndələri 
isə Ümumi Hesabatlılıq Standartı 
vasitəsilə əldə edilən məlumatlardan 
səmərəli istifadənin perspektivləri 
barədə çıxış ediblər. Forum fevralın 21-
dək davam edəcək.

Avropanın ən nüfuzlu aviaşirkətləri tranzit uçuşlar 
üçün Azərbaycanın hava məkanını seçirlər

 � Avropa Komissiyasının nəqliyyat və 
mobillik üzrə baş direktoru Henrik Hololeyin 
rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Bakıda rəsmi 
səfərdədir.

Səfərin gündəliyini 
Azərbaycan və Avropa İttifaqı 
arasında Vahid Aviasiya 
Məkanına dair saziş təşkil 
edir. 

Qonaqlar Heydər Əliyev 
Beynəlxalq Hava Limanına 
səfər zamanı AZAL prezidenti 
Cahangir Əsgərovla görüş 
keçirmişlər. Görüşdə tərəflər 
əməkdaşlıq perspektivlərini 
və Azərbaycanın mülki 
aviasiya sahəsində Av-
ropa mütəxəssislərinin 
təcrübəsinin tətbiqini 
müzakirə etmişlər. 

AZAL prezidenti vurğula-
mışdır ki, Azərbaycanın milli 
aviadaşıyıcısı ən yeni təyyarə 
parklarından birinə malikdir. 
2019-cu ilin ikinci yarısın-
dan etibarən AZAL-ın hava 
gəmiləri parkına yeni müasir 
“Boeing-737 MAX” təyyarələri 
əlavə olunacaq və onların 
ümumi sayı 10-a çatacaq.

Azərbaycan Preziden-
ti İlham Əliyevin tapşırığı 
ilə 2016-cı ilin dekabrında 
aşağıbüdcəli ilk aviaşirkət 
olan “Buta Airways”in əsası 
qoyulmuşdur. Aviaşirkətin 
donanması ən çox tələb 
olunan istiqamətlərə uçuşlar 
yerinə yetirən müasir “Emb-
raer E-190” təyyarələrindən 
ibarətdir.

Cahangir Əsgərovun 
sözlərinə görə, baxmaya-
raq ki, Azərbaycanın ərazisi 

elə də böyük deyil, ölkədə 
beynəlxalq standartların 
bütün tələblərinə cavab verən 
altı beynəlxalq hava limanı 
fəaliyyət göstərir. 2018-ci 
ilin may ayında Heydər 
Əliyev Beynəlxalq Aeropor-
tu nüfuzlu “Skytrax World 
Airport Awards”un ən yüksək 
– “5 Ulduz” mükafatına layiq 
görülmüşdür. Bakı Hava 
Limanı, həmçinin Rusiya və 
MDB ölkələrinin bütün hava 
limanları arasında göstərilən 
xidmət səviyyəsinə görə ən 
yaxşılarının siyahısına başçı-
lıq edir. 

AZAL prezidenti xüsusilə 
vurğulamışdır ki, xarici 
aviaşirkətlər  Azərbaycana 
heç bir məhdudiyyət ol-
madan uçuşlar həyata 
keçirə, həmçinin hava 
limanlarımız vasitəsilə 
digər şəhərlərə aviareyslər 
yerinə yetirə bilərlər (be-
şinci qrup “hava azadlığı”). 
Cahangir Əsgərovun fikrincə, 
məhdudiyyətlərin aradan 
qaldırılması təkcə aviada-
şımaların inkişafına gətirib 
çıxarmayacaq, həmçinin 
iqtisadi artımı və yeni iş 
yerlərinin yaradılmasını təmin 
edəcəkdir. 

Qonaqlar qeyd etmişlər 
ki, qabaqcıl texnologiyanın 
tətbiqi ilə Azərbaycanda mül-
ki aviasiya sahəsində yara-
dılmış imkanlar onlara böyük 

təəssürat bəxş etmişdir. Hen-
rik Hololey Azərbaycan mülki 
aviasiyasının nailiyyətlərini, 
personal hazırlığını, hava 
hərəkətinin təşkili sahəsində 
son texnologiyaların və inno-
vasiyaların tətbiqini yüksək 
qiymətləndirmişdir.

Ölkədə yaradılan şərait 
sayəsində Azərbaycan dünya 
aviasiya birliyi üçün daha 
cəlbedici olur. Avropanın 
daha çox aviaşirkəti tran-
zit uçuşlar üçün ölkəmizin 
hava məkanını seçməyə 
üstünlük verirlər. Unikal 
coğrafi mövqeyi sayəsində 
Azərbaycan Avropa və Asiya 
arasında artan daşımaların 
özünəməxsus əlaqələndirici 
qovşağına çevrilmişdir.

“Azərbaycan Hava 
Yolları” QSC-nin mətbuat 
xidməti bildirir ki, Av-
ropa Komissiyasının 
nümayəndə heyəti, həmçinin 
“Azəraeronaviqasiya” Hava 

Hərəkəti İdarəsi, onun 
strukturu və aeronaviqasiya 
sahəsində nailiyyətləri ilə 
tanış olmuşdur. Qonaq-
lar, həmçinin yeni Hava 
Məkanından İstifadə, 
Strategiya və İnkişaf üzrə 
Səmərəlilik Mərkəzini (ASEC) 
ziyarət etmişlər.

Azərbaycanda aerona-
viqasiya sahəsinin uğurlu və 
dinamik inkişafı Bakıya 2020-
ci ildə CANSO “Global ATM 
Summit” aviasiya sammitinin 
keçirilməsi üzrə müsabiqəni 
qazanmağa imkan vermişdir. 
AZANS 2018-ci ildə CANSO 
EUROPE Avropa Aero-
naviqasiya Təşkilatlarının 
Direktorları Komitəsinə üzv 
seçilmişdir və Avropa Hava 
Məkanının gələcək arxitektu-
rasının işlənib hazırlanmasın-
da fəal iştirak edir. 

“Xalq qəzeti”

Həştərxanda RAGB-nin təşəbbüsü ilə keçirilən 
“Xəzər-2019 mükafatı” festivalının qalibləri elan edilib
 � Həştərxanda hər il keçirilən “Xəzər mükafatı” beynəlxalq 

gənclik festivalının qaliblərinin mükafatlandırılmasına həsr edilmiş 
təntənəli mərasim keçirilib. 

“Xəzər mükafatı” festivalı Rusiyanın 
Azərbaycanlı Gənclər Birliyinin (RAGB) 
Həştərxan regional bölməsinin sədri 
Elvin Hüseynov tərəfindən Həştərxan 
Regional Gənclər Agentliyi və vilayət 
administrasiyasının  dəstəyi ilə 2012-ci 
ildə təsis edilib. 

Builki festivalda Moskva, Da-
ğıstan və Kalmık Respublikasının 

nümayəndələri, habelə Xəzəryanı 
dövlətlərdən qonaqlar iştirak ediblər. 
Festivalda iştirak etmək üçün 300-dən 
çox müraciət daxil olub. Xüsusi komis-
siya həmin müraciətlərdən təqribən 120 
nominant seçib. Qaliblər “Astraxan FM” 
xəbər portalının saytında ümumi onlayn-
səsvermə yolu ilə müəyyən edilib. 

Festivalda 31 nominasiya üzrə 

qaliblər seçilib: milli rəqslər üzrə ən 
yaxşı layihə, ən yaxşı ifaçı, ilin musiqi 
qrupu, musiqi sənəti sahəsində ilin kəşfi, 
ilin aparıcısı, ilin dizayneri, ilin gecə 
klubu və s. 

2012-ci ildən keçirilən “Xəzər mü-
kafatı” festivalı 2015-ci ildən beynəlxalq 
status alıb.

Fəridə ABDULLAYEVA, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Moskva
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Əli ASAYEV: Respublikalarımız üçün ən ağır və faciəli 
vaxtlarda biz həmişə bir-birimizi dəstəkləmişik 
 � Fevralın 14-də Moskvada,  “Neolit” kafesində baş 

vermiş insident zamanı həlak olanların ailələrinə xalqım adından 
və şəxsən öz adımdan başsağlığı verirəm və zərər çəkmiş 
insanların tezliklə sağalmasını arzu edirəm. Bizi sarsıdan bu 
insident xalqlarımız arasında əsrlərin dərinliyindən qaynaqlanan 
dostluğun pozulmasında maraqlı olan üçüncü şəxslər tərəfindən 
provokasiyadır.   

Bu sözləri AZƏRTAC-a 
müsahibəsində Azərbaycanda çeçen 
xalqının nümayəndəsi Əli Asayev 
bildirib. 

O deyib ki, bizi dinlə bərabər,  
əsası əcdadlarımız tərəfindən qo-
yulmuş mədəni və əxlaqi dəyərlər 
birləşdirir. Respublikalarımız üçün ən 
ağır və faciəli vaxtlarda biz həmişə bir-

birimizi dəstəkləmişik. Buna görə də 
bütün dünyada özümüzü bir region-
dan olan qardaşlar kimi təqdim edirik.  

Ə.Asayev deyib: “Moskvada baş 
vermiş və mənəvi-əxlaqi dəyərlərini 
itirmiş ayrı-ayrı şəxslərin yaramaz 
hərəkətlərinə  gətirib çıxarmış son 
hadisə Azərbaycan ərazisində yaşa-
yan çeçen diasporunu son dərəcə 

hiddətləndirib. Onlar unudublar ki, 
müsəlman və əslən Qafqazdan 
olduqları üçün ilk növbədə, öz xalq-
larının maraqlarını güdməlidirlər. Axı 
qafqazlıları həmişə ağsaqqallara, 
adət-ənənələrinə və köklərinə hörmət 
etdiklərinə görə qiymətləndiriblər. 
Xalqım adından indiki gənclərə 
müraciət edərək demək istəyirəm 
ki, şəxsi münasibətləri millətlərarası 
münaqişələr müstəvisinə keçirmək 
yolverilməzdir.  Ümidvarıq ki, belə 
hadisə bir daha təkrar olunmayacaq. 
Axı Ulu Öndər Heydər Əliyev baş-
da olmaqla bizim siyasi liderlərimiz 
həmişə Qafqaz xalqlarını vahid Qaf-
qaz Evində birləşdirməyə çalışıblar”. 

Ankarada Azərbaycan ilə Türkiyə arasında təhsil 
sahəsində əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə olunub

 � Azərbaycanın Ankaradakı 
səfirliyində təhsil naziri 
Ceyhun Bayramov ilə Türkiyə 
Prezidentinin baş müşaviri Yalçın 
Topçu arasında görüş olub.

Görüşdə bütün sahələrdə olduğu 
kimi, təhsil sahəsində Azərbaycan-
Türkiyə münasibətlərinin inkişaf dina-
mikası yüksək dəyərləndirilib. 

Tərəflər təhsil sahəsində əlaqələrin 
daha da genişləndirilməsinə dair 
səmərəli fikir mübadiləsi aparıblar. 
Əminliklə bildirilib ki, Azərbaycan-
Türkiyə qardaşlığı qarşılıqlı olaraq elm 
və təhsil sahəsində də böyük uğurla-
rın qazanılmasına təkan verir. 

Sabir ŞAHTAXTI, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Ankara

Azərbaycan Tibb Universitetinin 
yeni tədris mərkəzinin açılışı olub

 � Azərbaycan Tibb Universitetinin (ATU) insan anatomiyası 
və tibbi terminologiya kafedrasının nəzdində yeni tədris mərkəzinin 
açılışı olub. Kafedranın 100 illik yubileyinə həsr olunmuş açılış 
mərasimində səhiyyə naziri Oqtay Şirəliyev iştirak edib.

Universitetin mətbuat xidmətindən 
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, səhiyyə 
nazirinə mərkəzin insan anatomiyası 
və tibbi terminologiya kafedrasının 
100 illiyi münasibətilə yeni layihə 
əsasında yenidən qurularaq inno-
vativ avadanlıqlarla təchiz edilməsi 
haqqında məlumat verilib. Bildirilib ki, 
mərkəzdə tədris otaqları və mühazirə 
zalı ilə yanaşı, tələbələrin praktik 
bilgilərini daha dərindən mənimsəməsi 
üçün zəruri avadanlıq da quraşdırılıb.

Yeni tədris mərkəzində yaradılan 
şəraitdən məmnunluğunu bildirən 
Oqtay Şirəliyev bu mərkəzin tədrisin 
beynəlxalq standartlara uyğun for-
mada təşkili baxımından böyük 

əhəmiyyət daşıdığını qeyd edib. İnsan 
anatomiyası kafedrasının Azərbaycan 
Tibb Universitetinin ən əsas kafedrala-
rından biri olduğunu diqqətə çatdıran 
nazir tələbəlik illərindəki xatirələrini 
bölüşərək müasir dövrdə tibb təhsili 
sahəsindəki ciddi irəliləyişlərdən də 
danışıb.

Universitetin rektoru, professor 
Gəray Gəraybəyli yeni tədris mərkəzi, 
o cümlədən Tibb Universitetində 
yaradılan şərait, aparılan islahatlar, 
təhsil və tədris sistemindəki yeniliklər, 
gözləntilər barədə nazir və mərasim 
iştirakçılarına ətraflı məlumat verib.

