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Türkiyə və ABŞ 
prezidentləri 
terrorizmin bütün 
təzahürlərinə 
qarşı mübarizədə 
qərarlıdırlar

Abşeron:  
qurub-yaratmaq 
eşqi ilə...

Ermənistan 
yeni geosiyasi 
burulğanda:  
boş vədlər və 
yalan iddialar

Xocalı soyqırımı 
– bəşəriyyətə 
qarşı yönəlmiş 
ən dəhşətli 
vandalizm aktı

Estoniya Respublikasının Prezidenti  
zati-aliləri xanım Kersti Kalyulayda

Hörmətli xanım Prezident!
 Ölkənizin milli bayramı – Müstəqillik Günü 

münasibətilə Sizi və xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan 
xalqı adından səmimi qəlbdən təbrik edirəm. 

 Belə bir əlamətdar gündə Sizə ən xoş arzularımı 

yetirir, dost Estoniya xalqına daim sülh və rifah diləyirəm. 
Hörmətlə,

İlham ƏLİYEV  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Bakı şəhəri, 21 fevral 2019-cu il

Banqladeş Xalq Respublikasının Prezidenti 
zati-aliləri cənab Md. Əbdül Həmidə

Hörmətli cənab Prezident!
Ölkənizin paytaxtı Dəkkə şəhərində yaşayış binasın-

da baş vermiş yanğın nəticəsində çoxsaylı insan tələfatı 
xəbərindən son dərəcə kədərləndim.

Bu faciə ilə əlaqədar Sizə, həlak olanların ailələrinə 
və yaxınlarına, bütün Banqladeş xalqına öz adımdan və 
Azərbaycan xalqı adından dərin hüznlə başsağlığı verir, 

yaralananlara şəfa diləyirəm.
Allah rəhmət eləsin!

İlham ƏLİYEV  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Bakı şəhəri, 23 fevral 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin 
tabeliyində İnnovasiyalar Agentliyinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 

109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, 
“Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat, Rabitə və 
Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin tabeliyində 
İnnovasiyalar Agentliyinin yaradılması haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 
6 noyabr tarixli 325 nömrəli Fərmanının icrası ilə 
əlaqədar qərara alıram:

1. “Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat, 
Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin 
tabeliyində İnnovasiyalar Agentliyinin 
Nizamnaməsi” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. “Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat, 
Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin 
tabeliyində İnnovasiyalar Agentliyinin Strukturu” 
təsdiq edilsin (əlavə olunur).

3. Müəyyən edilsin ki, Azərbaycan 
Respublikası Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək 
Texnologiyalar Nazirliyinin tabeliyində 
İnnovasiyalar Agentliyinin (bundan sonra – 

Agentlik) ilkin nizamnamə fondu 500 000 (beş 
yüz min) manatdır və dövlət büdcəsi vəsaiti 
hesabına formalaşdırılır.

4. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabineti:

4.1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
aktlarının bu Fərmana uyğunlaşdırılması ilə 
bağlı təkliflərini üç ay müddətində hazırlayıb 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim 
etsin;

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

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

4.4. “Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat, 
Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin 
tabeliyində İnnovasiyalar Agentliyinin 
yaradılması haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2018-ci il 6 noyabr tarixli 325 
nömrəli Fərmanının 6.4-cü bəndinə uyğun olaraq 
Agentliyin balansına verilən dövlət əmlakının 
qiymətləndirilərək Agentliyin nizamnamə 
fondunda nəzərə alınması üçün müvafiq 
təkliflərini üç ay müddətində Azərbaycan 
Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;

4.5. innovasiya fəaliyyətinə təsir edəcək 
normativ hüquqi aktlar hazırlanarkən bu 
Fərmanın 6-cı hissəsinin icrasını nəzarətdə 
saxlasın;

4.6. bu Fərmandan irəli gələn digər 
məsələləri həll etsin.

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

5.1. Azərbaycan Respublikasının ərazisində 

innovasiya fəaliyyətinin dəstəklənməsi məqsədilə 
xarici dövlətlərin və beynəlxalq təşkilatların 
maliyyələşdirdikləri proqramların (layihələrin) 
əlaqələndirilməsini həyata keçirsin;

5.2. bu Fərmanın 6-cı hissəsində göstərilən 
normativ hüquqi aktların razılaşdırılması ilə bağlı 
tədbirlər görsün;

5.3. Agentliyin vəsaitindən istifadə qaydasının 
layihəsini bir ay müddətində hazırlayıb 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim 
etsin.

6. Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları, dövlət 
mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) 
nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslər 
və dövlət adından yaradılan publik hüquqi şəxslər 
hazırladıqları innovasiya fəaliyyətinə təsir edəcək 
normativ hüquqi aktların normayaratma orqanına 
təqdim edilməzdən əvvəl “Normativ hüquqi 
aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Konstitusiya Qanununun 46-cı maddəsinə uyğun 
olaraq Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, 
Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi ilə 
razılaşdırılmasını təmin etsinlər.

7. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə 
Nazirliyi bu Fərmanın 3-cü hissəsində göstərilən 
məbləğdə maliyyələşməni təmin etsin.

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

İlham ƏLİYEV  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Bakı şəhəri, 22 fevral 2019-cu il

Azərbaycan ATƏT-lə əməkdaşlıqda nümayiş 
etdirdiyi səmimiyyətin qarşılığını gözləyir

Xəbər verilir ki, görüşdə 
Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə 
bağlı danışıqların hazırkı vəziyyəti və 
perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi 
aparılıb. Bundan başqa, kütləvi infor-
masiya vasitələri yazırlar ki, ATƏT-in 
fəaliyyətdə olan sədri, Slovakiyanın 
xarici işlər naziri Miroslav Layçak 

Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinin nizamlan-
masına dair müzakirələr aparmaq 
məqsədilə regiona səfər edəcək. 
Cənab Layçakın region səfəri barədə 
xəbərin yayılmasından sonra bəzi 
analitiklər bu gəlişin hansısa uğur-
la nəticələnəcəyini söylədilər. Onlar 
öz fikirlərini belə əsaslandırırlar ki, 

Ermənistan – Azərbaycan, Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinin həll edilməmiş 
qalması beynəlxalq aləmi, xüsusən, 
Qafqazda marağı olan dairələri və 
Azərbaycanla əməkdaşlıqdan məmnun 
olan dövlətləri çoxdan bezdirib və ona 
görə də uzun illər ikili standartlardan 
əl çəkə bilməyən qüvvələr də artıq 
münaqişənin həllini arzulayırlar. 

Bəzi ekspertlər isə belə güman 
edirlər ki, dünya dövlətlərinin Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsini həll etməyə 
çalışması iqtisadi böhranlar içərisində 
çapalayan, aclıq, işsizlik, səfalət kimi 
problemlərin öhdəsindən gələ bilməyən 
Ermənistanın bu bataqlıqdan çıxmasına 
xidmət edəcək. 

Digər bir qrup analitik və ekspert 
də var ki, onlar beynəlxalq ictimaiyyətin 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli 
şəkildə həllinə səy göstərməsinin 
başqa bir səbəbi olduğunu deyirlər. 
Onların fikrincə, Azərbaycan dövlətinin 
getdikcə daha da qüdrətlənməsi, 
Silahlı Qüvvələrimizin dünyanın ən 
yaxşı 50 ordusu sırasına çıxması, 
eləcə də Prezident İlham Əliyevin 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli 
üçün aparılan müzakirələrdə nümayiş 
etdirdiyi qətiyyət, üstəlik, dünyanın 
hər yerində yaşayan on milyonlarla 
azərbaycanlının dövlət başçımızın 
mövqeyini dəstəkləməsi bəzi qüvvələri 
“daşı ətəyindən tökməyə” məcbur 
edir. Sadalanan bu üç mülahizənin 
hər birində həqiqət olsa da, fikrimizcə, 
üçüncü arqumentdəki məntiq daha 
güclüdür.

(ardı 4-cü səhifədə)

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 
fevralın 21-də ATƏT-in Minsk qrupunun Fransadan 
olan həmsədri Stefan Viskontini, Rusiyadan olan 

həmsədr İqor Popovu, ABŞ-dan olan həmsədr Endrü Şoferi 
və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin xüsusi nümayəndəsi Anji 
Kaspşiki qəbul edib. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev builki Davos 
İqtisadi Forumunda “Procter and Gamble Europe” 
şirkətinin prezidenti Loik Tassel ilə görüşü zamanı 
respublikamızdakı mövcud investisiya mühiti barədə 
danışarkən deyib: “Həqiqətən də ölkəmiz yaradılmış 
investisiya mühiti ilə öyünə bilər. Bu, onunla bağlıdır 
ki, istər daxili, istərsə də xarici investisiyaların cəlb 
edilməsi üçün Azərbaycanda çox əlverişli iqtisadi, 
siyasi və sosial şərait yaradılıb və bu sahədə zəruri 
tədbirlər fasiləsiz olaraq davam etdirilməkdədir. Xarici 
investorlara zəmanətlərin verilməsi, pul vəsaitlərinin 
ölkə daxilində və ondan kənarda sərbəst hərəkəti, 
xarici investorların mənafelərinin qorunması, inves-
tisiya mühitini özündə ehtiva edən hüquqi bazanın 
təkmilləşdirilməsi və inkişafı bu qəbildən olan amillər 
sırasındadır”.

Doğrudan da bu gün 
bütün dünyada maliyyə 
resurslarının məhdudlaşdığı, 
şirkətlərin, sahibkarların 
investisiya qoyuluşlarına son 
dərəcə ehtiyatlı yanaşdığı 

bir dönəmdə Azərbaycan, 
eyni zamanda, həm daxili, 
həm də strateji əhəmiyyətli 
beynəlxalq layihələrin həyata 
keçirilməsində nümunə 
göstərən bir dövlətə çevrilib. 

Xatırladaq ki, dün-
ya ölkələrinin üzləşdiyi 
mürəkkəb sosial-iqti-
sadi problemlər fonun-
da Azərbaycanda olan 
təhlükəsizlik, makroiqtisadi 
sabitlik, əlverişli biznes və 
investisiya mühiti istənilən 
layihənin gerçəkləşməsinə 
təminat verir. Son 15 ildə 
Azərbaycan iqtisadiyyatına 
250 milyard dollara yaxın, 
qeyri-neft sektoruna 100 
milyard manatdan çox vəsait 

yatırılması da məhz bu amillə 
bağlıdır. 

Qeyd edək ki, respubli-
kamızda uğurlu investisiya 
qoyuluşunda Prezident İlham 
Əliyevin həyata keçirdiyi 
həm sosial-iqtisadi, həm də 
praqmatik və müstəqil siyasət 
önəmli rol oynayıb. 

Azərbaycanda yaradılan 
əlverişli biznes və investisiya 
mühiti nəticəsində bu gün 
ölkəmizdə sahibkarlar bizne-
sin istənilən sahəsi və növü ilə 

məşğul ola bilir. Dövlət başçı-
sının tapşırıq və tövsiyələrinə 
uyğun olaraq, sahibkarlıq 
subyektlərində yoxlamaların, 
vergi yoxlamaları istisna ol-
maqla 2020-ci ilədək dayandı-
rıldığı, lisenziyalaşan fəaliyyət 
növlərinin və icazələrin sayı-
nın azaldılması, prosedurların 
sadələşdirilməsi, rüsumların 
əhəmiyyətli dərəcədə aşağı 
salınması, vergi sistemində 
reallaşdırılan ciddi və əsaslı 
islahatlar bunun bariz 
ifadəsidir. 

Hazırda 2016-cı ildən 
tətbiq olunan investisi-
ya təşviqi mexanizminin 
qeyri-neft sektorunda özəl 
investisiyaların artımına 
ciddi töhfə verir. İndiyədək 
investisiya təşviqi sənədi 
verilmiş 345 layihəyə 3 
milyard manatadək investi-
siya qoyuluşu və 22 mindən 
çox yeni iş yerinin açılması 
nəzərdə tutulur.