Daha sonra kafedranın müdiri, 
professor Vaqif Şadlinski kafedra-
nın fəaliyyəti, işçi heyəti, yeni tədris 
mərkəzinin planları haqqında danışıb. 

O qeyd edib ki, Azərbaycandakı tədris 
müəssisələrindən yalnız bu mərkəzdə 
kremasiya sobası yerləşir. 

Əsasən aşağı kurs tələbələri üçün 
nəzərdə tutulan tədris mərkəzindən 
Tələbə Elmi Cəmiyyətinin xətti ilə elmi 
iş işləyən gənclər və rezidentlər də 
istifadə edə bilərlər.

Qeyd edək ki, fevralın 18-də 
Azərbaycan Tibb Universitetinin insan 
anatomiyası və tibbi terminologiya 
kafedrasının yaradılmasından 100 
il ötüb. Kafedra 1919-cu ildə indiki 
Bakı Dövlət Universitetinin ilk ən 
böyük fakültəsi olan tibb fakültəsi 
nəzdində yaradılıb. 1930-cu il mayın 
9-da bu fakültənin bazası əsasında 
Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu 
yaradılıb və kafedra həmin institutun 

nəzdində fəaliyyətini davam etdirib.
Kafedra ayrı-ayrı illərdə müxtəlif 

ünvanlarda yerləşib, 1949-cu ildə 
isə tikintisi hələ tamamlanmayan 

və məxsusi olaraq morfoloji fənlərə 
aid kafedralar üçün nəzərdə tutulan 
yeni dördmərtəbəli binaya qismən 
köçürülmə başlanıb. 1953-cü ildə 
köçürülmə bütöv şəkildə başa çat-
dırılıb. Elə həmin ildən bu vaxtadək 
demək olar ki, kafedrada əsaslı təmir-
bərpa işləri aparılmayıb.

Hər sahədə olduğu kimi tibb təhsili 
və tibb elmi sahələrinə də yaxından 
dövlət qayğısı göstərən Prezident 
İlham Əliyevin diqqəti sayəsində 
2018/2019-cu tədris ilində kafedranın 
maddi-texniki bazası yenidən quru-
lub, ən müasir innovativ avadanlıq-
larla təchiz edilib. Yeni tədris və elm 
mərkəzinin qurulması isə həmin ka-
fedranın 100 illik yubileyinə ərməğan 
edilən ən böyük töhfədir.

Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin inkişafına 
parlamentlərarası dostluq qrupları da töhfə verirlər

 � Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov 
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin deputatı, Türkiyə-Azərbaycan 
parlamentlərarası dostluq qrupunun rəhbəri Şamil Ayrımın başçılıq 
etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb.

Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat 
xidmətindən AZƏRTAC-a verilən 
məlumata görə, görüşdə Şamil 
Ayrım ölkəmizə səfəri çərçivəsində 
keçirdikləri görüşləri, xüsusilə də Pre-
zident İlham Əliyev tərəfindən qəbul 
olunduqlarını məmnunluqla qeyd 
edib və aparılmış fikir mübadiləsini 
yüksək dəyərləndirib.

Türkiyə-Azərbaycan dostluq və 
qardaşlıq münasibətlərinin daha da 
inkişafına parlamentlərarası dostluq 
qruplarının töhfə verdiyini söyləyən 
deputat bu xüsusda qarşılıqlı səfər 
mübadilələrinin və təmasların artırıl-
masının əhəmiyyətini qeyd edib.

Elmar Məmmədyarov iki qardaş 
ölkə arasında dostluq və əməkdaşlıq 
münasibətlərinin daha da irəli 
aparılması baxımından parlament 
ölçüsünün əhəmiyyətini, xüsusilə də 

parlamentlərarası dostluq qruplarının 
fəaliyyətini yüksək qiymətləndirib. 
O, deputatlar arasında müvafiq 
beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində 
əməkdaşlığın önəmini bildirib.

 � Hər dəfə Xocalı soyqırımı hadisələrinə həsr olunmuş rəsm 
və heykəltəraşlıq əsərlərinin qarşısında dayananda istər-istəməz bir 
sual məni çox düşündürür: Görəsən, bu əsərlərin müəllifləri onların 
üzərində işləyərkən keçirdikləri hisslərə necə tab gətirirlər? Ağırdır, 
bu faciəni sənətə gətirmək. Mən rəssamların çoxu ilə bu mövzuda 
söhbətlər etmişəm. Deyirlər, belə əsərləri tamamlayana qədər 
bütün varlığın sarsılır. Gecələr gözünə yuxu da gəlmir. Bilmirsən, 
əsərinə kimi qəhrəman seçəsən, qocanımı, qadınımı, uşağımı. Çünki 
Xocalının şəhidləri arasında əksəriyyəti elə onlardır. 

Bəli, rəssamlarımızın əsərlərində 
onların ruhu yaşayır. Bu tablolarda onlar 
təxəyyüllərində canlandırdıqları Xocalı 
faciəsinin bədii mənzərəsini yaradıblar. 
Rənglər başqa olsa da, məzmun və 
ideya məlumdur. Bu xalqın övladları 
günahsız qurbanlar oldular. Bu gün 
rəssamlarımızın yüzlərlə əsərlərində Xo-
calı soyqırımının ürək dağlayan motivləri 
var. 

İlk növbədə istedadlı fırça ustası Vaqif 
Ucatayın həmin mövzuda silsilə işlərini, 
xüsusilə “Xocalı” əsərini qeyd etməliyik. 
Sinəsinə düşmən xəncəri sancılmış 
körpəni əks etdirən bu əsərin bədii təsir 
gücü sayəsində hər kəsdə şəhidlərə 
mərhəmət, faciəni törədənlərə isə sonsuz 
nifrət hissi oyanır.

Vaqif Ucatayın Qarabağ 
müharibəsinə həsr olunmuş “Bax, gör, 
unutma!” qrafik silsiləsində şahidlərin 
xatirələri əsasında yaradılan Xocalı 
qətliamı ilə bağlı neçə-neçə əsər var. 
Rəssamlardan Arif Hüseynovun “Xatirə”, 
Adil Rüstəmovun “Rənglərin kədər səsi, 
Qarabağ şikəstəsi...” qrafik silsiləsi 
də Xocalı ünvanlı, erməni vəhşiliyini 
ittiham edən əsərlərdir. Tanınmış plakat 
ustası Həşim Elçiyevin yaratdığı yeddi 
plakatdan ibarət “Qarabağ” silsiləsində 
də Xocalı ağrıları özünün yaddaqalan 
ifadəsini tapıb.

Rəssamlardan Mayis Əliyevin “Haray” 
və “Xocalıya ithaf”, Cəmil Quliyevin 
“Xocalı”, Abdulla Ələkbərovun “Qara-
bağın sabahı”, Səbuhi Məmmədovun 
“Yaralı ana”, “Dəhşət” və “Ayrılıq”, Sabir 
Çopuroğlunun “Xocalı harayı”, Rövşən 
Məmmədovun “Torpağın harayı” və “O 
qan yerdə qalmaz”, Vüqar Quliyevin 
“Sönmüş ocaq” və s. əsərlərində faciənin 
ayrı-ayrı məqamlarına işıq salınmaqla, 
görünənlər təsirli bədii-psixoloji qaynağa 
çevrilmişlər.

Mərhum fırça ustası Nazim 
Məmmədov (1934-2004) ağır xəstə 
olmasına baxmayaraq, Xocalı faciəsinə 
dərhal və davamlı münasibət bildirən 
sənətkarlarımızdan olub. Yadımda-
dır 2002-ci ildə R.Mustafayev adına 

Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində 
onun fərdi sərgisi keçirildi. Faciənin 
10 illiyinə həsr olunmuş bu ekspozisi-
yada rəssamın 50-dən çox rəngkarlıq 
və qrafika əsəri göstərildi. “25 fevral 

gecəsi”, “Xocalı Qavroşu”, “Oğul ana-
sı”, “Mən yetim qaldım”, “Ailə əsirlikdə”, 
“Əlif Hacıyevin son döyüşü”, “Xocalı od 
içində”, “Erməni əsirliyində”, “Köməksiz 
Xocalı”, “Ata, oğul,ər! Bizi xilas edin!” 
və s. lövhələri insanları duyğulandıran 

həmin sərginin məna-məzmununu əks 
etdirən və erməni vəhşiliyini ifşa edən 
nümunələr idi. Rəssam sərgidən sonra 
faciənin ən önəmli məqamlarını özündə 
əks etdirən bütün əsərləri muzeyə 
hədiyyə etdi. Öz yaradıcılığında Qara-
bağ müharibəsinin bədiiləşdirilməsinə 
xüsusi önəm verən Nizami Hüseynovun 
rəngkarlıq əsərlərində də hadisəyə real-
rəmzi münasibət duyulmaqdadır.

Fikrət İbrahimovun “Gələcək naminə”, 
Aydın Tağıyevin “Qaçqınlar”, Qafar 
Sarıvəllinin “Haray”, “Bu qan yerdə qal-
maz” və “Olacaqmı bu kədəri dağıdan?”, 

Natiq Fərəcullazadənin “Şəhid önündə”, 
“Ruhların gəzintisi” və “Xeyir və Şər”, 
Namiq Məmmədovun “Faciə”, “Qaçan 
qadınlar” və Telman Abbasovun “Ana 
harayı” tablolarında düşmənə nifrətin, in-
sanların əyilməzlik ruhunun və gələcəyə 
inamının daha qabarıq təqdimatı ilə 
qarşılaşırıq.

Rəhman Şıxəliyevin “Şəhər dramı”, 
İsmayıl İsmayılovun “Mübariz”, Da-
daş Məmmədovun “Xocalı soyqırımı”, 
Bayram Qasımxanlının “Təcavüz” və 
“Faciələrimiz”, Etibar Aslanovun “Şəhərin 
son günü” və Vüqar İsmayılovun “Xocalı 
faciəsi” lövhələrinin leytmotivində isə baş 
vermiş dəhşətli hadisənin ölçüyəgəlməz 

miqyasını göstərmək istəyi duyulur.. Belə 
əsərləri yaratmaq isə hər rəssam üçün 
öz sənətkarlığını nümayiş etdirməkdən 
çox, özünün həm də “vətən daşı” olduğu-
nu sərgiləmək imkanıdır.

1992-ci ildən sonra faciənin 
abidələşməsi sahəsində də mühüm 
addımlar atılıb. Bakıdakı Xocalı faciəsi 
abidəsi xalqımızın şəhidlərin əziz 
xatirəsinə ehtiramını əks etdirən sənət 
əsəridir. Özündə ana kədərini əks etdirən 
bu tunc heykəlin müəllifi tanınmış tişə 
ustası Aslan Rüstəmovdur. 

 Heykəltəraşların “əsrin faciəsi” 
kimi qəbul olunan Xocalı qətliamına 
həsr etdikləri digər yaddaqalan sənət 
nümunələri sırasında Xalq rəssamı Fuad 
Salayevin “Döyüşçü”, Sahib Quliyevin 
“Qarabağlı qadın” və “Döyüşən şəhər”, 
Məmməd Rəşidovun “Daşın göz yaşları”, 
Vüqar Quliyevin “Xocalı” və s. əsərlərinin 
adını çəkmək olar. Bu heykəltəraşlıq 
nümunələrində faciənin daha çox 
ümumiləşdirilmiş təqdimatına üstünlük 

verilib. Fuad Cəfərovun “Ağrı”, Zakir 
Əhmədovun “Xocalısız qocalar” və Natiq 
Əliyevin “Yaralı” kompozisiyalarında isə 
daha çox obrazların psixoloji yaşantıları 
qabardılıb.

Bir sıra xarici ölkələrdə də Xoca-
lı soyqırımına abidələr ucaldılmışdır. 
Hollandiyada, Almaniyada, Meksikada, 
Türkiyənin bir neçə şəhərində belə 
abidələr var.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Rənglərin və 
daşların qan 
yaddaşı
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Türkiyə Böyük Millət Məclisinin (parlament) yeni 
sədrinin seçiləcəyi tarix açıqlanıb. Yeni spiker fevralın 24-
də parlamentdə səsvermə yolu ilə seçiləcək.

Yeni seçilmiş sədr TBMM-in 29-cu spikeri olacaq.
Qeyd edək ki, Türkiyə parlamentinin spikeri Binəli 

Yıldırım İstanbul bələdiyyəsinin sədri vəzifəsinə 
namizədliyinin irəli sürülməsi ilə əlaqədar ötən gün istefa 
verib.

B.Yıldırımı parlamentdə müvəqqəti olaraq Milliyyətçi 
Hərəkat Partiyasından deputat Cəlal Adan əvəz edir.

Xatırladaq ki, Türkiyədə bələdiyyə seçkiləri bu il 
 martın 31-də keçiriləcək.

 “Xalq qəzeti”

Trend-in məlumatına görə, bunu İranın energetika 
naziri Rza Ərdəkanian deyib.

R.Ərdəkanianın sözlərinə görə, hazırda layihə 
İran parlamentinin gündəmindədir və ilin sonuna kimi 
təsdiqlənməsi qərara alınıb.

Nazir bildirib ki, ehtiyacların təmin olunması üçün 
bazarlarda iştirak İranın əsas prioritetlərindən biridir.