(ardı 4-cü səhifədə)

Əlverişli investisiya mühiti  
sosial-iqtisadi inkişafı şərtləndirir



24 fevral 2019-cu il, bazar2
“Azərbaycan Respublikasının Qızılağac Milli Parkı haqqında 

Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası-
nın 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər 
tutaraq, “Xüsusi mühafizə olunan təbiət 
əraziləri və obyektləri haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununun 21-ci maddəsinə 
uyğun olaraq qərara alıram:

1. “Azərbaycan Respublikasının Qızılağac 
Milli Parkı haqqında Əsasnamə” təsdiq edilsin 
(əlavə olunur).

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabineti və Azərbaycan Respublikası-
nın Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 

bu Fərmandan irəli gələn məsələləri həll 
etsinlər.

İlham ƏLİYEV  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 22 fevral 2019-cu il

“Azərbaycan Respublikasının 
Dənizkənarı Milli Parkı haqqında 

Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 

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

1. “Azərbaycan Respublikasının 
Dənizkənarı Milli Parkı haqqında Əsasnamə” 
təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabineti:

2.1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
aktlarının bu Fərmana uyğunlaşdırılması ilə 
bağlı təkliflərini üç ay müddətində hazırlayıb 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə 
təqdim etsin;

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

2.3. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının 

normativ hüquqi aktlarının bu Fərmana 
uyğunlaşdırılmasını nəzarətdə saxlasın və 
bunun icrası barədə beş ay müddətində 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə 
məlumat versin;

2.4. bu Fərmandan irəli gələn digər 
məsələləri həll etsin.

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

İlham ƏLİYEV  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 22 fevral 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  
2019-cu il 22 fevral tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir

Azərbaycan Respublikasının 
Dənizkənarı Milli Parkı haqqında  

Ə S A S N A M Ə
1. Ümumi müddəalar
1.1. “Bakı şəhərindəki Dənizkənarı 

bulvara Milli Park statusu verilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1998-
ci il 29 dekabr tarixli 50 nömrəli Fərmanına 
əsasən, Bakı şəhərindəki Dənizkənarı bulvara 
Dənizkənarı Milli Park (bundan sonra – Milli 
Park) statusu verilmişdir. 

1.2. Milli Parkın ərazisi respublika 
əhəmiyyətli xüsusi mühafizə olunan təbiət 
ərazilərinə aiddir və bu ərazilərdə olan torpaq, 
su və bitki aləmi onun daimi istifadəsinə verilir.

1.3. Milli Park Bakı şəhərinin Səbail, Nəsimi 
və Xətai inzibati rayonlarının ərazisində yerləşir.

1.4. Milli Parkı “Dənizkənarı Bulvar İdarəsi” 
publik hüquqi şəxs (bundan sonra – İdarə) 
idarə edir. İdarənin Milli Parkın fəaliyyətinə 
ümumi rəhbərliyi və nəzarəti həyata keçirmək, 
habelə ərazidə xüsusi mühafizə rejimini və bu 
Əsasnamədə nəzərdə tutulan digər rejimləri 
təmin etmək üzrə müstəsna səlahiyyətləri 
vardır.

2. Milli Parkın yaradılmasının məqsədləri 
və vəzifələri

2.1. Milli Parkın yaradılmasının məqsədi 
ətraf mühitin mühafizəsini, ondan səmərəli 
istifadəni, Bakı şəhərinin estetik gözəlliyinin, 
abadlığının, tarixi simasının qorunmasını 
və inkişaf etdirilməsini, şəhər sakinləri və 
turistlərin əlverişli istirahətinin təşkilini, Milli Park 
ərazisində yerləşən tikili və qurğuların, nadir 
bitki növlərinin qorunub saxlanılmasını təmin 
etməkdən ibarətdir. Milli Parkdan aşağıdakı 
məqsədlərlə istifadə oluna bilər:

2.1.1. təbiəti mühafizə;
2.1.2. sağlamlaşdırma;
2.1.3. turizm və rekreasiya.
2.2. Milli Parkda onun məqsədli təyinatına, 

təbiət və mədəniyyət obyektlərinin mühafizəsi, 
bərpası və istifadəsi ilə bağlı müəyyən edilmiş 
tələblərə zidd olmayan şərtlərlə başqa fəaliyyət 
növləri həyata keçirilə bilər.

2.3. Milli Parkın əsas vəzifələri 
aşağıdakılardır:

2.3.1. təbiət komplekslərini, nadir və etalon 
təbiət ərazilərini, mədəniyyət obyektlərini 
qoruyub saxlamaq;

2.3.2. turizm və istirahət (rekreasiya) üçün 
şərait yaratmaq;

2.3.3. təbiəti mühafizənin və ekoloji 
maarifçiliyin elmi metodlarını hazırlamaq və 
tətbiq etmək;

2.3.4. əhalini ekoloji maarifləndirmək;
2.3.5. zədələnmiş təbiət və mədəniyyət 

obyektlərini bərpa etmək.
3. Milli Parkın xüsusi mühafizə rejiminin 

xüsusiyyətləri
3.1. Milli Parkın ərazisində onun təbiət, 

tarix-mədəniyyət və digər xüsusiyyətləri nəzərə 
alınmaqla, xüsusi mühafizənin ayrı-ayrı rejimləri 
tətbiq oluna və aşağıdakı fəaliyyət zonaları 
müəyyən edilə bilər:

3.1.1. xüsusi mühafizənin hüquqi rejimi 

tətbiq edilən zonalar;
3.1.2. təsərrüfat fəaliyyətinin tənzimlənən 

rejimi tətbiq edilən zonalar;
3.1.3. turizm və rekreasiya zonaları;
3.1.4. turistlərə və digər şəxslərə xidmət 

göstərilən zonalar;
3.1.5. Milli Parkın fəaliyyətini təmin etmək 

üçün təsərrüfat-istehsalat zonaları.
3.2. Turizm və rekreasiya zonalarında 

turizm və rekreasiya məqsədləri üçün təbiətdən 
istifadənin ayrı-ayrı növlərinə (balıq ovu və digər 
su bioresurslarının idman və həvəskar ovu və 
s.) yol verilir.

3.3. Milli Park ərazisinin sanitariya-mühafizə 
zonasında “Xüsusi mühafizə olunan təbiət 
əraziləri və obyektləri haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununun 10-1.7-ci maddəsinə 
müvafiq olaraq aşağıdakılar qadağan edilir:

3.3.1. yeni yaşayış məntəqələrinin 
 salınması;

3.3.2. ekoloji təhlükə yaradan 
müəssisələrin, o cümlədən kimya, nüvə 
energetikası və metallurgiya sənayesi 
obyektlərinin yerləşdirilməsi və istismarı;

3.3.3. geoloji kəşfiyyat işlərinin aparılması, 
faydalı qazıntıların çıxarılması və emalı;

3.3.4. meşələrdə əsas istifadə qırıntısı;
3.3.5. aqrokimyəvi maddələrdən və 

pestisidlərdən istifadə;
3.3.6. yerli fauna və flora növlərinə uyğun 

olmayan növlərin introduksiyası;
3.3.7. ərazinin hidroloji rejimini pozan və 

torpağın münbitliyinə təsir edən müvafiq işlərin 
görülməsi.

4. Milli Parkın mühafizəsi
Milli Parkın mühafizəsini İdarənin mühafizə 

xidməti təmin edir.
5. Milli Parkın təsərrüfat fəaliyyəti
5.1. Milli Parkın təsərrüfat fəaliyyəti təbiət 

və mədəniyyət obyektlərinin mühafizəsindən, 
onlara xidmət göstərilməsindən, bərpasının 
həyata keçirilməsindən, istirahət və turizm 
xidmətlərinin təşkilindən ibarətdir.

5.2. Milli Parkın ərazisində 
mehmanxanaların, kempinqlərin, turist 
bazalarının, iaşə və digər bu kimi obyektlərin 
tikintisi və istifadəsi, əhalinin istirahəti 
məqsədilə digər şərait yaradılması İdarənin 
hüquqi və fiziki şəxslərlə bağladığı müqavilələr 
əsasında həyata keçirilə bilər.

5.3. Milli Parkda təbiət obyektlərinin 
mühafizəsi, bərpası və istifadəsi üzrə müəyyən 
edilmiş tələblərə zidd olmayan başqa fəaliyyət 
növləri, Azərbaycan Respublikasının Mülki 
Məcəlləsinə, Azərbaycan Respublikasının 
Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsinə, “Xüsusi 
mühafizə olunan təbiət əraziləri və obyektləri 
haqqında”, “Turizm haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının qanunlarına uyğun olaraq 
İdarənin fiziki və hüquqi şəxslərlə bağladığı 
müqavilələr əsasında həyata keçirilə bilər.

5.4. Milli Parkın ərazisində açıq məkanda 
reklam yerləşdirilməsinə icazəni İdarə verir.

Ermənistanın İsveçin pay-
taxtı Stokholmdakı səfirliyinin 
qarşısında Skandinaviya 
Azərbaycanlılarının Koordina-
siya Şurası tərəfindən Xocalı 
faciəsinin növbəti ildönümü ilə 
əlaqədar aksiya keçirilib.

İsveçdə fəaliyyət göstərən 
müxtəlif diaspor cəmiyyətlərinin 
və fəalların qatıldıqları aksiyada 
Xocalı soyqırımı və Ermənistanın 
Azərbaycana qarşı yürütdüyü 
işğalçılıq siyasəti haqqında 
məlumat verən plakatlar qurul-
muşdu. Əllərində Azərbaycan, 
Türkiyə və İsveç bayraqları olan 
aksiya iştirakçıları 1992-ci il 
fevralın 25-dən 26-na keçən gecə 
Xocalı şəhərində dinc sakinlərə 
qarşı həyata keçirilmiş amansız 
hərbi əməliyyatlarla bağlı yerli 
ictimaiyyəti məlumatlandırıblar.

Heydər Əliyev Fondunun 
vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın 

təşəbbüsü ilə reallaşan “Xocalıya 
ədalət!” beynəlxalq kampaniyası 
çərçivəsində soyqırımı haqqında 
müxtəlif dillərdə informasiya-
nın olduğu broşürlər Stokholm 
sakinlərinə təqdim olunub. 

Daha sonra Skandinaviya 
Azərbaycanlılarının Koordinasiya 
Şurası tərəfindən Xocalı hadisələri 
haqqında bəyanat qəbul olunub. 
İsveç hökumətinə, parlamentinə, 
Ermənistanın İsveçdəki səfirliyinə 
ünvanlanmış bəyanatda Xocalı 
faciəsi ilə bağlı ətraflı məlumat 
verilib. Sənəddə qeyd olunub 

ki, bir gecə ərzində 613 nəfər 
Xocalı sakininin qətlə yetirilməsi, 
8 ailənin tamamilə məhv edilməsi, 
487 şəxsin yaralanması və 1275 
nəfərin əsir götürülməsi, 197 
sakinin itkin düşməsi dünya 
ictimaiyyəti tərəfindən kəskin 
şəkildə pislənməli, gələcəkdə belə 
faciələrin baş verməməsi üçün 
Xocalı hadisələrinə düzgün siyasi 
qiymət verilməlidir.

Rauf ƏLIYEV, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Stokholm

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  
2019-cu il 22 fevral tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir

Azərbaycan Respublikasının  
Qızılağac Milli Parkı haqqında

1. Ümumi müddəalar
1.1. Azərbaycan Respublikasının Qızılağac Milli 

Parkı (bundan sonra – Milli Park) xüsusi mühafizə 
olunan təbiət əraziləri şəbəkəsinin  genişləndirilməsi, 
bioloji müxtəlifliyin qorunub saxlanılması, təbii 
resurslardan səmərəli istifadə və ekoturizmin inki-
şaf etdirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2018-ci il 26 sentyabr tarixli 512 nömrəli 
Sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının Lənkəran, 
Masallı və Neftçala rayonlarının inzibati ərazilərində 
yaradılmışdır.

1.2. Milli Park xüsusi ekoloji, tarixi, estetik, 
bioloji əhəmiyyət daşıyan təbiət komplekslərinin və 
obyektlərinin yerləşdiyi, ətraf mühiti mühafizə, maarif-
çilik, elmi, mədəni, ekoturizm məqsədləri üçün istifadə 
edilən təbiəti mühafizə və elmi müəssisə və ya təşkilat 
statusu olan ərazidir.

1.3. Milli Park öz fəaliyyətində Azərbaycan 
Respublikasının Konstitusiyasını və qanunları-
nı, Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı 
beynəlxalq müqavilələri, bu Əsasnaməni, Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin digər fərman və 
sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin qərar və sərəncamlarını, Azərbaycan 
Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin 
(bundan sonra – Nazirlik) normativ hüquqi aktlarını və 
digər normativ hüquqi aktları rəhbər tutur.

1.4. Milli Parkın ərazisi respublika əhəmiyyətli 
xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinə aiddir və 
həmin ərazidəki torpaq, su, bitki və heyvanlar aləmi 
onun daimi istifadəsinə verilir.

1.5. Milli Parkda onun məqsədli təyinatına, təbiət 
komplekslərinin və obyektlərinin mühafizəsi, bərpası 
və istifadəsi üzrə müəyyən edilmiş tələblərə zidd 
olmayan başqa fəaliyyət növləri Milli Parkla hüquqi və 
fiziki şəxslər arasında bağlanılmış və ekoloji eksperti-
zadan keçirilmiş müqavilələr əsasında həyata keçirilir.

1.6. Milli Parkın torpaq və su (akvatoriya) 
sahələrini kənar antropogen təsirlərdən qorumaq 
məqsədilə onun sanitariya-mühafizə zonası müəyyən 
edilir. Milli Parkın sanitariya-mühafizə zonasının 
müəyyən edilməsi və zonanın mühafizə rejimi “Xüsusi 
mühafizə olunan təbiət əraziləri və obyektləri haqqın-
da” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun 
olaraq müəyyən edilir.

1.7. Milli Park Azərbaycan Respublikası dövlət 
büdcəsinin vəsaiti, büdcədənkənar vəsaitlər, ətraf 
mühitin mühafizəsi fondlarının vəsaiti, habelə 
qanunvericiliklə qadağan olunmayan qrantlar və 
ianələr hesabına maliyyələşdirilir.

1.8. Milli Parkın idarə edilməsi və mühafizəsi üçün 
yaradılan idarənin xüsusi fondunun və vəsaitlərinin ya-
radılması və istifadəsi qaydasını Azərbaycan Respub-
likasının Nazirlər Kabineti təsdiq edir.

1.9. Milli Parkın pasportunu Nazirlik hazırlayır. 
Pasportda Milli Parkın adı, yerləşdiyi yer, yaradılma 
tarixi, əhəmiyyəti, torpaqdan daimi istifadə hüququna 
dair hüquqların dövlət qeydiyyatı haqqında daşın-
maz əmlakın dövlət reyestrindən çıxarışın seriyası 
və nömrəsi, mühafizə olunan ərazinin xüsusiyyətləri, 
onun ümumi görünüşünün sxemi, ərazisində müəyyən 
edilən fəaliyyət zonaları, qorunan nadir fauna və flora 
növləri, fəaliyyət prosesində aparılan dəyişikliklər 
barədə qeydlər öz əksini tapmalıdır. Pasport 
Nazirlikdə dövlət qeydiyyatına alınmaqla Milli Parkda 
saxlanılır.

1.10. Milli Parkda təbiət qoruq fondunun 
vəziyyətinin qiymətləndirilməsi və proqnozlaşdırılması, 
bu ərazinin perspektiv inkişaf şəbəkəsinin müəyyən 
edilməsi, mühafizə rejiminə riayət olunmasına dövlət 
nəzarətinin gücləndirilməsi məqsədilə xüsusi mühafizə 
olunan təbiət ərazilərinin və obyektlərinin dövlət ka-
dastrı aparılır.

1.11. Milli Parkın müstəqil balansı, istifadəsində 
olan dövlət əmlakı, üzərində Azərbaycan Respublikası 
Dövlət Gerbinin təsviri, Nazirliyin və Milli Parkın adı 
həkk olunmuş möhürü, blankları və ştampları, xəzinə 
hesabları, bayrağı və emblemi vardır.

2. Milli Parkın yaradılmasının məqsədləri
2.0. Milli Parkın yaradılmasının məqsədləri aşağı-

dakılardır:
2.0.1. təbiət komplekslərini, genetik fondu, bioloji 

müxtəlifliyi, nadir və etalon təbiət ərazilərini, tarix-
mədəniyyət obyektlərini qoruyub saxlamaq;

2.0.2. turizm və rekreasiya üçün şərait yaratmaq;
2.0.3. təbiəti mühafizənin və ekoloji maarifçiliyin 

elmi metodlarını hazırlamaq və tətbiq etmək;
2.0.4. əhalini ekoloji cəhətdən maarifləndirmək;
2.0.5. ekoloji monitorinqi həyata keçirmək;
2.0.6. zədələnmiş təbiət, tarix-mədəniyyət 

komplekslərini və obyektlərini bərpa etmək.
3. Milli Parkın xüsusi mühafizə rejiminin 

xüsusiyyətləri
3.1. Milli Parkın ərazisi və obyektləri hər hansı fizi-

ki və ya hüquqi şəxslərin hüquqlarına və mənafelərinə 
xələl gətirmədən Azərbaycan dövlətinə mənsubdur və 
özgəninkiləşdirilə bilməz.

3.2. Milli Parkın fiziki və hüquqi şəxslərin 
idarəçiliyinə, istifadəsinə və icarəsinə verilməsi qada-
ğandır.

3.3. Milli Parkın ərazisində onun təbiət, tarix-
mədəniyyət və ekoloji xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla, 
xüsusi mühafizənin rejimləri tətbiq olunur və aşağıdakı 
fəaliyyət zonaları müəyyən edilir:

3.3.1. xüsusi mühafizənin hüquqi rejimi tətbiq 
edilən zonalar;

3.3.2. təsərrüfat fəaliyyətinin tənzimlənən rejimi 
tətbiq edilən zonalar;

3.3.3. turizm və rekreasiya zonaları;
3.3.4. turistlərə, elmi və maarifləndirmə məqsədli 

şəxslərə xidmət göstərilən zonalar;
3.3.5. Milli Parkın fəaliyyətini təmin etmək üçün 

təsərrüfat-istehsalat zonaları.
3.4. Milli Park ərazisinin xüsusi mühafizənin 

ayrı-ayrı rejimləri tətbiq olunan fəaliyyət zonalarına 
bölgüsünü Nazirliyin təqdimatı əsasında Azərbaycan 
Respublikasının Nazirlər Kabineti müəyyən edir.

3.5. Milli Parkın turizm və rekreasiya zonaların-
da turizm və rekreasiya məqsədləri üçün təbiətdən 
istifadənin ayrı-ayrı növlərinə (ov, balıq və digər su bi-
oresurslarının idman və həvəskar ovu və s.) yol verilir. 

3.6. Milli Parkda elmi tədqiqatlar, mədəni-maarif 
və tədris tədbirləri keçirilir.

3.7. Milli Parkın ərazisində aşağıdakılar qadağan 
edilir:

3.7.1. təbiət komplekslərinə, genetik fonda, bioloji 
müxtəlifliyə və tarix-mədəniyyət obyektlərinin varlığına 
təhlükə yaradan hər bir fəaliyyət;

3.7.2. geoloji kəşfiyyat və faydalı qazıntı işlərinin 
aparılması;

3.7.3. hidroloji rejimin dəyişməsinə səbəb olan 
işlərin aparılması;

3.7.4. kimya sənayesi, metallurgiya, nüvə 
energetikası və xüsusi ekoloji təhlükə yaradan digər 
müəssisələrin fəaliyyəti;

3.7.5. Milli Parkın fəaliyyəti ilə bağlı olmayan ma-
gistral yolların tikintisi, Milli Parkın fəaliyyəti ilə bağlı 
olmayan boru kəmərlərinin, elektrik xətlərinin və digər 
kommunikasiyaların çəkilməsi;

3.7.6. müəyyən olunmuş yerlərdən kənarda tonqal 
yandırılması, turizm və rekreasiya zonaları istisna 
olmaqla, dayanacaqların təşkili və çadır qurulması;

3.7.7. bu məqsədlər üçün müəyyən olunmuş 
yerlərdən və ümumi istifadə olunan quru və su yolla-
rından kənar mexaniki nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti 
və dayanacağı, ev heyvanlarının köçürülməsi;

3.7.8. meşələrdə əsas istifadə qırıntısı;
3.7.9. yerli fauna və flora növlərinə uyğun olma-

yan növlərin introduksiyası.
3.8. Milli Parkın ərazisində onun ekoloji, elmi, 

estetik, mədəni və rekreasiya dəyərini aşağı sala bilən 
digər fəaliyyət növlərini də Milli Park məhdudlaşdırır 
və ya qadağan edir.

3.9. Milli Parkın mühafizəsini Nazirliyin vəzifəli 
şəxslərindən ibarət mühafizə xidməti həyata keçirir. 
Bu işə Milli Parkın direktoru və direktorun mühafizə 
işləri üzrə müavini öz səlahiyyətləri daxilində rəhbərlik 
edirlər.

3.10. Milli Parkın mühafizəsini həyata keçirən 
Nazirliyin vəzifəli şəxsləri xidməti vəzifələrini yerinə 
yetirərkən üzərində fərqləndirici nişan olan xüsusi 
forma geyinirlər. “Xidməti və mülki silah haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq 
həmin şəxslərə xidməti silah saxlamaq və gəzdirmək 
hüququ verilir.

3.11. Milli Parkın mühafizə xidmətinin aşağıdakı 
hüquqları vardır:

3.11.1. Milli Parkın ərazisində və onun mühafizə 
zonasında xüsusi mühafizə rejimini pozanların 
sənədlərini yoxlamaq, Azərbaycan Respublikasının 
İnzibati Xətalar Məcəlləsinə uyğun olaraq, nəqliyyat 
vasitələrinə və gəmilərə baxış keçirmək, sübut 
əhəmiyyəti olan əşyaları və sənədləri götürmək, inzi-
bati xətanın törədilməsində alət və ya inzibati xətanın 
bilavasitə obyekti olan predmetin aşkar edilməsi 
məqsədilə şəxsi axtarış həyata keçirmək və əşyaları 
(o cümlədən ov və balıq ovu alətlərini, əldə olunmuş 
ov məhsullarını) yoxlamaq;

3.11.2. fiziki və hüquqi şəxslərin Milli Parkın 
ərazisində və onun mühafizə zonasında “Xüsusi 
mühafizə olunan təbiət əraziləri və obyektləri haq-
qında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa və 
mühafizə rejiminə zidd olan fəaliyyətini dayandırmaq;

3.11.3. Milli Parkın ərazisindən istifadə qaydala-
rının, həmin ərazinin mühafizə rejiminin pozulmasına 
görə inzibati xəta haqqında protokol tərtib etmək;

3.11.4. Milli Parkın ərazisində və onun mühafizə 
zonasında mühafizə və istifadə sahəsində pozuntu 
hallarını aradan qaldırmaq məqsədilə icrası məcburi 
olan göstərişlər vermək.

3.12. Milli Parkın rejiminin pozulmasında təqsirli 
olan şəxslər Azərbaycan Respublikasının İnzibati 
Xətalar Məcəlləsinə və Azərbaycan Respublikasının 
Cinayət Məcəlləsinə uyğun olaraq məsuliyyət daşıyır-
lar.