“Qış düşərgəsi”  
hərbi təlimləri başa çatıb

Bu barədə Estoni-
yanın Müdafiə Qüvvələrindən 
bildiriblər.

Mayor Mark Qen-
non deyib: “Hava bizi çox 
təəccübləndirdi: təlimlərin 
ilk günlərində şaxta oldu, son 
günlər isə təlimlər buzların 
əriməsi şəraitində keçirildi. 
Bu da öz növbəsində iştirak-
çılara qışda ən müxtəlif hava 

şəraitində istifadə olunan 
texnikanı mənimsəməyə gözəl 
imkan verdi”.

Qeyd edək ki, təlimlərin 
ilk mərhələsi fevralın 6-da, 
ikinci mərhələsi isə fevralın 
12-də başlamışdı.

Təlimlərdə Estoniya-
nın müdafiə qüvvələrinin 
bölmələri, NATO batalyonu 

tərkibindəki Böyük 
Britaniya və Belçika 
hərbçiləri, ABŞ dəniz 
piyadaları və milli 
qvardiyaçılar iştirak 
etmişlər. 

İkinci mərhələdə 
bölüklərin hücumu və müdafiə 
döyüşləri, pusqu qurulması, 
maneələrin keçilməsi, tibbi 
yardım göstərilməsi məşq 
olunmuşdur.

Layçak Rusiyanın xarici işlər naziri 
Sergey Lavrovla birgə mətbuat konf-
ransında deyib: “Məhz bu məsələlərin 
müzakirəsi üçün martın birinci yarı-
sında Bakıya və İrəvana səfər etməyə 
hazırlaşıram. Azərbaycandan və 
Ermənistandan dəvətim var”.

M.Layçak bildirib ki,  Slovakiya 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 

nizamlanması üçün mövcud 
çərçivələri dəstəkləyir: “Biz ATƏT-in 
Minsk qrupunun həmsədrlərini tam 
dəstəkləyirik. Mən onlarla mütəmadi 
görüşürəm”.

ATƏT sədrinin sözlərinə görə, 
Ermənistandakı seçkilərdən sonra 
yeni vəziyyət yaranıb: “Gözləntilər 
bununla bağlıdır. İstərdim, mənim 

səfərim müəyyən etməyə kömək 
etsin ki, bu mənada nəyi gözləmək 
olar və hansı nəticələr əldə edilə 
bilər. Bizim məqsədimiz Minsk 
qrupunun həmsədrlərinə bu yeni 
vəziyyətdən istifadə etmək üçün 
kömək etməkdir”.
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Hindistanda 
azərbaycanlı alimin 
kitabının təqdimatı

Bakı Dövlət Universtetinin professoru, tarix 
elmləri doktoru İsmayıl Məmmədov (İsma-

yıl bəy Zərdablı) fevralın 11-dən 14-dək Hindistanın 
Assan bölgəsinin paytaxtı Quvahati şəhərinin Quva-
hati Universitetində keçirilən beynəlxalq konfransda 
iştirak etmişdir. 

Konfransda İsmayıl Məmmədov “XV əsrdə 
Azərbaycan mədəniyyəti” mövzusunda məruzə ilə çıxış 
etmişdir. 2019-cu il Azərbaycanda Nəsimi ili elan olun-
duğuna görə alim məruzəsində Nəsiminin yaradıcılığına 
xüsusi yer ayırmışdır. 

Konfransın ikinci günü professorun ABŞ-da nəşr olun-
muş “Azərbaycanın etnik və siyasi tarixi” (ingilis dilində) 
kitabının təqdimatı keçirilmişdir. Əsərdə qədimdən 
bugünə kimi Azərbaycanın etnik və siyasi tarixi təhlil 
olunmuşdur. Kitabda Azərbaycanın tarixi, mədəniyyəti və 
müasir həyatı haqqında geniş məlumat verilmişdir.

Ermənistanın Azərbaycana hərbi təcavüzü, torpaqları-
mızın işğalı, Xocalı soyqırımı, 20 Yanvar hadisələri barədə 
həqiqətlər tədbir iştirakçılarının diqqətinə çatdırılmışdır.

 Təqdimat mərasimində universitetin rektoru, depar-
tament rəhbəri, Hindstanın alimləri ilə bərabər Almaniya, 
Şotlandiya, Macarıstan, Rusiya, İran, Nepal, Banqladeş, 
Türkiyə, Koreya, Norveç və başqa ölkələrin alimləri də 
iştirak etmişlər. Təqdimatın sonunda müəllif çıxış etmiş, 
universitetin rəhbərliyinə təşəkkür etmişdir. Professor uni-
versitetin kitabxanasına kitablar hədiyyə etmişdir.

“Xalq qəzeti”

Nazirliyin məlumatında 
bildirilir ki, 2017-ci illə 
müqayisədə bu rəqəm 4,7 
faiz çoxdur. Bundan əlavə 
13 milyon nəfər xarici işgü-
zar əlaqələr, elmi mübadilə, 
sərgilərdə, seminarlarda 
iştirak və digər məqsədlərlə 
Çində olublar. 

Səfər zamanı turistlər 
73,1 milyard dollar vəsait 

xərcləmişlər. Turist axınına 
görə ilk yerləri Malayziya, 
Sinqapur, ABŞ, Cənubi 
 Koreya və Yaponiya tutur-
lar.

Çin Xalq Respubli-
kası turistlərə 24 saatlıq 
vizasız tranzit, 53 ölkənin 
vətəndaşlarına isə 6 günlük 
vizasız səfər təklif edir. 
Turistlər səfər müddətində 
ölkənin mədəni-iqtisadi 
mərkəzlərində, o cümlədən 
Pekin, Şanxay, Kunmin, 
Syamen, Nankin, Sindao, 
Çendu, Şenyan və digər 
şəhərlərdə ola bilərlər. 

Çinin ada əyaləti Xay-
nanda turistlərə 30 gün 
vizasız səfər təklif olunur, 
müddət başa çatandan 
sonra uzadıla bilər. Turizm 
sferasında 80 milyon nəfər 
işçi çalışır. Ötən il ölkənin 
turizm sənayesindən gəliri 
5,97 trilyon yuan olmuşdur.
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Rektor bildirib ki, möhtərəm 
 Prezidentimiz bu sərəncamla bakalav-
riatura, magistratura və doktorantura-
da təhsil alan insanların ailə şəraitini, 
ümumi güzəranını yaxşılaşdırmaq 
istiqamətində çox ciddi və mühüm 
bir addım atdı: “Cənab Prezident 
tələbə, magistr və doktorantların 
təqaüdünü artırdı. Bu, faktiki olaraq 
Azərbaycan vətəndaşına, Azərbaycan 
təhsil sistemində özünə yer tutan 
və ya yer tutmağa çalışan bir gəncə 
verilən qiymətlə yanaşı, eyni zamanda, 
çox ciddi, ictimai-siyasi bir addımdır. 
Bu ictimai-siyasi addım təkcə ölkə 

daxilində deyil, ölkədən kənarda da 
Azərbaycandakı daxili ictimai-siyasi 
mühitin, mənəvi mühitin nə dərəcədə 
sabit və nə dərəcədə şəffaf olmasını 
nümayiş etdirir.

Cənab Prezidentin bu kimi 
sərəncamları göstərir ki, Azərbaycan 
dövləti, Azərbaycan dövlətçiliyi 
inkişaf edir, möhkəmlənir və onun 
iqtisadi dayaqları hansı şəraitdə 
olmasından – istər müharibə, istərsə 
də sülh şəraitindən asılı olmaya-
raq, bütün iqtisadi möhtəşəmlik 
Azərbaycan vətəndaşının mənafeyinin 
yüksəldilməsinə, Azərbaycan 

vətəndaşının daha da yaxşı yaşaması-
na istiqamətləndirilib. Bu, Azərbaycan 
dövlətinin çox böyük nailiyyətidir. 
Biz hamımız Elmi Şura adından, o 
cümlədən universitetin bakalavrları, 
magistrləri, doktorantları adından 
cənab Prezidentə təşəkkür edirik.

Təşəkkür edirik ki, Azərbaycan 
gəncinin, Azərbaycan vətəndaşının 
vəziyyətinə bu cür münasibət 
bəslənilir və bu, dövlət qayğısının bariz 
təzahürüdür”.

 Samirə ƏLIYEVA, 
“Xalq qəzeti”

Azərbaycanın böyük gələcəyinə 
hesablanan xaricdə təhsil strategiyası

Təhsil Nazirliyindən 
aldığımız məlumatda bildi-
rilir ki, nazir Ceyhun Bay-
ramov səfər çərçivəsində 
ölkəmizin Türkiyədəki 
səfirliyində Ankarada 
təhsil alan azərbaycanlı 
tələbələrlə görüşüb. Təhsil 
naziri Ceyhun Bayramov, 
Azərbaycanın Türkiyədəki 
səfiri Xəzər İbrahim, 
qardaş ölkədə çalışan 
azərbaycanlılar – professor 
Həmdullah Mehrabov və 
doktor Şahin Xankişiyev 
görüşdə çıxış ediblər.

Türkiyədə keçirəcəyi 
rəsmi görüşlərdə qardaş 
ölkələrimiz arasında təhsil 
sahəsində vəziyyətin və 
onun perspektivlərinin 
müzakirə olunacağını 
vurğulayan nazir diqqətə 
çatdırıb ki, Prezident İlham 
Əliyevin rəhbərliyi ilə 
ölkəmizdə təhsilin bütün 
sahələri üzrə çoxistiqamətli 
islahatlar aparılır. Çıxışı 
zamanı Azərbaycanda 
ali təhsilin inkişafı 
istiqamətində görülən işlərə, 
aparılan hərtərəfli islahatla-
ra, əldə olunan nailiyyətlərə 
geniş yer ayıran nazir 
qeyd edib ki, Azərbaycan 

dövlət müstəqilliyini bərpa 
etdikdən sonra Türkiyə 
ilə bütün sahələrdə oldu-
ğu kimi, təhsillə bağlı da 
geniş əməkdaşlıq əlaqələri 
yaranıb.

Nazir Türkiyə hökuməti 
tərəfindən nüfuzlu ali 
təhsil müəssisələrində 
azərbaycanlı gənclərə 
ayrılan yerlərdə oxuyan 
gənclərimizin bir qismi-
nin ölkəmizə qayıda-
raq cəmiyyətimizin fəal 
hissəsinə çevrildiyini, digər 
bir hissəsinin isə Türkiyədə 
qalaraq öz bilikləri ilə 
qardaş ölkəyə fayda 
verdiklərini, eyni zamanda, 
Vətənimizin maraqlarını qo-
ruduqlarını diqqətə çatdırıb.

Aparılan islahatlar 
nəticəsində ölkəmizdə ali 
məktəblərin beynəlxalq 
təhsil ictimaiyyəti arasında 
böyük nüfuz qazandıqlarını 
vurğulayan C.Bayramov 
“2007-2015-ci illərdə 
Azərbaycan gənclərinin 
xarici ölkələrdə təhsili 
üzrə Dövlət Proqra-
mı” çərçivəsində böyük 
nailiyyətlər əldə olunduğu-
nu qeyd edərək bildirib ki, 

bu strategiya çərçivəsində 
ölkəmiz üçün prioritet hesab 
olunan ixtisaslar üzrə təhsil 
almaq məqsədilə dünyanın 
aparıcı ali məktəblərinə 
göndərilən gənclər dərin 
biliklər qazanıblar. Bu 
proqram çərçivəsində 
ümumilikdə 3558 nəfər 
xaricdə təhsil almaq hüququ 
əldə edib. Böyük Britaniya 
və Türkiyə ali məktəblərinə 
maraq daha çox olub.

Azərbaycanda təhsil 
sahəsində əldə olu-
nan uğurları milli sərvət 
kimi dəyərləndirən səfir 
Xəzər İbrahim Türkiyədə 
təhsil alan tələbələrə aid 
məsələlərin Təhsil Na-
zirliyi tərəfindən operativ 
qaydada həll edildiyini 
qeyd edərək bildirib ki, 
qardaş ölkədə təhsil 
sistemində çalışan ziyalı-
larımızın və tələbələrimizin 
Azərbaycanın və qardaş 
ölkənin həyatına dair ictimai 
işlərdə fəallığı ürəkaçandır.

Azərbaycana bağlı 
diaspor təşkilatları adın-
dan iştirakçıları salamla-
yan professor Həmdullah 
Mehrabov ümummilli lider 

Heydər Əliyevin xeyir-duası 
ilə 1993-cü ildən başlayaraq 
Türkiyə ilə təhsil sahəsində 
əldə olunan səmərəli 
əməkdaşlığın əhəmiyyətini 
yüksək dəyərləndirib. 

Azərbaycan təhsilində 
əldə olunan uğurların və 
nailiyyətlərin bu sahədə 
ölkəmizlə Türkiyə arasında 
əməkdaşlıq əlaqələrinin 
inkişafına müsbət təsirindən 
danışan Şahin Xankişiyev 
diqqətə çatdırıb ki, qardaş 
ölkədə çalışan azərbaycanlı 
həkimlər öz vəzifələrini 
vicdanla yerinə yetirmək 
üçün həm elmin sirlərinə 
dərindən yiyələnir, həm də 
ictimai fəallıq göstərirlər. 

Çıxışlardan sonra nazir 
Ceyhun Bayramov iştirakçı-
ları maraqlandıran sualları 
cavablandırıb.