3.13. Milli Parka vurulmuş zərər Azərbaycan Res-
publikasının Mülki Məcəlləsinə uyğun olaraq ödənilir.

4. Milli Parkın elmi tədqiqat fəaliyyəti
4.1. Milli Parkın elmi tədqiqat fəaliyyəti rekreasiya 

məqsədilə istifadə şəraitində ekoloji vəziyyətin proq-
nozlaşdırılmasına və qiymətləndirilməsinə, səciyyəvi 
və nadir təbiət komplekslərinin, o cümlədən bioloji 
müxtəlifliyin elmi cəhətdən əsaslandırılmış üsullarla 
qorunmasına yönəldilir.

4.2. Milli Parkda elmi tədqiqat fəaliyyətini Milli 
Parkın elm şöbəsinin işçiləri həyata keçirirlər.

4.3. Milli Parkda elmi tədqiqatlara kənar elmi 
müəssisə və təşkilatların, habelə mütəxəssislərin cəlb 
edilməsinə yol verilir. 

4.4. Milli Parkda elmi tədqiqat, mədəni-maarif, 
tədris tədbirlərinin həyata keçirilməsi və ekoloji 
maarifləndirmə işinin təşkili məqsədilə Şura yara-
dıla bilər. Şuranın fəaliyyətinə Milli Parkın direktoru 
rəhbərlik edir. Şuranın tərkibini və Əsasnaməsini 
Azərbaycan Respublikasının ekologiya və təbii 
sərvətlər naziri təsdiq edir. 

4.5. Milli Parkın elmi və herbari fondları yaradılır 
və daimi saxlanılır.

4.6. Milli Parkın elmi əsərlər çap etdirmək hüququ 
vardır.

4.7. Milli Parkda aparılan elmi tədqiqat işlərində 
əldə edilmiş nəticələrdən aşağıdakı məqsədlər üçün 
istifadə olunur:

4.7.1. heyvan və bitki ehtiyatlarının qorunub 
saxlanılmasının, artırılmasının və onlardan səmərəli 

istifadənin elmi əsaslarını işləyib hazırlamaq və Milli 
Parkın ərazisində yayılmış vəhşi heyvanların sa-
yının optimal normadan artığının müvafiq ərazidə 
yayılmış və nəsli kəsilmiş heyvan növlərinin əvvəlki 
yerlərinə baytarlıq-sanitariya tələblərinə uyğun olaraq 
köçürülməsini həyata keçirmək;

4.7.2. Milli Parkın ərazisində təbiət 
komplekslərinin təbii halda saxlanılmasını təmin edən 
tədbirləri, təbiət kompleksləri komponentlərinin faydalı 
məhsuldarlığının qiymətləndirilməsi və yüksəldilməsi 
metodlarını işləyib hazırlamaq;

4.7.3. Milli Parka bitişik ərazilərdə təbii ehti-
yatlardan təsərrüfat məqsədləri üçün istifadənin 
səmərəliliyini müəyyənləşdirmək və nəticələrini aşkara 
çıxarmaq;

4.7.4. ziyanverici heyvanlara və alaq otlarına qarşı 
mübarizə metodlarını, ilk növbədə, bioloji metodların 
layihələrini işləyib hazırlamaq;

4.7.5. su rejimində, torpağın və bitki örtüyünün 
xassələrində, heyvanların sayında və bitkilərin (fito-
senozların) məhsuldarlığında dəyişikliklərin proqnoz-
laşdırılması məqsədilə həmin dəyişikliklərin səbəbini 
öyrənmək;

4.7.6. təbiətdə cərəyan edən proseslər haqqında 
sistemləşdirilmiş faktiki materiallar və nəzəri nəticələr 
hesabına elmi bilikləri zənginləşdirmək;

4.7.7. Milli Parkın hüdudlarından kənarda, 
təsərrüfat məqsədləri üçün istifadə edilən ərazilərdə 
eyni və ya oxşar bioekoloji metodları hazırlamaq.

4.8. Elmi tədqiqatların aparılması metodları Milli 
Parkın rejiminin tələblərinə zidd olmamalıdır. Aparılan 
işlərin nəticələri hazırlanmış elmi təkliflər çərçivəsində 
tətbiq edilir.

4.9. Milli Park elmi tədqiqat işlərini, həyata 
keçirəcəyi elmi-texniki və digər elmi tədbirləri 
hər təqvim ili üçün Nazirliyin təsdiq etdiyi və 
maliyyələşdirdiyi planlar üzrə aparır. Milli Park-
la bu sahədə əməkdaşlıq, Nazirliyin təsdiq etdiyi 
müqavilələr əsasında, müvafiq profilli elmi müəssisə 
və təşkilatlar, habelə ali təhsil müəssisələri ilə birgə 
həyata keçirilir.

5. Milli Parkın təsərrüfat fəaliyyəti
5.1. Milli Parkın təsərrüfat fəaliyyəti təbiət və 

tarix-mədəniyyət obyektlərinin mühafizəsindən, onlara 
xidmət və onların bərpası üzrə tədbirlərin həyata 
keçirilməsindən, təbiətdə idarə olunan istirahət və 
turizm tədbirlərinin təşkilindən ibarətdir.

5.2. Milli Parkın turizm və rekreasiya, turistlərə, 
elmi və maarifləndirmə məqsədli şəxslərə xidmət 
göstərilən zonalarının ərazisində yerləşən binalar 
və qurğular fiziki və hüquqi şəxslərə icarəyə və ya 
istifadəyə turizmin, o cümlədən təbiətdə istirahətin 
inkişafı məqsədilə verilir.

5.3. Milli Parkın turizm və rekreasiya, turistlərə, 
elmi və maarifləndirmə məqsədli şəxslərə xidmət 
göstərilən zonalarının ərazisində mehmanxanaların, 
kempinqlərin, turbazaların və digər iaşə obyektlərinin 
tikintisi və istifadəsi, əhalinin istirahəti məqsədilə 
digər şəraitin yaradılması Azərbaycan Respublikası-
nın Mülki Məcəlləsinə, Azərbaycan Respublikasının 
Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsinə, “Xüsusi mühafizə 
olunan təbiət əraziləri və obyektləri haqqında”, “Turizm 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarına 
uyğun olaraq Milli Parkla fiziki və hüquqi şəxslər ara-
sında bağlanılmış və ekoloji ekspertizadan keçirilmiş 
müqavilələr əsasında həyata keçirilir.

6. Milli Parkın mühafizəsinə, qorunmasına və 
istifadəsinə dövlət nəzarəti

Milli Parkın vəziyyətinə, onun mühafizəsi, qorun-
ması və bərpası ilə bağlı tədbirlərin icrasına dövlət 
nəzarətini Nazirlik həyata keçirir.

7. Milli Parkın fəaliyyətinin təşkili
7.1. Milli Parkın strukturunu, ştat cədvəlini və 

xərclər smetasını Azərbaycan Respublikasının ekolo-
giya və təbii sərvətlər naziri təsdiq edir.

7.2. Milli Parka onun direktoru rəhbərlik edir. Milli 
Parkın direktoru və direktorun müavinləri Azərbaycan 
Respublikasının ekologiya və təbii sərvətlər naziri 
tərəfindən vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilirlər.

7.3. Milli Parkın direktoru aşağıdakı səlahiyyətləri 
yerinə yetirir:

7.3.1. Milli Parka ümumi rəhbərliyi və nəzarəti 
həyata keçirir;

7.3.2. təbiəti mühafizə, elmi tədqiqat və biotex-
niki planların layihələrinin hazırlanmasını və yerinə 
yetirilməsini təmin edir;

7.3.3. Milli Parkda elmi tədqiqat işlərinin planları-
nın, tapşırıqların yerinə yetirilməsinin gedişi haqqında 
struktur bölmələrinin hesabatlarını dinləyir;

7.3.4. Milli Parkın ixtisaslı kadrlarla 
komplektləşdirilməsini təşkil edir, kadrların əlavə 
təhsili istiqamətində qanunvericilikdə nəzərdə tutul-
muş qaydada tədbirlər görür;

7.3.5. Milli Parkın mühafizə rejimi, elmi 
tədqiqatların və onların tətbiqinin nəticələri haqqında 
hesabatları, statistik və maliyyə hesabatlarını aidiyyəti 
üzrə təqdim edir;

7.3.6. Milli Parkın maddi-texniki təminatını təşkil 
edir;

7.3.7. Milli Parkı təmsil edir.
7.4. Direktor Milli Parkın fəaliyyətinə görə şəxsən 

məsuliyyət daşıyır.
7.5. Milli Parkın işçiləri Milli Parkın rejiminin 

pozulması hallarının qarşısının alınmasında mühafizə 
xidmətinin işçilərinə kömək edirlər.

7.6. Milli Parkın təbiət ərazilərindən və 
obyektlərindən ödənişli istifadə “Xüsusi mühafizə 
olunan təbiət əraziləri və obyektləri haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq 
tətbiq edilir.

7.7. Əhalinin və qeyri-hökumət təşkilatlarının Milli 
Parkın mühafizəsi ilə bağlı təqdim etdiyi təkliflərin 
məqsədəuyğun olub-olmadığına Milli Parkda baxılır.

ƏSASNAMƏ

Ermənistanın İsveçdəki səfirliyinin 
qarşısında aksiya keçirilib
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  
2019-cu il 22 fevral tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir

Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar  
Nazirliyinin tabeliyində İnnovasiyalar Agentliyinin

1. Ümumi müddəalar
1.1. Azərbaycan Respublika-

sı Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək 
Texnologiyalar Nazirliyinin (bundan 
sonra – Nazirlik) tabeliyində İnno-
vasiyalar Agentliyi (bundan sonra 
– Agentlik) innovasiya fəaliyyəti, 
yerli sahibkarlıq subyektlərinə 
müasir texnologiyaların və texnoloji 
həllərin əldə olunmasına yardım 
göstərilməsi və onların transfe-
rinin təşkili, innovasiyayönümlü 
elmi tədqiqatların dəstəklənməsi, 
innovativ layihələrin (o cümlədən 
startapların) təşviq edilməsi, 
onların qrant, güzəştli kredit və 
nizamnamə kapitalına sərmayə (o 
cümlədən vençur maliyyələşməsi) 
ilə maliyyələşdirilməsi, innovasiya 
təşəbbüskarlığının təbliği sahəsində 
(bundan sonra – müvafiq sahə) 
fəaliyyət göstərən, nəzarəti və 
tənzimlənməni həyata keçirən publik 
hüquqi şəxsdir.

1.2. Agentlik öz fəaliyyətində 
Azərbaycan Respublikasının Kons-
titusiyasını, Azərbaycan Respublika-
sının qanunlarını, bu Nizamnaməni, 
Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin digər fərmanlarını, həmçinin 
sərəncamlarını, Azərbaycan Res-
publikası Nazirlər Kabinetinin qərar 
və sərəncamlarını, digər normativ 
hüquqi aktları rəhbər tutur.

1.3. Agentlik öz vəzifələrini 
yerinə yetirərkən və hüquqları-
nı həyata keçirərkən dövlət və 
yerli özünüidarəetmə orqanları 
ilə, beynəlxalq və qeyri-hökumət 
təşkilatları ilə, digər hüquqi və fiziki 
şəxslərlə qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət 
göstərir.

1.4. Agentlik ümumdövlət 
və  ictimai əhəmiyyət daşıyan 
fəaliyyətlə məşğul olur. Agentlik bu 
Nizamnamədə qarşıya qoyulmuş 
məqsədlərə nail olmaq üçün sahib-
karlıq fəaliyyəti ilə məşğul ola bilər.

1.5. Agentliyin müstəqil balansı, 
əmlakı, xəzinə və bank hesabları, öz 
adı həkk olunmuş möhürü, müvafiq 
ştampları və blankları vardır.

1.6. Qanuna uyğun olaraq, 
Agentliyin əqdlər bağlamaq, öz adın-
dan əmlak və qeyri-əmlak hüquqları 
əldə etmək və həyata keçirmək 
hüququ, həmçinin vəzifələri vardır. 
Agentlik məhkəmədə iddiaçı və ya 
cavabdeh qismində çıxış edə bilər.

1.7. Agentlik Bakı şəhərində 
yerləşir.

2. Agentliyin fəaliyyətinin 
məqsədi və fəaliyyət istiqamətləri

2.1. Agentliyin fəaliyyətinin 
məqsədi biliyə və innovasiyaya 
əsaslanan iqtisadiyyat qurmaq, 
innovasiya mühitini yaxşılaşdır-
maq, innovasiya potensialından 
səmərəli istifadə etmək, innovasiya 
fəaliyyətinin tənzimlənməsi sistemini 
təkmilləşdirmək, müvafiq institusio-
nal dəstək mexanizmlərini formalaş-
dırmaq, innovativ elmi tədqiqatların 
və layihələrin ölkə iqtisadiyyatında 
rolunun və rəqabət qabiliyyətinin 
artırılması əsasında dayanıqlı inki-
şafı təmin etmək, innovativ inkişaf 
sahəsində səmərəliliyi artırmaq, sa-
hibkarlığın və cəmiyyətin mənafeyi 
üçün elm əsaslı innovasiyaları 
təşviq etmək və müvafiq sahədə 
fəaliyyət göstərməkdir.

2.2. Agentliyin fəaliyyət 
istiqamətləri aşağıdakılardır:

2.2.1. müvafiq sahənin inkişafını 
təmin etmək;

2.2.2. müvafiq sahədə dövlət 
siyasətinin formalaşmasında iştirak 
etmək;

2.2.3. müvafiq sahədə 
tənzimləməni və qüvvədə olan 
qanunvericiliyə əməl edilməsinə 
nəzarəti həyata keçirmək;

2.2.4. yerli sahibkarlıq 
subyektlərinə müasir texnologiyala-
rın və texnoloji həllərin əldə olunma-
sına yardım göstərmək və onların 
transferini təşkil etmək (həyata 
keçirmək); 

2.2.5. müvafiq sahədə fəaliyyət 
üzrə aidiyyəti dövlət qurumları ilə 
əməkdaşlıq etmək, yeni təkliflərin  
işlənib hazırlanmasında və həyata 
keçirilməsində iştirak etmək;

2.2.6. innovasiyayönümlü elmi 
tədqiqatları, innovativ ideya və 
layihələri dəstəkləmək;

2.2.7. innovasiya fəaliyyətini, 
innovativ layihələri (o cümlədən 
startapları), innovasiya 
təşəbbüskarlığını təşviq etmək; 

2.2.8. “Made in Azerbaijan” bren-
di ilə innovativ və yüksək texnoloji 
məhsul istehsalına və xidmətlərin 
göstərilməsinə təkan vermək, 
habelə mövcud yerli brendlərin 
beynəlxalq arenaya çıxmasına 
şərait yaratmaq;

2.2.9. Azərbaycan Respublikası-
nın ərazisində innovativ sahibkarlı-
ğın və yüksək texnologiyaların inki-
şafı üçün yerli və xarici müəssisələr, 
dövlət, qeyri-hökumət təşkilatları 
və özəl təşkilatlar ilə əməkdaşlıq 
etmək;

2.2.10. müvafiq sahədə dövlət-
özəl tərəfdaşlıq layihələrini təşkil 
etmək və həyata keçirmək;

2.2.11. bu Nizamnamədə 
müəyyən edilən digər istiqamətlərdə 
fəaliyyət göstərmək.

3. Agentliyin vəzifələri və 
hüquqları

3.1. Bu Nizamnamə ilə müəyyən 
edilmiş fəaliyyət istiqamətlərinə 
uyğun olaraq Agentliyin vəzifələri 
aşağıdakılardır:

3.1.1. müvafiq sahədə qanun-
vericilik aktlarının, inkişaf konsep-
siyalarının və məqsədli proqram-
ların hazırlanmasında və həyata 
keçirilməsində iştirak etmək;

3.1.2. ölkədə innovasiya 
siyasətini dəstəkləmək və onun 
inkişafını təmin etmək;

3.1.3. ölkədə ideyaların məhsula 
çevrilərək bazara çıxarılmasına 
xidmət edən dinamik innovativ siste-
min qurulmasını təmin etmək və onu 
idarə etmək;

3.1.4. müvafiq sahədə investi-
siya mühitini təhlil etmək və onun 
təkmilləşdirilməsinə dair təkliflər 
vermək;

3.1.5. yerli sahibkarlıq 
subyektlərinə müasir texnologi-
yaların və texnoloji həllərin əldə 
olunmasında yardım göstərmək və 
onların transferini təşkil etmək, bu 
məqsədlərlə əqdlər bağlamaq;

3.1.6. innovasiyayönümlü elmi 
tədqiqatlara, onların kommersiya-
laşdırılmasına maliyyə və təşkilati 
dəstək göstərmək;

3.1.7. innovativ inkişaf ilə bağlı 
qlobal meyilləri təhlil etmək, müvafiq 
sahədə proqnozlar hazırlamaq və 
prioritetlər üzrə təkliflər vermək;

3.1.8. ölkədə innovasiya 
təşəbbüskarlığını və yaradıcılığını 
təbliğ etmək;

3.1.9. ölkədə innovasiya 
sahəsində fəaliyyət göstərən dövlət 
və özəl qurumların beynəlxalq 
təşkilatlarla tərəfdaşlığını təşviq 
etmək və genişləndirmək;

3.1.10. ölkənin davamlı inki-
şaf məqsədlərindən irəli gələn 
məsələlərin innovativ həlli üçün 
dövlət sifarişləri formalaşdırmaq 
və onların həyata keçirilməsinə 
müsabiqə yolu ilə yerli icraçıları, o 
cümlədən startapları cəlb etmək; 

3.1.11. innovasiyalarla bağlı 
beynəlxalq reytinqlərdə ölkənin 
mövqeyinin yaxşılaşdırılmasına dair 
təkliflər vermək və tədbirlər görmək;

3.1.12. innovasiya fəaliyyətini 
təşkil etmək və inkişaf etdirmək 
məqsədilə innovasiya infrastrukturu-
nun əsas elementləri olan fondların, 
texnologiyalar parklarının, inkuba-
torların, innovasiya mərkəzlərinin, 
tədqiqat və araşdırma mərkəzlərinin, 
laboratoriyaların, texnologiya və 
biliklər transferi mərkəzlərinin və 
digər təsisatların (infrastrukturun) 
yaradılması ilə bağlı təkliflər vermək, 
onları təsis etmək, yaradılması-
nı maliyyələşdirmək və onların 
fəaliyyətində iştirak etmək;

3.1.13. rəqəmsal transformasi-
ya məqsədli məhsul və xidmətləri 
müəyyənləşdirmək, robot və 
bulud texnologiyalarına, irihəcmli 
məlumatların emalına, süni intellektə 
əsaslanan həlləri dəstəkləmək;

3.1.14. yeni nəsil innovatorların 
yetişdirilməsi, onların təcrübə və 
tədqiqat bacarıqlarının yüksəldilməsi 
məqsədilə müddətli, tam və ya 
qismən maliyyələşdirilən fərdi 
proqramlar üçün müsabiqələr elan 
etmək, bununla əlaqədar yerli və 
xarici təhsil müəssisələri ilə və xarici 
şirkətlərlə danışıqlar aparmaq;

3.1.15. müvafiq sahə ilə bağ-
lı ali təhsil müəssisələrinin elmi 
tədqiqat infrastrukturunun forma-
laşdırılmasını tam və ya qismən 
maliyyələşdirmək;

3.1.16. yeni texnologiyaların 
yerli iqtisadiyyata inteqrasiyası üzrə 
layihələri bilavasitə həyata keçirmək 
və ya maliyyələşdirmək;

3.1.17. innovativ layihələri 
araşdırmaq, onların iqtisadi 
səmərəliliyini, ixrac yönümlü-
yünü, rəqabət qabiliyyətliyini  
qiymətləndirmək və investisiyalar 
cəlb etmək;

3.1.18. innovativ layihələri 
(o cümlədən startapları) qrant, 
güzəştli kredit və nizamnamə 
kapitalına sərmayə (o cümlədən 
vençur maliyyələşməsi) vasitəsilə 
maliyyələşdirmək; 

3.1.19. ölkədə innovasiya 
fəaliyyətinə investisiyaların cəlb 
edilməsi üçün təşviqat və danışıqlar 
aparmaq;

3.1.20. innovativ elmi-texniki 
ideyaların, texnoloji və mühəndis 
həllərin axtarışı, tətbiqi imkanlarının 
yoxlanılması və müşayiət edilməsi 
istiqamətində tədbirlər görmək;

3.1.21. innovativ elmi-texniki 
ideyaların, texnoloji və mühəndis 
həllərin layihə mərhələsinə 
çatdırılmasını və onların 
maliyyələşdirilməsini təmin etmək;

3.1.22. innovativ layihələr (o 
cümlədən startaplar), innovativ 
məhsul və xidmətlər üzrə əqli 
mülkiyyət hüquqlarının qorunma-
sı və əldə edilməsi istiqamətində 
tədbirlər görmək, innovativ ideya-
ların patentləşdirilməsini və əqli 
mülkiyyət hüquqları obyektlərinin 
dövlət qeydiyyatını dəstəkləmək; 

3.1.23. müvəkkil banklar və bank 
olmayan kredit təşkilatları vasitəsilə 

Agentliyin vəsaiti hesabına güzəştli 
maliyyə resurslarından istifadə 
imkanını təmin etmək;

3.1.24. Agentliyin vəsaiti hesa-
bına güzəştli kreditlərin alınması 
üçün investisiya layihələrinin tərtib 
olunmasına dair minimal tələbləri, 
müsabiqə şərtlərini və investisiya 
layihələrinin qiymətləndirilmə meyar-
larını müəyyən etmək və bunları in-
formasiya ehtiyatlarında açıqlamaq;

3.1.25. innovativ layihələrin, 
texnologiyaların, xidmətlərin, 
maliyyələşdirilmiş elmi tədqiqatların 
ictimaiyyət üçün açıq reyestrini 
yaratmaq və aparmaq;

3.1.26. Agentliyin 
maliyyələşdirilməsi hesabına həyata 
keçiriləcək və ya keçirilən layihələrin 
icrasının bütün mərhələlərində eks-
pertizasını aparmaq; 

3.1.27. innovativ sahibkarlığın, 
sağlam rəqabətin və əmtəə baza-
rının inkişafını, yeni iş yerlərinin 
yaradılmasını təmin edən sahəvi və 
regional proqramların və investisiya 
layihələrinin işlənib hazırlanmasın-
da, həyata keçirilməsində, infrast-
rukturunun formalaşmasında iştirak 
etmək;

3.1.28. Agentliyin ayırdığı 
vəsaitdən təyinatı üzrə istifadə 
olunmasına nəzarət etmək, həmin 
vəsaitdən təyinatı üzrə istifadə 
edilmədikdə, maliyyələşdirilmənin 
dayandırılması və ayrılmış vəsaitin 
geri qaytarılması üçün tədbirlər 
həyata keçirmək;

3.1.29. yeni ideya və innovasi-
ya fəaliyyəti subyektləri, ali təhsil 
müəssisələri ilə sahibkarlar arasında 
əlaqələndirici rolunda çıxış etmək və 
bu məqsədlə sahibkarlara məsləhət-
ekspert xidmətləri göstərmək; 

3.1.30. əməkdaşlıq etdi-
yi istedadlı gənclərin, gənc 
mütəxəssislərin və alimlərin 
məlumat bankını yaratmaq;