Türkiyə Prezidentinin 
baş müşaviri Yalçın Topçu, 
çox sayda azərbaycanlı pro-
fessor, müəllim və tələbə, 
eləcə də səfirliyimizin 
əməkdaşları görüşdə iştirak 
ediblər.

Samirə ƏLIYEVA, 
“Xalq qəzeti”

Türkiyə parlamentinin 
yeni sədri seçiləcək

İran İslam Respublikasının bu il martın sonuna 
kimi Avrasiya İttifaqına qoşulması layihəsi 
təsdiqlənəcək.

ADU-nun kollektivi 
dövlət başçısına təşəkkür edib

Fevralın 18-də Azərbaycan 
Dillər Universitetində 
(ADU) Elmi Şuranın 

növbəti iclası keçirilib.  
ADU-nun rektoru akademik 
Kamal Abdulla çıxışında ali 
təhsil sahəsində təqaüd sis-
teminin təkmilləşdirilməsi ilə 
bağlı Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyevin sərəncamını 
Şura üzvlərinin diqqətinə 
çatdırıb.

 � Azərbaycanın təhsil naziri Ceyhun 
Bayramov Türkiyə Respublikasının təhsil 
nazirinin dəvəti ilə bu ölkədə səfərdədir.

ATƏT sədri 
Azərbaycana 
səfər edəcək

ATƏT-in 
fəaliyyətdə olan sədri, Slova-
kiyanın xarici işlər naziri Mi-
roslav Layçak Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin nizamlanması 
ilə bağlı müzakirələr apar-
maq üçün Azərbaycana və 
Ermənistana səfər edəcək.

Çinə ötən il 30,5 milyon 
turist səfər edib

Çinin Mədəniyyət və Turizm 
Nazirliyi  bildirmişdir ki, 2018-ci ildə 
ölkəyə 30,5  milyon turist gəlmişdir.

Estoniya, ABŞ və digər 
NATO ölkələrinin hərbçilərinin 
iştirakı ilə keçirilən “Talvelaager” 
(Qış düşərgəsi) hərbi təlimləri başa 
çatıb.

İran Avrasiya İttifaqına 
qoşulmaq niyyətindədir



20 fevral 2019-cu il, çərşənbə10
Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi 

Daxili Qoşunların Baş İdarəsi 
2019-cu ildə inventarların, təsərrüfat mallarının, avadanlıqların və qazanxana 
avadanlıqlarına texniki qulluqların göstərilməsinin satınalınması məqsədilə 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 4 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. İnventarların satınalınması.
Lot-2. Təsərrüfat mallarının satınalınması.
Lot-3. Avadanlıqların satınalınması.
Lot-4. Avadanlıqlara texniki qulluqların 

göstərilməsinin satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz 

tender təkliflərini möhürlənmiş, imzalanmış 
ikiqat zərflərdə yazılı şəkildə təqdim etsinlər. 
Təkliflərin qiymətləndirilməsində malların 
(xidmətlərin və ya işlərin) keyfiyyəti və yerli 
istehsal olması nəzərə alınmaqla ən aşağı 
qiymətə, əsas şərtlər toplusunda göstərilən 
meyarlar əsasında ən sərfəli tender təklifinə 
üstünlük veriləcəkdir. Müqaviləni yerinə 
yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi 
maliyyə və texniki imkanlara malik olmalı-
dırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 
aşağıda göstərilən məbləğdə iştirak haqqını 
Daxili Qoşunların Baş İdarəsinin hesabına 
köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində tərtib 
olunmuş əsas şərtlər toplusunu ala bilərlər.

İştirak haqqı Lot-1 – 150 manat, lot-2 və 
lot-3 – hər biri 100 manat və lot-4 isə 200 
manatdır.

B1. Benefisiar (alan) bank
Adı – Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Kod – 210005
VÖEN – 1401555071
M/h – AZ41NABZ 

01360100000000003944
SWIFT BIK CTREAZ22
B2. Vəsaiti alan müştəri (benefisiar)
Adı – DİN-in Daxili Qoşunlarının Baş 

İdarəsi
M/h – AZ44CTRE 

00000000000002458570
VÖEN – 1500426471

D3. Büdcə təsnifatının kodu – 142340
D4. Büdcə səviyyəsinin kodu – 7
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarıl-

mır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı 

sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün ərizə 

(ərizədə müəssisənin adı, yerləşdiyi ünvanı, 
poçt indeksi, telefon nömrələri, rəhbərinin 
adı, soyadı göstərilməklə, möhürlənmiş və 
imzalanmış olmalıdır);

- iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank 
sənədi (əsli);

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

- tender təklifi qiymətinin 1 faizi həcmində 
bank təminatı (tender proseduru keçirildiyi 
tarixdən sonra ən azı 60 bank günü qüvvədə 
olmaqla) tender təklifi ilə birlikdə təqdim 
olunmalıdır. Bank təminatını tender zərfində 
təqdim etməyən iddiaçının tender təklifi eti-
barsız sayılır və tenderdən kənarlaşdırılır;

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

- iddiaçının son bir ildəki (əgər daha 
az müddətdə fəaliyyət göstərirsə, bütün 
fəaliyyəti müddətində) maliyyə vəziyyəti 
haqqında bank arayışı;

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

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

- dövlət qeydiyyatı haqqında 

şəhadətnamənin notarial qaydada 2019-cu 
ildə təsdiq olunmuş surəti;

- son iki ildə malların (xidmətlərin və ya 
işlərin) təchizatı sahəsində fəaliyyəti, mad-
di-texniki və kadr potensialı barədə ətraflı 
məlumat (analoji işlərdə təcrübəsi, iddiaçının 
potensial texniki və kadr imkanları haqqında 
rəsmi məlumat);

- müvafiq mallar və xidmətlər üzrə mənşə 
və uyğunluq sertifikatları.

Tender iştirakçılarından tələb olunan 
sənədlər 13 mart 2019-cu il saat  12.00-a 
qədər bir nüsxədə, tender təklifi isə 28 
mart 2019-cu il saat 12.00-a qədər ikiqat 
zərfdə bağlanmış və möhürlənmiş şəkildə 
iki nüsxədə (əsli və surəti) Daxili Qoşunla-
rın Baş İdarəsində əlaqələndirici şəxslərə 
təqdim edilməlidir.

Göstərilən müddətdən gec təqdim olunan 
tender təklifləri və sənədlər qəbul olunmaya-
caqdır.

Sənədlərin qəbulu hər gün saat  
11.00-dan 13.00-a qədər və 16.00-dan 
18.00-a qədərdir.

Tender zərflərinin açılışı proseduru 
29 mart 2019-cu il saat 16.00-da Daxili 
Qoşunların Baş İdarəsində (Bakı şəhəri, 
Q.Musabəyov küçəsi 4-də) keçiriləcəkdir.

İclasda iddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri də iştirak edə bilərlər.

İddiaçılar əlavə məlumatı aşağıdakı 
ünvandan ala bilərlər:

Ünvan – Bakı şəhəri, Q. Musabəyov 
küçəsi 4, telefonlar – 569-95-10, 590-65-
31, əlaqələndirici şəxslər – E.Əliyev və 
V.Məmiyev.

Daxili Qoşunların  
tender komissiyası

Qusar Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısının  
Qusar Şəhər İnzibati Ərazi Dairəsi üzrə Nümayəndəliyi 

2019-cu ildə şəhərin abadlaşdırılması işlərinin satınalınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 1 (bir) lot üzrə keçirilir.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz ten-

der təkliflərini möhürlənmiş, imzalanmış şəkildə 
ikiqat zərflərdə yazılı surətdə təqdim etsinlər.

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender 
iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanla-
ra malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 220 (iki 
yüz iyirmi) manat məbləğdə iştirak haqqı-
nı göstərilən hesaba köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas 
şərtlər toplusunu Qusar şəhəri, H.Əliyev pros-
pekti 140 nömrəli ünvandan (əlaqələndirici 
şəxs-Tumarxanov İkram Cavid oğlundan, 
telefon- 02338- 5-31-83) ala bilərlər.

Təşkilat- Qusar RİHB-İn Qusar ŞİƏD üzrə 
Nümayəndəliyi

VÖEN-4700044181
H\h- AZ17A11B 32051019444800201148
Qusar YXO
Bank- “Kapital Bank”ın Qusar filialı
Kod- 200480
VÖEN- 9900003611
M\h- AZ37NABZ01350100000000001944
S.W.İ. F.T- AIIBAZ2X
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 
60 bank günü qüvvədə olmalıdır);

- Azərbaycan Respublikasında vergilərə 
və digər icbari ödənişlərə dair yerinə 
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olub- ol-
maması haqqında müvafiq vergi orqanların-
dan arayışlar (arayışlar tender komissiyasının 
adına alınmalıdır);

- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti 
haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq 
olunmuş maliyyə hesabatının surəti (forma-1, 
forma-2);

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti 
(dövriyyəsi) haqqında bank arayışı;

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

- iddiaçıların gördükləri analoji işlər haq-
qında məlumat;

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

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

 İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi və 
bank zəmanəti istisna olmaqla) 11 mart 2019-
cu il saat 18.00-a qədər, tender təklifi və bank 
zəmanətini isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 27 
mart 2019-cu il saat 18.00-a qədər Qusar Ra-
yon İcra Hakimiyyəti Başçısının Qusar ŞİƏD 
üzrə Nümayəndəliyinə (ünvan- Qusar şəhəri, 
H.Əliyev prospekti 140) təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 28 mart 2019-cu il 
saat 15.00-da yuxarıda göstərilən ünvanda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası 

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
AÇIQ TENDER ELAN EDİR

Tender 1 lot üzrə keçiriləcəkdir.
Lot- 1. Qəbələ Rayon Mərkəzi 

Xəstəxanasının tikintisi (2-ci mərhələ, 
tikintinin davamı).

Tenderdə iştirak etmək istəyən hüquqi 
şəxslər aşağıdakı zəruri sənədlərə malik 
olmalıdırlar. 

-tikinti - quraşdırma işlərinin həyata 
keçirilməsi barədə lisenziya; 

-müəssisənin maddi- texniki bazası 
və kadr potensialı barədə təsdiq edilmiş 
məlumat;

-səhiyyə obyektlərinin təmir - tikintisi 
sahəsində ən azı 3 illik iş təcrübəsi və 
maliyyə dövriyyəsi (10,0 milyon manatdan 
az olmamaq şərtilə) haqqında təsdiq edil-
miş sənədləri olan müəssisələrə üstünlük 
veriləcəkdir. 

Tenderdə iştirak etmək və əsas şərtlər 
toplusunu almaq üçün iştirakçılar Lot üçün 
300,00 (üç yüz) manat iştirak haqqını 
qeyd olunan hesaba köçürdükdən sonra 
tender sənədlərini Azərbaycan Respubli-
kası Səhiyyə Nazirliyindən (Bakı şəhəri, 
M.Mirqasımov küçəsi 1a, telefon- 565- 12- 
41) ala bilərlər.

Rekvizitlər:
B1. Benefisiar (alan) bank
Beneficiary Bank
Adı/Name DXA
Kodu/Code 210005

VÖEN/INT 1401555071
M/h Corr.Acc. AZ-

41NABZ01360100000000003944
S.W.I.F.T./S.W.I.F.T.CTREAZ22
B2. Alan müştəri/ Beneficiary
Adı/Name AR Səhiyyə Nazirliyi
HesabAccount № AZ81C-

TRE00000000000002128201
VÖEN/INT 1400049171
Fond - 7, maddə -142340
Tenderin əsas şərtlər toplusu 

Azərbaycan dilində hazırlanmışdır.
Tender iştirakçıları öz tender təkliflərini 

əsas şərtlər toplusunun tələblərinə üyğun 
olaraq iki nüsxədən ibarət hazırlayaraq, 
ikiqat bağlı zərfdə 28 mart 2019-cu il saat 
17.00-a kimi tender komissiyasına təqdim 
etməlidirlər. Göstərilən vaxtdan sonra 
təqdim olunan tender təkliflərinə komissi-
yada baxılmayacaq, zərflər açılmadan geri 
qaytarılacaqdır. Tender təklifləri və zərflərin 
bağlanan hissəsi iddiaçı tərəfindən imzala-
nıb möhürlənməlidir. Zərflərin üzərinə əsli 
və surəti sözləri qeyd edilməlidir.

İştirak haqqı heç bir halda geri qayta-
rılmayır.

İştirakçılar aşağıdakı sənədləri zərfdə 
14 mart 2019-cu il saat 17.00-a kimi tender 
komissiyasına təqdim etməlidirlər.

- tender iştirakçısının cari maliyyə 
vəziyyətinin yaxşılığı və gələcəkdə  davamlı 

şəkildə mənfəətli olduğunu nümayiş 
etdirən sənədlər və auditdən keçirilmiş 
balans vərəqələri və ya sifarişçini qane 
edəcək digər maliyyə hesabatları. Tender 
iştirakçısının ümumi kapitalı ilə ümumi 
öhdəlikləri arasındakı riyazi fərq müsbət 
olmalıdır.