3.1.31. ali və digər təhsil 
müəssisələri, dövlət, qeyri-hökumət 
təşkilatları və özəl təşkilatlar 
nəzdində hüquqi şəxs yaratmadan 
innovasiya fəaliyyətinə başlayan 
şəxslər və startaplar üçün ilkin zəruri 
infrastruktur və əlverişli şəraitin 
yaradılması məqsədilə əməkdaşlıq 
haqqında müqavilələr və anlaşma 
memorandumları (niyyət protokol-
ları) imzalamaq, həmin müqavilə və 
memorandumlarda (protokollarda) 
nəzərdə tutulmuş tədbirlərin yerinə 
yetirilməsini və maliyyə vəsaitinin 
ayrılmasını təmin etmək; 

3.1.32. Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin müəyyən etdiyi hallar-
da texnoparkların idarəedici təşkilatı 
funksiyalarını yerinə yetirmək;

3.1.33. innovativ layihələrlə 
bağlı fiziki və hüquqi şəxslərə 
ödənişli xidmətlər (biznes strategi-
yalarının hazırlanması və icrasına 
nəzarət, risk təhlili, təlimlərin təşkili, 
layihələrin icrasının monitorinqinin 
aparılması və hesabatların hazırlan-
ması, layihə heyətinə ixtisaslı, təlim 
keçmiş və təcrübəli əməkdaşların 
cəlb edilməsi, informasiya texnolo-
giyaları infrastrukturu və proqram 
təminatı dəstəyi) göstərmək;

3.1.34. müqavilə əsasında 
səmərəliliyin artırılması, xərclərə 
qənaət edilməsi və biznes 
proseslərinin təkmilləşdirilməsi 
məqsədilə təşkilatlarda texno-
loji audit aparmaq və innovasi-
yaların tətbiqi üzrə ehtiyacları 
müəyyənləşdirmək;

3.1.35. xarici istedadlı innova-
torları və yüksək potensialı olan 
innovativ ideya sahiblərini, innovativ 
tədqiqatçıları ölkəyə cəlb etmək;

3.1.36. startaplara müvafiq sahə 
ilə bağlı beynəlxalq elmi nəşrlərlə 
tanışolma imkanını təmin etmək;

3.1.37.  innovativ layihələrin 
həyata keçirilməsi üçün yüksək 
texnoloji infrastruktur (avadanlıq, 
qurğu, cihaz, alət, təchizat vasitələri 
və s.) əldə etmək, öz hesabına 
yüksəkixtisaslı işçi heyəti cəlb 
etmək, xərcləri qarşılamaq;

3.1.38. müvafiq sahədə elektron 
xidmətləri “Dövlət orqanlarının və 
Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti tərəfindən yaradılan publik 
hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər 
göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi 
tədbirlər haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2011-
ci il 23 may tarixli 429 nömrəli 
Fərmanına uyğun olaraq təşkil 
etmək;

3.1.39. Agentliyin fəaliyyəti 
ilə bağlı daxil olan müraciətlərə 
“Vətəndaşların müraciətləri haqqın-
da”, “İnzibati icraat haqqında” və 
“İnformasiya əldə etmək haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının qa-
nunlarına uyğun olaraq baxmaq və 
qanunla müəyyən edilmiş qaydada 
tədbirlər görmək;

3.1.40. kargüzarlığı və 
vətəndaşların qəbulunu müvafiq 
normativ hüquqi aktların tələblərinə 
uyğun təşkil etmək, Agentlik 
əməkdaşlarının əlavə təhsili və 

peşəkarlığının yüksəldilməsi üçün 
tədbirlər görmək;

3.1.41. Agentliyə ayrılan büdcə 
vəsaitindən, kreditdən, qrantdan və 
digər maliyyə vəsaitindən təyinatı 
üzrə səmərəli istifadə olunmasını 
təmin etmək;

3.1.42. dövlət və kommersiya 
sirrinin, habelə məxfilik rejiminin 
qorunması üçün tədbirlər görmək;

3.1.43. Agentliyin informasiya 
təminatını təşkil etmək və onun 
təhlükəsizliyini təmin etmək;

3.1.44. öz fəaliyyəti haqqında 
əhalinin məlumatlandırılmasını, in-
ternet saytının yaradılmasını, malik 
olduğu və siyahısı “İnformasiya 
əldə etmək haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu ilə 
müəyyən edilmiş açıqlanmalı olan 
ictimai informasiyanın həmin saytda 
yerləşdirilməsini və bu informasiya-
nın daim yenilənməsini təmin etmək;

3.1.45. Agentliyin strukturunun 
və fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi 
üçün tədbirlər görmək;

3.1.46. müvafiq sahədə peşəkar 
mütəxəssislərin hazırlanması və 
tədris proqramlarının tərtibi ilə bağlı 
təkliflər vermək və onların həyata 
keçirilməsində iştirak etmək;

3.1.47. innovativ layihələr 
çərçivəsində elmi araşdırmaların 
həyata keçirilməsi ilə əlaqədar 
təqaüd proqramları elan etmək;

3.1.48. müvafiq sahədə 
layihələrə informasiya dəstəyi 
göstərmək;

3.1.49. fəaliyyət istiqamətlərinə 
uyğun olaraq Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin aktları ilə 
müəyyən edilmiş digər vəzifələri 
həyata keçirmək.

3.2. Öz vəzifələrini yerinə 
yetirmək üçün Agentliyin aşağıdakı 
hüquqları vardır:

3.2.1. müvafiq sahədə normativ 
hüquqi aktın layihəsinin qəbul olun-
ması, aktda dəyişikliklər edilməsi, 
aktın şərh edilməsi, qüvvəsinin 
dayandırılması və ya ləğv edilməsi 
haqqında aidiyyəti üzrə təklif 
vermək;

3.2.2. Agentliyə maliyyə vəsaiti 
cəlb etmək və bu məqsədlə əqdlər 
bağlamaq;

3.2.3. müstəqil ekspertləri və 
mütəxəssisləri qanunvericiliklə 
müəyyən edilmiş qaydada öz 
fəaliyyətinə cəlb etmək;

3.2.4. Agentliyin məqsədlərinə 
uyğun olan layihələrin 
maliyyələşdirilməsi məsələsini həll 
etmək;

3.2.5. birgə layihələrə cəlb olu-
nan xarici investisiyaların qorunma-
sına təminat vermək;

3.2.6. fəaliyyət məqsədlərinə 
uyğun olaraq qiymətli kağızlar əldə 
etmək və onları idarə etmək, inves-
tisiya fondları və ya digər təşkilatlar 
yaratmaq;

3.2.7. müvəkkil banklar və bank 
olmayan kredit təşkilatları vasitəsilə 
Agentliyin vəsaiti hesabına güzəştli 
maliyyə resurslarından istifadə 
imkanını genişləndirmək;

3.2.8. Agentliyin müəyyən etdiyi 
qaydada innovativ elmi tədqiqatları 
dərc etmək;

3.2.9. təsərrüfat cəmiyyətləri ya-
ratmaq və ya onlarda iştirak etmək;

3.2.10. vəzifələrinin icrası ilə 
bağlı əqdlər bağlamaq və bu cür 
əqdlərin icrasını təmin etmək;

3.2.11. Agentliyin vəsaiti hesa-
bına maliyyələşdirilən layihələrdə 
vəsaitin təyinatı üzrə istifadə olun-
masına nəzarət etmək məqsədilə 
monitorinqlər aparmaq;

3.2.12. inkubasiya, kovörkinq, 
akselerasiya, mentorluq, biz-
nes plan hazırlanması, biznesin 
təsis edilməsi prosedurlarının və 
bazar araşdırmalarının aparılma-
sı, fəaliyyətin genişləndirilməsi, 
investorlarla əlaqələrin qurulması, 
sifarişçilərin tapılması, marketinq, 
məsləhət, informasiya,  ekspert 
xidmətləri göstərmək;

3.2.13. Agentliyin fəaliyyətini 
təbliğ etmək;

3.2.14. daxili və xarici inves-
tisiyaların müvafiq sahəyə cəlb 
edilməsi və onlardan səmərəli 
istifadə olunması ilə bağlı tədbirlər 
görmək;

3.2.15. beynəlxalq təşkilatlarla, 
xarici dövlətlərin aidiyyəti dövlət 
orqanları (qurumları), investisiya 
fondları ilə əməkdaşlıq etmək, 
xarici dövlətlərin müvafiq təcrübəsini 
öyrənmək;

3.2.16. müvafiq sahədə 
beynəlxalq müqavilələrə Azərbaycan 
Respublikasının tərəfdar çıxması 
barədə təkliflər vermək;

3.2.17. fəaliyyət istiqamətlərinə 
aid məsələlərlə bağlı araşdırmalar 
aparmaq, işçi qruplar və komissiya-
lar yaratmaq;

3.2.18. dövlət orqanlarına və 
qurumlarına, yerli özünüidarəetmə 
orqanlarına, hüquqi və fiziki şəxslərə 
zəruri məlumatlar (sənədlər) barədə 
sorğu vermək və onlardan belə 

məlumatları (sənədləri) almaq;
3.2.19. fəaliyyət istiqamətləri 

üzrə rəy və təkliflər vermək, təhlillər 
və ümumiləşdirmələr aparmaq, ana-
litik materiallar hazırlamaq;

3.2.20. Agentliyin fəaliyyəti ilə 
bilavasitə əlaqədar olan konfrans, 
forum, seminar, sərgi və digər bu 
kimi tədbirlər təşkil etmək və onlarda 
iştirak etmək;

3.2.21. əməkdaşlarını 
dövlət təltiflərinə və digər mü-
kafatlara təqdim etmək, onların 
həvəsləndirilməsi üçün tədbirlər 
görmək;

3.2.22. xüsusi bülletenlər və 
digər nəşrlər buraxmaq;

3.2.23. Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin aktları ilə müəyyən 
edilmiş digər hüquqları həyata 
keçirmək.

4. Agentliyin idarə edilməsi
4.1. Agentlik öz fəaliyyətində və 

idarəetmədə mütərəqqi korporativ 
idarəetmə standartlarını tətbiq edir.

4.2. Agentliyi İdarə Heyəti idarə 
edir.

4.3. İdarə Heyəti Agentliyə  
rəhbərliyi və nəzarəti həyata keçirir. 
İdarə Heyətinin tərkibi üç nəfərdən – 
Azərbaycan Respublikası nəqliyyat, 
rabitə və yüksək texnologiyalar 
nazirinin təqdimatı ilə Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin vəzifəyə 
təyin və vəzifədən azad etdiyi İdarə 
Heyətinin sədrindən və digər iki 
üzvündən ibarətdir.

4.4. İdarə Heyətinin sədri 
müvəqqəti olmadıqda, onun 
səlahiyyətlərinin icrasını İdarə 
Heyəti sədrinin müəyyən etdiyi İdarə 
Heyətinin digər üzvü həyata keçirir.