- iştirak haqqının ödənilməsi barədə 
bank sənədi;

- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 
Azərbaycan Respublikasında qeydiyyatı və 
rekvizitləri;

- iddiaçının vergilərə və icbari 
ödənişlərə dair borcunun olub-olmaması 
haqqında müvafiq arayış;

- tender təklifi zərflərin açıldığı gündən 
sonra azı 30 bank günü müddətində 
qüvvədə qalmalıdır;

Göstərilən sənədlər tələb olunan 
qaydada hazırlanıb müəyyənləşdirilmiş 
vaxtda tender komissiyasına təqdim olu-
narsa, həmin iştirakçılar iddiaçı kimi qeydə 
alınacaqdır.

Tender təkliflərinin təqdiminin son tarixi 
28 mart 2019-cu il saat 17.00-dır.

Tenderin açılışı 29 mart 2019-cu il saat 
15.00-da olacaqdır.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi 
2019-cu ildə tibb müəssisələri üçün resept blankları formalarının satınalınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 1 (bir) lot üzrə keçirilir.
Lot – 1. Resept blankları formalarının 

satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, 

“Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununa uyğun yuxarı-
da göstərilən lot üzrə öz tender təkliflərini 
möhürlənmiş, imzalanmış şəkildə ikiqat qapalı 
zərfdə yazılı surətdə təqdim etsinlər.

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıdakı 
meyarlara üstünlük veriləjəkdir: 

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

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender 
iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlara 
malik olmalıdırlar. Malların təchizatı cədvəli hər 
ay müəyyən edilmişdir və 2019-cu il dekabrın 
31-nə kimi nəzərdə tutulmuşdur.

Tenderin əsas şərtlər toplusu Azərbaycan 
dilində hazırlanmışdır.

Tenderlə əlaqədar məlumat almaq 
istəyənlər əlaqələndirici şəxsə müraciət edə 
bilərlər.

Əlaqələndirici şəxs- Ş. Nəsirova, telefon- 
441-26-03 daxili 141.

Ünvan- Azərbaycan Respublikası Səhiyyə 
Nazirliyi, Bakı, M. Mirqasımov küçəsi 1A.

Maraqlananlar əsas şərtlər toplusunu aşa-
ğıdakı məbləğdə işitrak haqqı ödədikdən sonra 
yuxarıdakı ünvandan ala bilərlər.

İştirak haqqı 200 (iki yüz ) manatdır.
 İştirakçılar iştirak haqqını aşağıdakı 

 hesaba köçürməlidirlər.
 Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə 

Nazirliyi
VÖEN- 1400049171
ADI- Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi
Kod- 210005
 VÖEN-1401555071
M/h- AZ41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.T BİK: JTREAZ22
H/h- AZ81JTRE00000000000002128201
Fond -7, iqtisadi təsnifat kodu- 142340 

(xəzinə hesab kitabı- 002730)
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İştirakçılar tenderdə iştirak etmək üçün 15 

mart 2019-cu il saat 11.00-a qədər aşağıdakı 
sənədləri təqdim etməlidirlər:

- tender prosedurunda iştirak etmək üçün 
yazılı müraciət;

- iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank 
sənədi;

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

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

- iddiaçının son bir illik maliyyə vəziyyəti 
barədə bank arayışı;

- iddiaçının hüquqi statusunu təsdiq 
edən sənədlər- rekvizitləri, qeydiyyat 
şəhadətnaməsinin, nizamnaməninin və lisenzi-
yanın surəti;

- iddiaçının potensial imkanlarının olması 

haqqında texniki məlumat;
- Azərbaycan Respublikasında vergilərə və 

digər icbari ödənişlərə dair öhdəliklərin olub-
olmaması haqqında arayış.

İddiaçıların tender təklifləri Azərbaycan 
dilində tərtib olunmalıdır.

Tender təklifləri 2 nüsxədə (əsli və surəti) 
tender təklifi dəyərinin 1 faizi həcmində bank 
təminatı ilə birlikdə 29 mart 2019-cu il saat 
11.00-a qədər ikiqat zərfdə bağlanmış və 
möhürlənmiş şəkildə Bakı, M.Mirqasımov 
küçəsi 1A nömrəli ünvanda yerləşən 
Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinə 
təqdim olunmalıdır.

Tender təklifi tender proseduru keçirildiyi 
tarixdən sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə 
olmalıdır.

Tender təklifi dəyərinin 1 faizi həcmində 
bank təminatı tender proseduru keçirildiyi 
tarixdən sonra ən azı 60 bank günü qüvvədə 
olmaqla tender təklifi ilə birlikdə təqdim edilir. 
Bank təminatını tender təklifi zərfində təqdim 
etməyən iddiaçının tender təklifi etibarsız sayılır 
və qiymətləndirilməyə buraxılmır.

İddiaçıların təklif zərfləri Bakı , 
M.Mirqasımov küçəsi 1A nömrəli ünvanda 
yerləşən Azərbaycan Respublikası Səhiyyə 
Nazirliyində 1 aprel 2019-cu il saat 11.00-da 
açılajaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştiak edə bilərlər. 

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi 
Tədbirlərin keçirilməsinin satınalınması üçün

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 5 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində 

xidmət edən gənclərin iştirakı ilə “Əsgər 
Bayramı”nın keçirilməsinin satınalınması.

Lot-2. “Şahin” hərbi-idman oyununun res-
publika final yarışının keçirilməsinin satınalın-
ması.

Lot-3. Bakı-Zaqatala və Bakı-Gəncə marş-
rutu üzrə “Mən Azərbaycan vətəndaşıyam” adlı 
təbliğat-təşviqat kampaniyasının keçirilməsinin 
satınalınması.

Lot-4. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 
azərbaycançılıq məfkurəsinin gənclər arasında 
geniş təbliğ edilməsi məqsədilə Ağcabədi və 
Bərdə rayonlarında təbliğat xarakterli tədbirlərin 
keçirilməsinin satınalınması.

Lot-5. “Tarixin canlı səhifələri” Vll Gənclər 
Festivalı çərçivəsində digər cari işlərin yerinə 
yetirilməsinin satınalınması.

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

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıdakı 
meyarlara üstünlük veriləcəkdir:

-aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, 
müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi, ixtisas 
göstəriciləri və maliyyə vəziyyəti.

Prosedurla əlaqədar əlavə məlumat 
almaq üçün maraqlananlar 012 465 64 43, 
4658416 nömrəli telefona (faks:4656438) 

müraciət edə bilərlər (əlaqələndirici şəxs-
Rəhimova Günay Rauf qızına və Məmmədov 
Əli Elman oğluna). İddiaçılar hər lot üçün 100 
(yüz) manat məbləğdə iştirak haqqını aşağıda 
göstərilən hesaba ödədikdən sonra Azərbaycan 
dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu 
Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman 
Nazirliyindən (Bakı şəhəri, Olimpiya küçəsi 4, 
II mərtəbə,Tələbə və tələbə təşkilatları ilə iş 
sektorundan, Vətənpərvərlik və vətəndaşlıq 
tərbiyəsi sektorundan) ala bilərlər.

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

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

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

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

yatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri;
-Azərbaycan Respublikasında vergilərə və 

digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi 

vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında 
müvafiq vergi orqanından arayış; 

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

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

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

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

Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunma-
lıdır.

İddiaçılar tender prosedurunda işti-
rak etmək üçün yuxarıda göstərilən ixtisas 
sənədlərini 7 mart 2019-cu il saat 18.00-a 
qədər tender komissiyasına təqdim etməlidirlər. 
İddiaçılar tender təkliflərini və təklifin 1 faizi 
məbləğində bank təminatını 18 mart 2019-cu 
il saat 18.00-a qədər möhürlənmiş ikiqat bağlı 
zərflərdə iki nüsxədə tender komissiyasına 
təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

Təklif zərfləri iddiaçıların iştirakı ilə 19 mart 
2019-cu il saat 10.00-da Azərbaycan Respubli-
kası Gənclər və İdman Nazirliyində açılacaqdır.

Tender komissiyası

“Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu” 
Publik Hüquqi Şəxs 

laboratoriyalar üçün mebel avadanlıqlarının satınalınması məqsədilə 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz 

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

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

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 500 
(beş yüz) manat məbləğdə heç bir halda 
geri qaytarılmayan iştirak haqqını aşağıdakı 
hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan 
dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu 
Bakı şəhəri, S.S.Axundov küçəsi 73C nömrəli 
ünvandan (əlaqələndirici şəxs –S.Əliyevadan, 
tel: (+99412) 377 00 20/ 377 00 21 (daxili 504) 
ala bilərlər: 

Təşkilat- “Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi 
İnstitutu” Publik Hüquqi Şəxs 

VÖEN- 1005379691
“Kapital Bank” ASC-nin Mərkəz filialı
VÖEN- 9900003611
H/h- AZ71AIIB38090019440419396102

M/h- AZ37NABZ01350100000000001944
Kod- 200026
SWIFTBIK. AIIBAZ2X
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı 

sənədləri (rəsmi blanklarda və möhürlə təsdiq 
olunmuş qaydada) təqdim etməlidirlər:

- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 
müraciət;

- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 
barədə bank sənədi;

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

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

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

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

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti 
haqqında bank arayışı;

- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 

nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 
rekvizitləri;

- müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğunluq 
sertifikatları;

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

- məhkəmə araşdırmalarına cəlb olunub-
olunmaması barədə məlumat; 

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

İddiaçılar ilkin sənədləri 1 aprel 2019-cu 
il saat 17.00-a qədər, tender təklifini və bank 
təminatını isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 9 
aprel 2019-cu il saat 15.00-а qədər yuxarıda 
göstərilən ünvana təqdim etməlidirlər. 
Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər 
açılmadan geri qaytarılacaqdır. İddiaçıların 
təklifləri 10 aprel 2019-cu il saat 15.00-da 
Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu  
PHŞ-in iclas zalında açılacaqdır. 

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər. 

Tender komissiyası

B İ L D İ R İ Ş
“Xalq qəzeti”nin 17 fevral 2019-

cu il tarixli nömrəsində dərc olunmuş 
elanla bağlı bildirilir ki, “Azərkosmos” 
ASC “Cabsat 2019” beynəlxalq sərgi və 
konfransı üçün “Azərkosmos” ASC-nin 
stendinin təşkil edilməsi xidmətinin 
satınalınması məqsədilə keçirilən koti-
rovka sorğusunda “qiymət kotirovkaları 
bağlı zərfdə, imzalanıb möhürlənərək 

Bakı şəhəri, AZ1000, Səbail rayonu, 
Ü.Hacıbəyli küçəsi 72, M5 nömrəli ün-
vanda yerləşən “Azərkosmos”  ASC-yə 
25 fevral 2019-cu il Bakı vaxtı ilə saat 
18.00-dək təqdim olunmalı, təklif 
zərflərinin açılışı isə 26 fevral  2019-cu 
il saat 10.00-da keçirilməlidir” kimi 
oxunmalıdır.

Əlaqələndirici şəxs: 
Təşkilati işlər departamentinin 

mütəxəssisi – Ceyhun Əliyev. 
Əlaqə nömrəsi- + (99412)  565-00-55.

B İ L D İ R İ Ş
“Xalq qəzeti”nin  21 dekabr 

2018-ci il  və 8 yanvar 2019-cu 
il tarixli nömrələrində “Azərikard” 
MMC-nin texniki avadanlıqla-
rın alınması, quraşdırılması və 
sazlama işlərinin satınalınması 
məqsədilə dərc edilmiş açıq tenderi 
iştirakçıların göndərdikləri təkliflərin 
sayı üçdən az olduğu və yetərsay 
alınmadığı üçün  ləğv edilir. 

“Azərsu” ASC-nin “Birləşmiş Sukanal” MMC-si
sarğı naqillərinin satınalınması üçün kotirovka sorğusu elan edir

Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak 
etmək istəyənlər aşağıdakı ünvana – Bakı 
şəhəri, General Akim Abbasov küçəsi 110, 
“Azərsu” ASC “Birləşmiş Sukanal” MMC-nin 
təchizat şöbəsinə (əlaqələndirici şəxs- şöbə 
rəisi İlham Həsənova ilham.hasanov@azer-
su.az +994124087774 ) müraciət edə bilərlər.

Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak 
etmək istəyənlər imzalanmış və möhürlənmiş 
təkliflərini 25 fevral 2019-cu il saat 12.00-
dan gec olmamaq şərtilə təqdim etməlidirlər. 
Göstərilən müddətdən gec təqdim olunan 
kotirovka təklifləri baxılmadan geri qaytarıla-
caqdır.

Kotirovka təklifləri “Azərsu” ASC 
“Birləşmiş Sukanal” MMC-nin Bakı şəhəri, 
General Akim Abbasov küçəsi 110 nömrəli 
ünvanda yerləşən inzibati binasında 26 fevral 
2019-cu il saat 12.00-da açılacaqdır. İddia-
çılar və onların səlahiyyətli nümayəndələri 
zərflərin açılış prosedurunda iştirak edə 
bilərlər.

Tender komissiyası

“Azərsu” ASC-nin “Birləşmiş Sukanal” MMC-si
nəqliyyat vasitələri üçün ehtiyat hissələrinin satınalınması məqsədilə kotirovka sorğusu elan edir

Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak 
etmək istəyənlər aşağıdakı ünvana – Bakı 
şəhəri, General Akim Abbasov küçəsi 110, 
“Azərsu” ASC  “Birləşmiş Sukanal” MMC-nin 
təchizat şöbəsinə (əlaqələndirici şəxs - şöbə 
rəisi İlham Həsənova  ilham.hasanov@azer-
su.az +994124087774) müraciət edə bilərlər.

Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak 

etmək istəyənlər imzalanmış və möhürlənmiş 
təkliflərini 25 fevral 2019-cu il saat 12.00-
dan gec olmamaq şərtilə təqdim etməlidirlər. 
Göstərilən müddətdən gec təqdim olunan 
kotirovka təklifləri baxılmadan geri qaytarıla-
caqdır.

Kotirovka təklifləri “Azərsu” ASC  
“Birləşmiş Sukanal” MMC-nin Bakı şəhəri, 

General Akim Abbasov küçəsi 110 nömrəli 
ünvanda yerləşən inzibati binasında 26 fevral 
2019-cu  il saat 12.00-da açılacaqdır. İddi-
açılar və onların səlahiyyətli nümayəndələri 
zərflərin açılış prosedurunda iştirak edə 
bilərlər.

Tender komissiyası



1120 fevral 2019-cu il, çərşənbə

Oğuz Suvarma Sistemləri İdarəsi 
2019-cu il üçün

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 2 lot üzrə keçirilir.
Lot -1. Mexanizmlər üçün sürtkü materi-

allarının satınalınması.
Lot-2.Əsaslı təmir işlərinin görülməsi 

üçün mal-materialların satınalınması və 
Daşağil kəndini daşqın və sel sularından 
mühafizə edən daş-beton bəndinin əsaslı 
təmiri işlərinin yerinə yetirilməsi. 

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

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağı-
dakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir:

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

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender 
iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanla-
rına malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər hər 
lot üçün 60 manat məbləğdə iştirak haqqı-
nı göstərilən hesaba köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas 
şərtlər toplusunu Oğuz şəhəri 20 Yanvar 
küçəsi 5 nömrəli (əlaqələndirici şəxs - 
Əzizov Teymur Rüstəm oğlundan, telefon 
-0242153256) ünvandan ala bilərlər.

Təşkilat-Oğuz SSİ
H/h- AZ66 AİİB 32051019446800201168
VÖEN- 6600073211
Bank- “Kapital Bank”ın Oğuz Rayon filialı 
Kod- 200684
VÖEN- 9900003611
M/h- AZ37NABZ 

01350100000000001944
S.W.İ.F.T: BİK=AİİBAZ2X1
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarıl-

mır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıda-

kı 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 olma-
lıdır);

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

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

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

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

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

- iddiaçıların müvafiq mallar üzrə mənşə 
və uyğunluq sertifikatları;

- digər sənədlər:
Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə 

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

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi 
və bank təminatı istisna olmaqla) 12 mart 
2019-cu il saat 18.00-a qədər, tender təklifi 
və bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat 
zərfdə 27 mart 2019-cu il saat 18.00-a qədər 
Oğuz Suvarma Sistemləri İdarəsi, Oğuz 
şəhəri, 20 Yanvar küçəsi 5 nömrəli ünvana 
təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

İddiaçıların təklifləri 28 mart 2019-cu 
il saat 11.00-da Oğuz Suvarma Sistemləri 
İdarəsi, Oğuz şəhəri, 20 Yanvar küçəsi 5 
nömrəli ünvanda açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

2019-cu ildə istismar tədbirləri üçün  
mal-materialların satınalınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot-1.Güc transformatorlarıının və 

“KTM-4” şkaflarının satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz 

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

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağı-
dakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir.

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender 
iştirakçıları lazımi texniki və maliyyə imkan-
larına malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər lot 
üçün 50 manat məbləğdə iştirak haqqını 
göstərilən hesaba köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas 
şərtlər toplusunu Şəkinin , Qoxmuq 
kəndində yerləşən Şəki Subartezian Quyu-
larının İstismarı İdarəsindən (əlaqələndirici 
şəxs- S.Məmmədovdan, telefon- 02424-5-
92-65) ala bilərlər.

Təşkilat-Şəki YXO
Şəki SQİİ
H\h- AZ 03 AİİB 

32051019447000201170

VÖEN- 3000104011 (Şəki SQİİ 
3000184841)

Bank- “Kapital Bank”ın Şəki filialı
Kod-200703
VÖEN- 9900003611
 M\h- AZ37 NABZ 

01350100000000001944
 S.W.İ.F.T.BİK AİİBAZ2x
İştirak haqqı heç bir halda geri qayta-

rılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı 

tarixdən sonra ən azı 30 bank günü 
qüvvədə olmalıdır);

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

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

olmaması haqqında müvafiq vergi orqanla-
rından arayış;

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

- iddiaçıların son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

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

- müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğun-
luq sertifikatları.

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

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi 
və bank zəmanəti istisna olmaqla 1 aprel 
2019-cu il saat 18.00-a qədər, tender təklifi 
və bank zəmanətini isə möhürlənmiş ikiqat 
zərfdə 9 aprel 2019-cu il saat 18.00-a 
qədər Şəki Subartezian Quyularının İstis-
marı İdarəsinə təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 10 aprel 2019-cu il 
saat 11.00-da yuxarıda göstərilən ünvanda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Qusar Rayon İcra Hakimiyyəti
 2019-cu ildə Qusar şəhərində yolların  

əsaslı təmiri işlərinin yerinə yetirilməsi məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 1 (bir) lot üzrə keçirilir.
Tender iştirakçılarına təklif olunur 

ki, öz tender təkliflərini möhürlənmiş, 
imzalanmış şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı 
surətdə təqdim etsinlər.

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

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 220 
manat məbləğdə iştirak haqqını göstərilən 
hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan 
dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusu-
nu Qusar şəhəri, H.Əliyev prospekti 134 
nömrəli ünvandan (əlaqələndirici şəxs- 
İskəndərova Nərgiz Əyyub qızı, telefon- 
(02338- 5-24-98) ala bilərlər.

Təşkilat- Qusar Rayon İcra 
Hakimiyyəti

VÖEN- 4700037841
H\h-AZ17A11B 

32051019444800201148
Qusar YXO
Bank- “Kapital Bank”ın Qusar filialı
Kod- 200480
VÖEN- 9900003611
M\h -AZ-

37NABZ01350100000000001944
S.W.İ. F.T- AIIBAZ2X
İştirak haqqı heç bir halda geri qayta-

rılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağı-

dakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı 

tarixdən sonra ən azı 30 bank günü 
qüvvədə olmalıdır);

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

- Azərbaycan Respublikasında 
vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair 
yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin 
olub- olmaması haqqında müvafiq vergi 
orqanlarından arayışlar (arayışlar tender 
komissiyasının adına alınmalıdır);

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

 (forma-1, forma-2);
- iddiaçının son bir ildəki maliyyə 

vəziyyəti (dövriyyəsi) haqqında bank 
arayışı;

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

- iddiaçıların gördükləri analoji işlər 
haqqında məlumat;

- iddiaçılar iş qrafikini təqdim 
etməlidirlər.

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

Tender proseduru “Dövlət satınalmala-
rı haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

 İddiaçılar tenderdə iştirak etmək 
üçün yuxarıda göstərilən sənədləri (tender 
təklifi, bank zəmanəti istisna olmaqla) iş 
qrafiklərini 11 mart 2019-cu il saat 18.00-a 
qədər, tender təklifi və bank zəmanətini 
isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 27 mart 
2019-cu il saat 18.00-a qədər Qusar 
Rayon İcra Hakimiyyətinə (ünvan- Qusar 
şəhəri, H.Əliyev prospekti 134) təqdim 
etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaq.

İddiaçıların təklifləri 28 mart 2019-cu il 
saat 11.00-da yuxarıda göstərilən ünvan-
da açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası 

laboratoriyalarda olan analitik cihaz və avadanlıqlarda 
istifadə üçün texniki qazların satınalınması məqsədilə 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz 

tender təkliflərini imzalanmış, möhürlənmiş, 
ikiqat zərflərdə yazılı surətdə təqdim etsinlər. 
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender 
iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkan-
lara malik olmalıdırlar. Tender təkliflərinin 
qiymətləndirilməsində aşagıdakı meyarlara 
üstünlük veriləcəkdir:

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

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 500(beş 
yüz) manat məbləğdə heç bir halda geri qay-
tarılmayan iştirak haqqını aşağıdakı hesaba 
köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində tərtib 
olunmuş əsas şərtlər toplusunu Bakı şəhəri, 
S.S.Axundov küçəsi 73C nömrəli ünvan-
dan (əlaqələndirici şəxs –S.Əliyevadan, tel: 
(+99412) 377 00 20/ 377 00 21 (daxili 504)) 
ala bilərlər: 

Təşkilat- “Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi 
İnstitutu” Publik Hüquqi Şəxs 

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

sənədləri (rəsmi blanklarda və möhürlə təsdiq 
olunmuş qaydada) təqdim etməlidirlər:

-tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 
müraciət;

-tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 
barədə bank sənədi;

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

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

-Azərbaycan Respublikasında vergilərə 
və digər icbari ödənişlərə dair yerinə 

yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması 
haqqında müvafiq vergi orqanından arayış; 

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

-iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti 
haqqında bank arayışı;

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

-müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğunluq 
sertifikatları;

-sənədlər təqdim olunan tarixə DSMF-yə 
verilmiş hesabatın surəti və DSMF-yə borcu-
nun olub-olmaması barədə arayış; 

-məhkəmə araşdırmalarına cəlb olunub-
olunmaması barədə məlumat; 

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

İddiaçılar ilkin sənədləri 7 mart 2019-cu 
il saat 17.00-a qədər, tender təklifini və bank 
təminatını isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 18 
mart 2019-cu il saat 15.00-а qədər yuxa-
rıda göstərilən ünvana təqdim etməlidirlər. 
Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər 
açılmadan geri qaytarılacaqdır. İddiaçıların 
təklifləri 19 mart 2019-cu il saat 15.00-da 
Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu PHŞ-
in iclas zalında açılacaqdır. 

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər. 

Tender komissiyası 

Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər 
Nazirliyi Daxili Qoşunların Baş İdarəsi 

2019-cu il üçün mətbəə mallarının satınalınması məqsədilə 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender iştirakçılarına təklif olunur 

ki, öz tender təkliflərini möhürlənmiş, 
imzalanmış ikiqat zərflərdə yazılı 
şəkildə təqdim etsinlər. Təkliflərin 
qiymətləndirilməsində malların 
keyfiyyəti və yerli istehsal olması 
nəzərə alınmaqla ən aşağı qiymətə, 
əsas şərtlər toplusunda göstərilən 
meyarlar əsasında ən sərfəli ten-
der təklifinə üstünlük veriləcəkdir. 
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün 
tender iştirakçıları lazımi maliyyə və 
texniki imkanlara malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 
100 manat məbləğdə iştirak haqqı-
nı Daxili Qoşunların Baş İdarəsinin 
hesabına köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş 
əsas şərtlər toplusunu ala bilərlər.

B1. Benefisiar (alan) bank
Adı – Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Kod – 210005
VÖEN – 1401555071
M/h – AZ41NABZ 

01360100000000003944
SWIFT BIK CTREAZ22
B2. Vəsaiti alan müştəri (benefisi-

ar)
Adı – DİN-in Daxili Qoşunlarının 

Baş İdarəsi
H/h – AZ44CTRE 

00000000000002458570
VÖEN – 1500426471
D3. Büdcə təsnifatının kodu – 

142340
D4. Büdcə səviyyəsinin kodu – 7
İştirak haqqı heç bir halda geri 

qaytarılmır.

İddiaçılar tenderdə iştirak 
üçün aşağıdakı sənədləri təqdim 
etməlidirlər:

- tenderdə iştirak etmək üçün 
ərizə (ərizədə müəssisənin adı, 
yerləşdiyi ünvanı, poçt indeksi, telefon 
nömrələri, rəhbərinin adı, soyadı 
göstərilməklə, möhürlənmiş və imza-
lanmış olmalıdır);

- iştirak haqqının ödənilməsi 
barədə bank sənədi (əsli);

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

- tender təklifi qiymətinin 1 faizi 
həcmində bank təminatı (tender 
proseduru keçirildiyi tarixdən sonra 
ən azı 60 bank günü qüvvədə olmaq-
la) tender təklifi ilə birlikdə təqdim 
olunmalıdır. Bank təminatını tender 
zərfində təqdim etməyən iddiaçı-
nın tender təklifi etibarsız sayılır və 
tenderdən kənarlaşdırılır;

- Azərbaycan Respublikasında 
vergilərə və digər icbari ödənişlərə 
dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş 
öhdəliklərin olmaması haqqında mü-
vafiq orqanlardan arayış;

- iddiaçının son bir ildəki 
(əgər daha az müddətdə fəaliyyət 
göstərirsə, bütün fəaliyyəti 
müddətində) maliyyə vəziyyəti haq-
qında bank arayışı;

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

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

- dövlət qeydiyyatı haqqında 
şəhadətnamənin notarial qaydada 
2019-cu ildə təsdiq olunmuş surəti;

- son iki ildə malların təchizatı 
sahəsində fəaliyyəti, maddi-texniki və 
kadr potensialı barədə ətraflı məlumat 
(analoji işlərdə təcrübəsi, iddiaçının 
potensial texniki və kadr imkanları 
haqqında rəsmi məlumat);

- müvafiq mallar və xidmətlər üzrə 
mənşə və uyğunluq sertifikatları.