4.5. İdarə Heyəti aşağıdakı 
vəzifələri yerinə yetirir:

4.5.1. təsisçinin səlahiyyətlərinin 
həyata keçirilməsi üçün təsisçiyə 
təkliflər vermək və sənədlər (o 
cümlədən Agentliyin maliyyə 
hesabatını və fəaliyyətinə dair illik 
hesabatı) təqdim etmək;

4.5.2. Agentliyin inkişaf 
istiqamətlərinə dair Nazirliyə təkliflər 
vermək, strateji məqsəd və planları-
nı müəyyən etmək;

4.5.3. Agentliyin fəaliyyətinə 
nəzarət etmək;

4.5.4. Agentliyin fəaliyyətini təşkil 
etmək;

4.5.5. Agentliyin Aparatının 
strukturunu və işçilərinin say həddini 
təsdiq etmək üçün Nazirliyə təkliflər 
vermək, əməkhaqqı fondunu və 
işçilərin əməkhaqlarını təsdiq etmək, 
Agentliyin əldə etdiyi vəsait (dövlət 
büdcəsindən və dövlətə məxsus 
digər fondlardan ayrılan vəsait istis-
na olmaqla) hesabına işçilərə əlavə 
ödənilən həvəsləndirmə sistemini 
müəyyənləşdirmək;

4.5.6. Nazirliyin razılığı ilə 
Agentliyin təsərrüfat cəmiyyətlərinin 
yaradılması və ya onlarda iştirakı, 
həmçinin Agentliyin idarə, filial və 
nümayəndəliklərinin yaradılması 
barədə qərar qəbul etmək;

4.5.7. Agentliyin maliyyə plan-
laşdırmasını və büdcəsini təsdiq 
etmək;

4.5.8. Agentliyin fəaliyyətinə dair 
daxili qaydaları (o cümlədən maraq-
lar münaqişəsinin istisna olunması 
qaydasını), habelə idarə, filial və 
nümayəndəliklərinin əsasnamələrini, 
törəmə təsərrüfat cəmiyyətlərinin 
nizamnamələrini təsdiq etmək;

4.5.9. Agentliyin fəaliyyətinə dair 
illik hesabatı dinləmək;

4.5.10. bu Nizamnamə ilə 
müəyyən edilən vəzifələrin icrası 
üzrə görülmüş işlərə dair Nazirliyin 
müəyyən etdiyi müddətlərdə və 
qaydada Nazirliyə hesabatlar təqdim 
etmək;

4.5.11. Agentliyin kənar audito-
runu təyin etmək və audit hesabatını 
qəbul etmək;

4.5.12. Agentliyin kənar audi-
torunun yoxlamalarının, habelə 
digər yoxlamaların nəticələrinə dair 
tədbirlər görmək;

4.5.13. daxili audit bölməsi 
yaradıldığı halda, Agentliyin daxili 
audit bölməsinin fəaliyyətinə nəzarət 
etmək və fəaliyyətinə dair hesabat-
lar almaq, habelə onun üzvlərini 
vəzifəyə təyin və vəzifədən azad 
etmək;

4.5.14. Nazirliyin razılığı ilə 
Agentliyin xalis aktivlərinin dəyərinin 
25 faizindən artıq məbləğdə olan 
əqdin (xüsusi əhəmiyyətli əqdin) və 
aidiyyəti şəxslə dəyəri Agentliyin 
aktivlərinin 5 faizini və daha çox 
hissəsini təşkil edən əqdin bağlan-
ması haqqında qərar qəbul etmək;

4.5.15. aidiyyəti şəxslə dəyəri 
Agentliyin aktivlərinin 5 faizədək 

hissəsini təşkil edən əqdin bağlan-
ması haqqında qərar qəbul etmək;

4.5.16. Agentliyin strateji 
məqsədlərinin və planlarının, habelə 
büdcəsinin icrasına nəzarət etmək;

4.5.17. Agentliyə ayrılan büdcə 
vəsaitindən, kreditdən, qrantdan və 
digər maliyyə vəsaitindən təyinatı 
üzrə səmərəli istifadə olunmasını 
təmin etmək; 

4.5.18. İdarə Heyəti üzvlərinin 
müraciətlərinə baxmaq və qərar 
qəbul etmək;

4.5.19. müvafiq sahədə normativ 
hüquqi aktın layihəsinin qəbul olun-
ması, aktda dəyişikliklər edilməsi, 
aktın şərh edilməsi, qüvvəsinin 
dayandırılması və ya ləğv edilməsi 
haqqında aidiyyəti üzrə təklif 
vermək;

4.5.20. İdarə Heyəti sədrinin 
səlahiyyətlərinə aid edilməyən 
bütün digər məsələlər barədə qərar 
vermək.

4.6. İdarə Heyətinin iclası ayda 
bir dəfədən az olmayaraq çağı-
rılır. İdarə Heyətinin iclaslarının 
keçirilməsi təşəbbüsü ilə İdarə 
Heyətinin üzvü çıxış edir. İdarə 
Heyətinin iclasları üzvlərinin yarıdan 
çoxu iştirak etdikdə səlahiyyətlidir. 
İdarə Heyətinin iclasında, hər 
üzvün bir səsi olmaqla, qərarlar 
açıq səsvermə yolu ilə sadə səs 
çoxluğu ilə qəbul edilir. Səsvermə 
zamanı üzvlərin bitərəf qalmasına 
icazə verilmir. Səslərin sayı bərabər 
olduqda, İdarə Heyəti sədrinin (və 
ya onu əvəz edən digər üzvün) səsi 
həlledicidir. İdarə Heyəti üzvlərinə 
iclasın keçiriləcəyi yer və vaxt, 
habelə gündəliyə daxil edilmiş 
məsələlər barədə iclasa azı 3 (üç) iş 
günü qalmış, zəruri sənədlər əlavə 
edilməklə yazılı məlumat verilir. 
İclasın gündəliyinə İdarə Heyətinin 
hər hansı üzvünün maraqları-
na toxunan məsələ çıxarıldıqda, 
həmin üzv bununla bağlı maraqları 
haqqında ətraflı məlumat verməli, 
bu məsələnin müzakirəsində və 
həmin məsələyə dair səsvermədə 
iştirak etməməlidir. Gündəliyə 
daxil edilməmiş və ya tələb olunan 
aidiyyəti sənədləri iclasdan qabaq 
təqdim edilməmiş məsələlər barədə, 
bütün iştirakçı üzvlərin razılıq verdiyi 
hallar istisna olmaqla, qərar qəbul 
edilə bilməz.

4.7.  İdarə Heyətinin sədri:
4.7.1. Agentliyin cari fəaliyyətinə 

rəhbərlik edir və onu təmsil edir;
4.7.2. İdarə Heyətinin fəaliyyətini 

təşkil edir, iclaslarının gündəliyini 
müəyyənləşdirir və iclaslarına 
sədrlik edir;

4.7.3. öz təşəbbüsü ilə, İdarə 
Heyətinin digər üzvünün təşəbbüsü 
ilə İdarə Heyətinin iclaslarını çağırır;

4.7.4. öz təşəbbüsü ilə, habelə 
İdarə Heyətinin hər hansı bir üzvü-
nün xahişi əsasında digər şəxsləri 
İdarə Heyətinin iclasında iştirak 
etməyə dəvət edir;

4.7.5. Agentliyin fəaliyyətinin 
təşkili ilə əlaqədar icrası məcburi 
olan daxili sərəncam və əmrlər verir;

4.7.6. Agentliyin fəaliyyət 
istiqamətlərinə dair qəbul olunmuş 
aktların icrasını təşkil edir, yoxlayır 
və buna nəzarəti həyata keçirir;

4.7.7. Agentliyin vəzifəli 
şəxslərinin qanunvericiliyə zidd olan 
qərarlarını ləğv edir;

4.7.8. müəyyən edilmiş struktur, 
əməkhaqqı fondu və işçilərin say 
həddi daxilində Agentliyin Aparatı-
nın və digər struktur bölmələrinin 
strukturunu, ştat cədvəlini və xərclər 
smetasını təsdiq edir;

4.7.9. Agentliyin işçilərinin vəzifə 
maaşlarının, vəzifə maaşlarına 
əlavələrin, mükafatların və digər 
ödənişlərin verilməsini əməkhaqqı 
fondu çərçivəsində təşkil edir;

4.7.10. Agentliyin, o 
cümlədən onun idarə, filial və 
nümayəndəliklərinin, habelə 
tabeliyindəki digər qurumların 
işçilərinin (təsərrüfat cəmiyyətlərində 
isə yalnız rəhbərlərin) vəzifəyə təyin 
və vəzifədən azad edilməsi, onlar 
barəsində həvəsləndirmə və intizam 
tənbehi tədbirləri görülməsi barədə 
qərarlar qəbul edir;

4.7.11. Agentliyin əmlakından 
onun Nizamnaməsində nəzərdə 
tutulmuş məqsədlərə uyğun istifadə 
olunmasına nəzarət edir;

4.7.12. Agentliyin adından 
əməliyyatlar aparır, müqavilələr bağ-
layır və onların yerinə yetirilməsini 
təmin edir;

4.7.13. Agentliyin fəaliyyət 
istiqamətləri ilə bağlı məşvərətçi 
komitələr və işçi qruplar yaradır;

4.7.14. Agentliyin fəaliyyət 

istiqamətləri üzrə dövlət sirrinin və 
məxfilik rejiminin, habelə qanun-
la qorunan digər məlumatların 
mühafizəsi üçün zəruri tədbirlər 
görür;

4.7.15. Agentlikdə kargüzarlıq və 
arxiv işinin aparılmasını təmin edir;

4.7.16. Agentlikdə müraciətlərə 
baxılmanı və vətəndaşların 
qəbulunu təmin edir.

4.8. İdarə Heyətinin üzvləri:
4.8.1. İdarə Heyətinin 

səlahiyyətlərinə aid məsələlərin 
həllində iştirak edirlər;

4.8.2. İdarə Heyətinin iclasının 
gündəliyi ilə və baxılması nəzərdə 
tutulmuş materiallarla əvvəlcədən 
tanış olurlar;

4.8.3. İdarə Heyətinin qəbul 
ediləcək qərarlarına dair fikir 
bildirirlər;

4.8.4. İdarə Heyətinin 
səlahiyyətlərinə aid məsələlərə onun 
iclaslarında baxmaq barədə təkliflər 
verirlər;

4.8.5. İdarə Heyətinin qərarları, 
iclas protokolları ilə və digər 
sənədlərlə tanış olurlar.

4.9. İdarə Heyətinin üzvləri onun 
iclaslarında baxılan məsələlərə 
qərəzsiz yanaşmalı, İdarə Heyəti 
üzvünün adına xələl gətirə 
biləcək hərəkətlərə və çıxışla-
ra yol verməməlidirlər, həmçinin 
Azərbaycan Respublikası Mülki 
Məcəlləsinin 49-cu maddəsində 
müəyyən edilmiş digər tələbləri 
yerinə yetirməlidirlər.

5. Agentliyin nizamnamə 
fondu, əmlakı və maliyyə 
fəaliyyətinin əsasları

5.1. Agentliyin ilkin nizamnamə 
fondunun məbləği 500 000 (beş yüz 
min) manatdır.

5.2. Agentliyin əmlakı 
nizamnamə fondundan, təsisçinin 
verdiyi əmlakdan, həmçinin dövlət 
büdcəsindən ayrılan vəsaitdən, 
fəaliyyətindən əldə olunmuş 
gəlirdən, ianələrdən, qrantlardan, 
cəlb edilən investisiyalardan və 
qanunla qadağan edilməyən digər 
vəsaitdən formalaşır.

5.3. Agentlik öz əmlakından 
yalnız Nizamnaməsində müəyyən 
olunmuş məqsədlərə uyğun 
istifadə edir. Agentlik balansında 
olan dövlət əmlakına münasibətdə 
səlahiyyətlərini müvafiq 
qanunvericiliklə müəyyən edilmiş 
qaydada həyata keçirir.

5.4. Agentlik qanunla nəzərdə 
tutulmuş vergiləri və digər 
məcburi ödənişləri ödədikdən 
sonra Agentliyin, onun idarə, filial, 
nümayəndəliklərinin və təsərrüfat 
cəmiyyətlərinin, habelə tabeliyindəki 
digər qurumların fəaliyyətindən 
əldə edilmiş vəsait üzərində bu 
Nizamnamə ilə müəyyən edilmiş 
vəzifələrinin icrası məqsədləri 
üçün sərəncam vermək hüququna 
malikdir.

5.5. Agentliyin məhsullarının 
(malların, işlərin, xidmətlərin) 
qiymətləri tənzimlənən qiymətlərə 
(tariflərə) aid deyildir.

6. Agentliyin fəaliyyətinə 
nəzarətin forması və əhatə dairəsi

6.1. Agentliyin fəaliyyətinə 
nəzarəti Nazirlik, həmçinin bu 
Nizamnamə ilə müəyyən edilmiş 
qaydada İdarə Heyəti həyata 
keçirirlər.