Tender iştirakçılarından tələb 
olunan sənədlər 11 mart 2019-cu il 
saat 12.00-a qədər bir nüsxədə, ten-
der təklifi isə 27 mart 2019-cu il saat 
12.00-a qədər ikiqat zərfdə bağlanmış 
və möhürlənmiş şəkildə iki nüsxədə 
(əsli və surəti) Daxili Qoşunların Baş 
İdarəsində əlaqələndirici şəxslərə 
təqdim edilməlidir.

Göstərilən müddətdən gec təqdim 
olunan tender təklifləri və sənədlər 
qəbul olunmayacaqdır.

Sənədlərin qəbulu - hər gün saat 
11.00-dan 13.00-a qədər və 16.00-
dan 18.00-a qədərdir.

Tender zərflərinin açılışı prosedu-
ru 28 mart 2019-cu il saat 16.00-da 
Daxili Qoşunların Baş İdarəsində 
(Bakı şəhəri, Q.Musabəyov küçəsi 
4-də) keçiriləcəkdir.

İclasda iddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri də iştirak edə bilərlər.

İddiaçılar əlavə məlumatı aşağı-
dakı ünvandan ala bilərlər:

Ünvan – Bakı şəhəri, 
Q.Musabəyov küçəsi 4.

Telefonlar – 569-95-10, 590-65-
28, əlaqələndirici şəxslər – E.Əliyev 
və R.Əliyev.

Tender komissiyası 

Şəki Şəhər İcra Hakimiyyəti
2019-cu ildə Şəkidə aparılacaq abadlıq, yolların və  

mənzil fondunun əsaslı təmiri işlərinin satınalınması ilə əlaqədar

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Lot – 1. Abadlıq işlərinin satınalınması.
Lot - 2 . Yolların əsaslı təmiri işlərinin 

satınalınması.
Lot - 3 . Mənzil fondunun əsaslı təmiri 

işlərinin satınalınması.
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 qalma-
lıdır);

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

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

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti 
haqqında bank arayışı;

- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti 
haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq 
olunmuş maliyyə hesabatının surəti (forma-1 
və forma-2);

- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 

nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 
rekvizitləri;

- iddiaçıların müvafiq mallar üzrə mənşə 
və uyğunluq sertifikatları;

- analoji işlərdə təcrübəsi, iddiaçının 
potensial texniki və kadr imkanları haqqında 
rəsmi məlumat;

Sənədlər Azərbaycan dilində 2 nüsxədə 
(əsli və surəti) tərtib olunmalıdır. 

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçirilməlidir. 

Tikinti işləri ilin sonunadək yerinə yetirilib 
başa çatdırılmalıdır.

Tenderdə iştirak etmək üçün iddiaçılar 50 
(əlli) manat məbləğdə pul vəsaitini aşağıdakı 
hesaba köçürdükdən sonra əsas şərtlər toplu-
sunu 2019-cu il martın 4-dən tender komis-
siyasından ala bilərlər. Tenderin əsas şərtlər 
toplusu Azərbaycan dilində hazırlanır.

Təşkilat Şəki Y.X.O
H/h- AZ03AIIB32051019447000201170
VÖEN- 3000104011
VÖEN- 3000072051-İcra Hakimiyyəti
Bank- “Kapital Bank”ın Şəki filialı
Kod- 200703
VÖEN- 9900003611
M/h- AZ37NABZ01350100000000001944
S.W.İ.F.T.BİK-AIIBAZ2x

İştirak haqqı heç bir halda geri 
 qaytarılmır. 

Tender təkliflərinin qiymətləndirilməsində 
aşağıdakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir:

- mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq ən 
səmərəli tender təklifinə, yüksək keyfiyyətə, 
analoji işlər üzrə təcrübəyə, kadr potensialına, 
maliyyə və texniki imkanlara.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi və 
bank təminatı istisna olmaqla) 12 mart   
2019-cu il saat 17.00-a qədər, tender təklifi və 
bank təminatı isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 
28 mart 2019-cu il saat 17.00-a qədər Şəki 
Şəhər İcra Hakimiyyətinə (20 Yanvar küçəsi 8) 
təqdim etməlidirlər. 

Tender təklifi dəyərinin 1 faizi həcmində 
bank təminatı tender proseduru keçirildiyi 
tarixdən sonra ən azı 60 bank günü qüvvədə 
olmaqla təkliflər sorğusu təklifi ilə birlikdə 
təqdim olunur. Bank təminatını tender təklifi 
zərfində təqdim etməyən iddiaçının tender 
təklifi etibarsız sayılır və qiymətləndirilməyə 
buraxılmır.

İddiaçıların zərfləri 29 mart 2019-cu il 
saat 11.00-da Şəki Şəhər İcra Hakimiyyətində 
(3-cü mərtəbə, 1-ci otaq) açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər. 

Tender haqqında məlumatları aşağıdakı 
ünvandan almaq olar.

Əlaqələndirici şəxs- Alxasov Taleh Saleh 
oğlu.

Əlaqə telefonu- 02424-4-28-70.

Tender komissiyası

Qusar Suvarma Sistemləri İdarəsi 
 2019-cu ildə görüləcək cari təmir işləri üçün tikinti materiallarının və 

maşın-mexanizmlərə ehtiyat hissələrinin satınalınması məqsədilə 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 1 lot üzrə keçirilir. 
Lot-1. Cari təmir işləri üçün tikinti ma-

teriallarının və maşın-mexanizmlərə ehtiyat 
hissələrinin satınalınması (maddə-221320).

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

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağı-
dakı meyarlata üstünlük veriləcəkdir:

- aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, 
müqavilənin vaxtında yerinə yetrilməsi, 
analoji işlərdə təcrübə və malyyə vəziyyəti.

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender 
iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkan-
lara malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 130 
manat məbləğdə iştirak haqqını göstərilən 
hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan 
dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusu-
nu Qusar şəhəri, Çingiz Qurbanov küçəsi 
21 a nömrəli ünvanda yerləşən Suvarma 
Sistemləri İdarəsindən (əlaqələndirici 
şəxs-M.Əzizovdan, telefon -0318-5-54-08) 
ala bilərlər.

Təşkilat -Qusar SSİ 
Bank rekvizitləri
VÖEN-4700132701

“ Kapital Bank”ın Qusar filialı
Kod-200480
VÖEN-9900003611
M\h-

AZ37NABZ01350100000000001944
SWİFT BİK-AIIBAZ2X
H/h-AZ17AIIB32051019444800201148
İştirak haqqı heç bir halda geri qayta-

rılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağı-

dakı sənədləri təqdim etməlidirlər.
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı 

tarixdən sonra ən azı 30 bank günü 
qüvvədə olmalıdır);

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

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

- müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğun-
luq sertifikatları;

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

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi 
və bank zəmanəti istisna olmaqla) 7 mart 
2019-cu il saat 17.00-a qədər, tender təklifi 
və bank zəmanətini isə möhürlənmiş ikiqat 
zərfdə 10 aprel 2019-cu il saat 17.00-a 
qədər, Qusar şəhəri, Çingiz Qurbanov 
küçəsi 21a nömrəli ünvanda yerləşən 
Suvarma Sistemləri İdarəsinə təqdim 
etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 11 aprel 2019-cu il 
saat 11.00-da yuxarıda göstərilən ünvanda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

yubiley tədbirləri və 
 xatirə gecələrinin keçirilməsi ilə bağlı

 KOTİROVKA SORĞUSU KEÇİRİR 
Maraqlananlar 2019-cu il fevralın 22-si saat 

 18.00-dək təkliflərini göndərə bilərlər.
Telefon- 404-04-82.
Ünvan: Bakı, Moskva prospekti 1D.

tikinti materiallarının satınalınması məqsədilə 

 KOTİROVKA SORĞUSU ELAN EDİR 
Maraqlanan təşkilatlar əlaqələndirici şəxs Oktay 

Məmmədovla  əlaqə saxlaya bilərlər. Telefon - (055) 303-35-70. 
Kotirovka sorğusunda iştirak etmək üçün sənədlər və 

təkliflər 21 fevral 2019-cu il saat 17.00-dək qəbul edilir. 
Təklif zərfləri 22 fevral 2019-cu il saat 11.00-da açılacaqdır.
Ünvan: Sumqayıt şəhəri, 39-cu məhəllə,  

MKTİB-in təsərrüfat sahəsi.

Şəki Subartezian Quyularının İstismarı İdarəsi 

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi  
Dövlət Film Fondu

Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti Mənzil – Kommunal Təsərrüfatı 
İstehsalat Birliyinin Abadlaşdırma Təmir – Tikinti İdarəsi

“Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu” 
Publik Hüquqi Şəxs



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

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

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

BAŞ REDAKTOR

HƏSƏN 
HƏSƏNOV

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

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

Şəhadətnamə 022273 

Çapa imzalanmışdır 2:00

İNDEKS

TİRAJ

SİFARİŞ

QİYMƏTİ
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7321

600

40 qəpik

Rusiya 

Yeni dron təqdim olunub
“Kalaşnikov” 

firması yeni model 
pilotsuz uçan aparat 
(PUA) hazırlayıb. 
Bildirilir ki, Əbu-
Dabidə keçirilən 
İDEX-2019 Silah və 
Hərbi Ləvazimatlar 
sərgisində təqdim 
edilən dronun əsas 
özəlliyi kamikadze hücumlarında geniş istifadə edilən 
üstünlüklərə malik olmasıdır. Yeni PUA 3 kiloqram 
bomba daşımaq imkanına malikdir. Saatda 130 kilometr 
sürətlə hərəkət edən dron 30 dəqiqə havada qalır.

Xəbəri RİA “Novosti” verib.

Yeni Zelandiya 

Vergilər artırılır
Yeni Zelandiya 

hökuməti “Google” 
və “Facebook” 
şirkətləri üçün 
vergiləri artırır. Bu 
şirkətlərin ölkədə 
böyük pullar 
qazandıqları, lakin 
büdcəyə daha az 
vəsait ödədikləri 
bildirilir. Baş nazir 

Casinda Arden deyib ki, hökumət bu şirkətlərə Yeni 
Zelandiyada əldə etdikləri gəlirlərinin 2-3 faizi həcmində 
vergi tətbiq etmək istəyir. 

Xəbəri “Associated Press” verib.

Çin

Ən yaxşı smartfon
“Business Insider” nəşri dünyanın 

20 ən yaxşı smartfonunun siyahısını 
tərtib edib. Nəşrin versiyasına əsasən, 
birinci yeri Çinin “One Plus 6T” tutub. 
İkinci pillədə “Apple” şirkətinin “iPhone 
XR” modelidir. İlk üçlükdə “Google 
Pixel 3” və “Pixel 3 XL” smartfonları 
qərarlaşıb.

Məlumatı “Life.ru” yayıb.

Böyük Britaniya 

“Breksit”in mənfi cəhətləri
Böyük 

Britaniyanın 
ən zəngin iş 
adamı Ceyms 
Ratkliffer “Breksit” 
səbəbindən 
bütün kapitalını 
Monakoya 
daşımaq qərarı 
verib. Milyarderin 
bu addımı 

ölkə üçün 4 milyard funt-sterlinq vergi itkisi hesab 
olunur. Onun sərvəti 21 milyard dollar həcmində 
qiymətləndirilir. 

Qeyd edilir ki, onun kimi milyarderlərin gedişi 
vergi itkisi baxımından ölkə iqtisadiyyatına ciddi zərər 
verəcək.

Xəbəri “The Sun” verib.

Fransa 

Veratti ildə 10 milyon avro maaş alacaq
“Paris Sen-

Jermen” (PSJ) 
klubu Marko Veratti 
ilə yeni müqavilə 
imzalamaq 
barədə razılığa 
gəlib. Bildirilir ki, 
26 yaşlı italiyalı 
yarımmüdafiəçi 
PSJ ilə 2024-
cü ilədək yeni 
müqavilə 
imzalayacaq. 
Yeni müqaviləyə əsasən, Veratti ildə 10 milyon avro 
qazanacaq.

Xəbəri “Futbolhd.ru” verib.

Hazırladı:  
Elçin ABBASOV,  

“Xalq qəzeti”

 Â Fevralın 20-də
 Â Bakıda və Abşeron yarımadasında yağın-

tının səhər tədricən kəsiləcəyi, gün ərzində 
dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz 
keçəcəyi gözlənilir. Mülayim şimal-qərb küləyi 
əsəcək, günün ikinci yarısında cənub-qərb 
küləyi ilə əvəz olunacaq. Gecə 1 dərəcə 
şaxtadan 2 dərəcəyədək isti, gündüz 5-7 
dərəcə isti, Bakıda gecə 1 dərəcə şaxtadan 
1 dərəcəyədək isti, gündüz 5-7 dərəcə isti 
olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 
770 mm civə sütunu, nisbi rütubət gecə 85-95, 
gündüz 60-70 faiz olacaq.

 Â Naxçıvan Muxtar Respublikasında bəzi 
yerlərdə arabir əsasən yağmursuz keçəcək. 
Lakin gecə bəzi yerlərdə yağıntılı olacağı eh-
timalı var. Qərb küləyi əsəcək. Gecə 3 dərəcə 
şaxtadan 2 dərəcəyədək isti, dağlıq ərazilərdə 

5-10 dərəcə şaxta, gündüz 7-12 dərəcə isti 
olacaq.

 Â Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa, Xo-
calı, Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, Laçın, 
Kəlbəcər, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy 
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. 
Lakin gecə bəzi yerlərdə yağıntılı olacağı, qar 
yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə duman 
olacaq. Qərb küləyi əsəcək. Gecə 2-7 dərəcə 
şaxta, gündüz 0-5 dərəcə isti olacaq. 

 Â Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Ağ-
dam, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında əsasən 
yağmursuz keçəcək. Lakin gecə və səhər 
bəzi yerlərdə yağış yağacağı, duman olacağı 
gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək. Gecə 2 dərəcə 
şaxtadan 3 dərəcəyədək isti, gündüz 5-10 
dərəcə isti olacaq.

 Â Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, 
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, 
Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonla-
rında əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gecə 
və səhər bəzi yerlərdə yağıntılı olacağı, qar 

yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə duman 
olacaq. Qərb küləyi əsəcək. Gecə 0-5 dərəcə 
şaxta, gündüz 3-8 dərəcə isti , dağlarda gecə 
5-10, gündüz 0- 5 dərəcə şaxta olacaq. 

 Â Mərkəzi Aran: Mingəçevir, Yevlax, 
Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, 
Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, 
Şirvan, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayon-
larında əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin 
gecə və səhər bəzi yerlərdə yağış yağacağı 
gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. 
Qərb küləyi əsəcək. Gecə 2 dərəcə şaxtadan 
3 dərəcəyədək isti, gündüz 6-11 dərəcə isti 
olacaq.

 Â Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Asta-
ra rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. 
Lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə yağış ,dağ-
lıq ərazilərdə qar yağacağı, duman olacağı 
gözlənilir. Şimal- şərq küləyi əsəcək. Gecə 
0-3, gündüz 6-9 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 
dərəcə şaxta, gündüz 1-6 dərəcə isti olacaq. 

20 fevral 2019-cu il, çərşənbə12

“Azərsu” ASC-nin rəhbərliyi Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə 
köməkçisi–şöbə müdiri Əli Həsənova əzizi 

DİLAVƏR MƏMMƏDOVUN 

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verir.

Allah rəhmət eləsin

Türkiyədən Suriyaya 
310 min qaçqın qayıdıb

 � Türkiyənin daxili işlər naziri 
Süleyman Soylu Suriyanın şimalındakı 
vəziyyəti şərh edərkən deyib ki, suriyalı 
qaçqınların bir qismi artıq vətənlərinə 
qayıdıblar. Bu barədə “Anadolu” agentliyi 
məlumat yayıb.

Nazir qeyd edib ki, 
Türkiyə ordusunun son iki il 
ərzində Suriyanın şimalında 
uğurla həyata keçirdiyi 
“Fərat qalxanı” və “Zeytun 
budağı” hərbi əməliyyatları 
nəticəsində 312 min qaçqına 
öz doğma yurduna qayıtmaq 
nəsib olub. 

S.Soylu vurğulayıb ki, 
geri qayıdan qaçqın ailələri 
üçün təhlükə yoxdur. Onun 
sözlərinə görə, Türkiyə 

ordusunun Suriyanın 
şimalında apardığı antiterror 
əməliyyatları nəticəsində 
yaradılan zonalarda hazırda 
sabitlik və təhlükəsizlik hökm 
sürür. 

Nazir bildirib ki, hazırda 
Türkiyədə, ümumilikdə, 
364 mindən çox suriyalı 
qaçqın məskunlaşıb. Qonşu 
ölkələrdən Türkiyə ərazisinə 
qeyri-leqal yolla daxil olan 
miqrantlar buradan, adətən, 

Avropa ölkələrinə getməyə 
cəhd edirlər. Türkiyədə bu ilin 
əvvəlindən 6523 qeyri-leqal 
miqrant aşkar olunaraq həbs 
edilib. 

Bu arada Suriyanın 
İdlib şəhərində ağır terror 
hadisəsinin baş verməsi 
barədə məlumat yayılıb. 
Xəbərdə deyilir ki, şəhərdə 
əhalinin sıx yaşadığı Kusur 
küçəsində iki minalanmış 

avtomobilin partladılması 
nəticəsində 16 nəfər ölüb, 85 
dinc sakin yaralanıb. 

İdlib şəhərinin Mülki 
Müdafiə İdarəsindən 
“Anadolu”nun müxbirinə 
bildiriblər ki, İdlibdə baş 
verən partlayış yanğına 
səbəb olub. Yanğın tezliklə 
söndürülüb. 

M.HACIXANLI,  
“Xalq qəzeti” 

Son beş ildə 500 min  
uşaq silahlı münaqişələrin 
qurbanı olub 

 �  “Uşaqları qoru” beynəlxalq 
humanitar təşkilatının yaydığı 
hesabata görə, son 5 ildə dünyanın 
müxtəlif bölgələrində baş verən silahlı 
münaqişələr nəticəsində 500 min uşaq 
öldürülüb. Bu, münaqişə zonalarında hər 
il 100 min, gündəlik isə 300 azyaşlının 
həlak olması deməkdir. Bu barədə 
“Euronews” agentliyi məlumat yayıb.

Hesabata əsasən, Əfqanıstan, Yəmən, Cənubi 
Sudan, Mərkəzi Afrika Respublikası, Konqo Demokratik 
Respublikası, Suriya, İraq, Mali, Nigeriya və Somali uşaq 
ölümü hallarının ən çox rast gəlindiyi ölkələr sırasındadır. 
Məhz bu ölkələr 2017–2018-ci illərdə ən qızğın münaqişə 
ocaqları olub.

Bildirilir ki, həyatını itirən azyaşlılar təkcə silahlı 
atışmalar nəticəsində ölənlər deyil. Onların bir çoxu 
silahlı münaqişə zonalarında hökm sürən aclıq və səfalət, 
xəstəliklər, tibb müəssisələrinin və müxtəlif dərman, ərzaq 
qıtlığı nəticəsində ölürlər. 

Hesabatda qeyd edilir: “Ölən uşaqların beşdəbiri 5 
yaşına çatmayanlardır. Silahlı münaqişələrin şiddətlənməsi 
və əhatə dairəsinin genişlənməsi, həmçinin uşaqların 
hüquqlarının pozulması halları da ölümlərin artmasına təsir 
edir”.

Təşkilatın hesabatında qeyd olunur ki, uşaqlardan 
başqa, son beş ildə münaqişə zonalarında 175 min nəfər 
döyüşçü həlak olub.

Mahmud QƏRİBOV, “Xalq qəzeti” � Kaliforniyanın baş prokuroru 
Xavier Becerra Kaliforniya, Kolorado, 
Konnektikut, Delaver, Havay, İllinoys, 
Maine, Merilend, Miçiqan, Minnesota, 
Nevada, Nyu-Cersi, Nyu-Meksiko,  
Nyu-York, Oregon, Vircinya da daxil 
olmaqla, ümumilikdə 16 ştatdan ibarət 
koalisiyanın adından ABŞ Prezidenti 
Donald Trampın elan etdiyi fövqəladə 
vəziyyətin ləğv edilməsi ilə bağlı məhkəmə 
qarşısında iddia qaldırıb. Baş prokuror 
həmçinin Meksika ilə sərhəddə tikiləcək 
divarın maliyyələşdirilməsini təcili 
dayandırmağı tələb edib.

İddiaçıların fikrincə, 
Donald Tramp Meksika 
sərhədində fövqəladə 
vəziyyəti elan etməklə 
əslində Konqresdən 
yayınaraq narkotiklərlə 
mübarizəyə, hərbi quruculuğa 
və hüquq-mühafizə 
orqanlarına ayrılan vəsaiti 
sərhəd divarının tikintisinə 
yönəltmək məqsədi güdür. 
Ölkə başçısına qarşı çıxan 
ştatlar koalisiyası, qanunsuz 
miqrasiya böhranını bəhanə 
gətirərək ölkədə fövqəladə 
vəziyyət rejimi tətbiq edən 
və bu yolla sərhəd divarının 
tikintisinə nail olmağa çalışan 
Amerika liderinin fəaliyyətini 
“qanunsuz sxem” adlandırıb.

İddiada həmçinin bildirilir 
ki, ABŞ prezidentinin federal 
maliyyələşdirmə bölgüsünün 
dəyişdirilməsinə səlahiyyəti 
yoxdur, çünki xərclərə 
Konqres nəzarət edir. 

Fevralın 15-də ABŞ 
prezidenti bəyan etmişdi 
ki, Meksika sərhədindəki 
vəziyyətlə bağlı fövqəladə 
vəziyyət rejimi tətbiq edəcək. 

Fövqəladə vəziyyət rejimi 
isə prezidentə böhranla 
mübarizə aparmaq üçün 
geniş səlahiyyətlər verir.

Baş prokuror Xavier 
Becerra CNN televiziyasına 
müsahibəsində bildirib 
ki, iddiaçı ştatlar Donald 
Trampın qəbul etdiyi bu 
qərarın, həmçinin, Amerika 
xalqına və yardım adı altında 
xarici dövlətlərə ayrılan 
pulların oğurlanmasının 
dayandırılması üçün sonadək 
mübarizə aparacaqlar. 

Yeri gəlmişkən, ABŞ və 
Meksika arasında divarın 
tikilməsi ətrafında gedən 
mübahisələr Birləşmiş 
Ştatlar tarixində hökumətin 
ən uzun müddətə öz işini 
dayandırmasına səbəb 
olmuşdur. Donald Tramp 
divarın tikintisinə 5 milyard 
dollar ayrılmasını tələb etmiş, 
lakin Konqres yalnız 1,375 
milyard dollar ayrılmasına 
razılıq vermişdi. 

Rövşən ATAKİŞİYEV, 
“Xalq qəzeti”

Ştatlar koalisiyası Donald Trampı 
məhkəməyə verib

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC
polad təbəqələrin satınalınması məqsədilə

AÇIQ MÜSABİQƏ ELAN EDİR 
Müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər 

www.asco.az səhifəsinə daxil olmaqla elanlar 
bölməsindən əlavə sənədləri və ətraflı 

məlumat əldə edə bilərlər. Müraciət üçün 
son müddət 2019-cu il fevralın 22-si saat 
18.00-dəkdir.

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

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

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

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

Quba Rayon Mərkəzi Xəstəxanası 
2019-cu ildə mühafizə xidmətinin satınalınması 

üçün kotirovka sorğusu elan edir
Maraqlanan təşkilatlar (023) 335-29-58 nömrəli telefon-

la əlaqə saxlaya bilərlər.
Kotirovka sorğusunda iştirak etmək üçün sənədlər 27 

fevral 2019-cu il saat 15.00-dək qəbul olunur.
Təklif zərfləri 28 fevral 2019-cu il saat 15.00-da 

 açılacaqdır.

“Azerbaijan Rigs” MMC 
öz əmlakının bazar qiymətinin Azərbaycan 

Respublikası Vergi Məcəlləsi və Beynəlxalq 
Maliyyə Hesabatı Standartlarının tələblərinə 

uyğun olaraq müəyyənləşdirilməsi 
xidmətlərinin satınalınması məqsədilə 

təkliflər sorğusu elan edir
Təkliflər Bakı şəhəri, Nizami küçəsi 1/3 ( “Nizami Plaza” 10-cu 

mərtəbə) nömrəli ünvana təqdim olunmalıdır.
Əlaqə telefonu- 012-505-72-50.

Tender komissiyası

Fevral ayında neftin 
qiyməti artmaqda 

davam edəcək
 � Ekspertlər bildiriblər ki, fevral 

ayında dünya bazarında “qara qızıl”ın 
qiyməti artmaqda davam edəcək. Hasilatı 
ilin sonunadək azaltmaq barədə razılaşma 
isə OPEC-in mart ayında Bakıda keçiriləcək 
iclasında müzakirə olunacaq.

Hazırda birjalarda vəziyyət belədir: Londonun “İCE” birja-
sının məlumatına görə, “Brent” markalı neftin bir bareli 66,50, 

Nyu-York Əmtəə Birjasının məlumatına görə, ABŞ-ın “WTI” 
markalı neftinin bir bareli 56,70, Azərbaycanın “AzeriLight” 
markalı neftinin bir bareli 68,15 dollardır.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti” 

Stavropolda 
fövqəladə vəziyyət

 � Rusiyanın Stavropol vilayətində 
fövqəladə vəziyyət elan edilib. Burada 
küləyin sürəti saniyədə 30 metrə çatır.

Yalnız Stav-
ropolda sutka 
ərzində güclü külək 
nəticəsində onlarla 
elektrik dirəkləri və 
ağaclar aşıb, evlərin 
dam örtükləri qopub. 
Yerli hakimiyyət or-
qanları məcbur olub 
fövqəladə vəziyyət elan ediblər.

Kislovodskda isə ağaclar avtomobillərin üstünə aşıb. 
Xəsarət alan olmayıb.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti” 