6.2. Agentliyin fəaliyyətinə dair 
illik hesabatı Nazirlik Azərbaycan 
Respublikasının Prezidentinə 
təqdim edir.

7. Agentlikdə uçot və hesabat
7.1. Agentlik “Mühasibat uçotu 

haqqında” Azərbaycan Respubli-
kasının Qanunu ilə publik hüquqi 
şəxslər üçün müəyyən edilmiş 
qaydada mühasibat uçotu aparır, 
maliyyə hesabatlarını tərtib, təqdim 
və dərc edir.

7.2. Agentlik “Rəsmi statistika 
haqqında” Azərbaycan Respubli-
kasının Qanununa uyğun olaraq 
statistik hesabatları tərtib və təqdim 
edir.

7.3. Agentlik idarə, filial, 
nümayəndəlik və təsərrüfat 
cəmiyyətlərinin, habelə tabeliyindəki 
digər qurumların maliyyə-təsərrüfat 
fəaliyyətinin yoxlanılmasını təmin 
edir.

7.4. Agentlik öz fəaliyyətinin 
müstəqil surətdə yoxlanılması üçün 
kənar auditor cəlb edir.

8. Agentliyin ləğvi və yenidən 
təşkili

Agentliyin ləğvini və yenidən 
təşkilini Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti həyata keçirir.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  
2019-cu il 22 fevral tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir

Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar 
Nazirliyinin tabeliyində İnnovasiyalar Agentliyinin Strukturu

1. Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat, Rabitə 
və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin tabeliyində 
İnnovasiyalar Agentliyinin Aparatı.

2. Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat, Rabitə 

və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin tabeliyində 
İnnovasiyalar Agentliyinin filialları.

3. Yüksək Texnologiyalar Mərkəzi, İnnovasiya 
Mərkəzi, laboratoriyalar, inkubatorlar.
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24 fevral 2019-cu il, bazar4
Azərbaycan  Respublikası  Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasının Əmək 

və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi ilə 
bağlı tədbirlər haqqında” 2011-ci il 16 fevral tarixli 386 nömrəli və “Azərbaycan 
Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin strukturunun 

optimallaşdırılması və “Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin 
Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər 
haqqında” Azərbaycan  Respublikası Prezidentinin  2011-ci il  16 fevral tarixli 

386 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər  edilməsi  barədə”  2016-cı il 24 iyun tarixli 
976 nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusi-

yasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini 
rəhbər tutaraq, “Əlilliyi olan şəxslərin hü-
quqları haqqında” Azərbaycan Respublika-
sı Qanununun icrası ilə bağlı tədbirlər və 
“Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 31 
may tarixli 1153-VQ nömrəli Qanununun 
tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2018-ci il 18 iyul tarixli 213 
nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2018-ci il 6 noyabr tarixli 
326 nömrəli Fərmanının icrası ilə əlaqədar 
qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin 2011-ci il 16 fevral tarixli 386 nömrəli 
Fərmanında (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2011, № 2, maddə 
90, № 7, maddə 625, №11, maddə 996; 
2012, № 9, maddə 853, № 11, maddə 
1084; 2013, № 2, maddə 124, № 12, 
maddə 1525; 2014, № 7, maddə 789, № 
9, maddə 1053; 2015, № 1, maddə 17, № 
3, maddələr 263, 264, № 6, maddə 705, 
№ 8, maddə 908, № 10, maddə 1134;  

2016, № 3, maddə 437, № 5,  maddə 859, 
№ 6, maddələr  1051,  1072;  2017, № 
9, maddə 1633; 2018, № 3, maddə 433, 
№ 6, maddə 1245; Azərbaycan Respub-
likası Prezidentinin 2019-cu il 25 yanvar 
tarixli 483 nömrəli Fərmanı) aşağıdakı 
dəyişikliklər edilsin:

1.1. həmin Fərmanla təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikasının Əmək və 
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi haqqın-
da Əsasnamə” üzrə:

1.1.1. aşağıdakı məzmunda 3.1.50-1-
ci yarımbənd əlavə edilsin:

“3.1.50-1. “Əlilliyi olan şəxslərin 
hüquqları haqqında” Azərbaycan Res-
publikası Qanununun 30.1-ci maddəsində 
göstərilən reabilitasiya vasitələrinin texniki 
normativ hüquqi aktlara uyğunluğuna 
nəzarəti və onların əlilliyi olan şəxslərə 
yaşayış yeri üzrə verilməsini həyata 
keçirmək;”;

1.1.2.  3.1.52-ci yarımbənd aşağıdakı 
redaksiyada verilsin:

“3.1.52. əlilliyi olan şəxslərin vahid 
informasiya bazasını yaratmaq məqsədi 
ilə mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti or-

qanlarının apardığı elektron informasiya 
ehtiyatlarından istifadə etməklə, əlilliyi 
olan şəxslərin reyestrini elektron formada 
aparmaq;”;

1.2. həmin Fərmanla təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikasının Əmək və 
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında 
Dövlət Tibbi-Sosial Ekspertiza və Reabi-
litasiya Xidməti haqqında Əsasnamə”nin 
3.1.13-cü yarımbəndi ləğv edilsin.

2. Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin 2016-cı il 24 iyun tarixli 976 nömrəli 
Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2016, № 6, maddə 
1072; 2017, № 5, maddə 829; 2018, № 3, 
maddə 434) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 
Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial 
Müdafiə Fondu haqqında Əsasnamə”nin 
3.1.29-cu yarımbəndindən “məlumat baza-
sının təşkili,” sözləri çıxarılsın.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti
Bakı şəhəri, 23 fevral 2019-cu il

“Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik 
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 30 noyabr tarixli 
1358-VQD nömrəli Qanununda dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının 2019-cu il 1 fevral tarixli 1462-VQD nömrəli Qanununun 

tətbiqi və “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda 
dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 30 noyabr 

tarixli 1358-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “Büdcə sistemi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 31 oktyabr tarixli 809 nömrəli Fərmanında 
dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 

21 dekabr tarixli 419 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitu-

siyasının 109-cu maddəsinin 19-cu və 
32-ci bəndlərini rəhbər tutaraq, “Büdcə 
sistemi haqqında” Azərbaycan Respub-
likasının Qanununda dəyişiklik edilməsi 
barədə” Azərbaycan Respublikasının 
2018-ci il 30 noyabr tarixli 1358-VQD 
nömrəli Qanununda dəyişiklik edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
2019-cu il 1 fevral tarixli 1462-VQD 
nömrəli Qanununun qüvvəyə minməsi 
ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiqini 
təmin etmək məqsədilə qərara alıram: 

1. Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti:

1.1. Azərbaycan Respublikası qa-
nunlarının və Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin aktlarının “Büdcə sistemi 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” 
Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 
30 noyabr tarixli 1358-VQD nömrəli Qa-
nununda dəyişiklik edilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanununa 
uyğunlaşdırılması ilə bağlı təkliflərini üç 
ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan 
Respublikasının Prezidentinə təqdim 
etsin;

1.2. Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin normativ hüquqi 
aktlarının həmin Qanuna uyğunlaş-
dırılmasını üç ay müddətində təmin 
edib Azərbaycan Respublikasının 

Prezidentinə məlumat versin;
1.3. mərkəzi icra hakimiyyəti orqan-

larının normativ hüquqi aktlarının həmin 
Qanuna uyğunlaşdırılmasını nəzarətdə 
saxlasın və bunun icrası barədə beş ay 
müddətində Azərbaycan Respublikası-
nın Prezidentinə məlumat versin;

1.4. həmin Qanundan irəli gələn 
digər məsələləri həll etsin.

2. “Büdcə sistemi haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanu-
nunda dəyişiklik edilməsi barədə” 
Azərbaycan Respublikasının 2018-ci 
il 30 noyabr tarixli 1358-VQD nömrəli 
Qanununun tətbiqi və “Büdcə sistemi 
haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 
Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin 2002-ci il 31 oktyabr tarixli 809 
nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2018-ci il 21 dekabr tarixli 
419 nömrəli Fərmanının 4-cü hissəsi 
aşağıdakı redaksiyada verilsin: 

“4.Müəyyən edilsin ki: 
4.1.  Bu Fərmanın 2.2-ci (“Büdcə 

sistemi haqqında” Azərbaycan Respub-
likası Qanununun 19.2-ci maddəsinin 
üçüncü abzasının birinci cümləsinə 
münasibətdə), 2.3-cü və 2.4-cü  (“Büdcə 
sistemi haqqında” Azərbaycan Respub-
likası Qanununun 19.2-ci maddəsinin 
üçüncü abzasının birinci cümləsinə 

münasibətdə) bəndləri 2018-ci il iyul 
ayının 1-dən qüvvəyə minir; 

4.2. Bu Fərman (2.2-ci (“Büdcə 
sistemi haqqında” Azərbaycan Respub-
likası Qanununun 19.2-ci maddəsinin 
üçüncü abzasının birinci cümləsinə 
münasibətdə), 2.3-cü və 2.4-cü  (“Büdcə 
sistemi haqqında” Azərbaycan Respub-
likası Qanununun 19.2-ci maddəsinin 
üçüncü abzasının birinci cümləsinə 
münasibətdə) bəndləri istisna olmaq-
la) 2019-cu il yanvarın 1-dən qüvvəyə 
minir.”. 

3. Azərbaycan Respublikasının 
Ədliyyə Nazirliyi mərkəzi icra hakimiyyəti 
orqanlarının normativ hüquqi aktlarının 
və normativ xarakterli aktların “Büdcə 
sistemi haqqında” Azərbaycan Respub-
likasının Qanununda dəyişiklik edilməsi 
barədə” Azərbaycan Respublikasının 
2018-ci il 30 noyabr tarixli 1358-VQD 
nömrəli Qanununda dəyişiklik edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublika-
sının Qanununa uyğunlaşdırılmasını 
təmin edib Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabinetinə məlumat versin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti
Bakı şəhəri, 23 fevral 2019-cu il

Azərbaycan ATƏT-lə əməkdaşlıqda nümayiş 
etdirdiyi səmimiyyətin qarşılığını gözləyir

(əvvəli 1-ci səhifədə)
Miroslav Layçak Moskvada Rusiya xa-

rici işlər naziri Sergey Lavrovla görüşünün 
yekunlarına dair keçirdiyi mətbuat konf-
ransında bəyan edib ki, “ Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin nizamlanması məsələsini 
müzakirə etmək üçün martın ilk yarısın-
da mən Bakı və İrəvana səfər etməyə 
hazırlaşıram. Bununla bağlı Ermənistan və 
Azərbaycandan dəvət almışam.” 

Bu ifadələrin bilavasitə Moskvada dilə 
gətirilməsi də nikbinlik nümayiş etdirən 
ekspertlərin hansı dərəcədəsə haqlı 
olduğunu göstərir. Çünki Rusiyada Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinin həllinin mümkün 
qədər daha çox yubadılmasını istəyən 
qüvvələr var və onların dövlət siyasətinə 
təsir etmək imkanları da günün reallığıdır. 
Məhz ona görə də, Miroslav Layçakın 
bilavasitə Sergey Lavrovla görüşdən 
sonra “Ermənistanda seçkilərdən son-
ra müşahidə edilən “yeni vəziyyət” 
münaqişənin nizamlanmsı istiqamətində 
müəyyən ümidlər yaradır” – ifadəsini dilə 
gətirməsi təsadüfi olmaya bilər.

Yeri gəlmişkən, bizim uğurlarımızı 
gözü götürməyən bəzi həmkarlarımız 
Miroslav Layçakın Bakıya gələcəyi barədə 
xəbərə münasibət bildirərkən yazırlar ki, 
ötən il sentyabrın 12-də ATƏT-in baş katibi 
Tomas Qreminger də Bakıya gəlmiş, rəsmi 
görüşlər keçirmişdi. Nəticəsi nə oldu? 

Həmin bədgümanlara demək istəyirik 
ki, əvvəla, siz, lap elə biz jurnalistlər də, 
hələ bilmirik ki, Miroslav Layçakın bu 
səfərə hazırlaşmasında Tomas Qreminge-
rin ötən il Bakıda apardığı müzakirələrin 
rolu nə dərəcədədir. İkinci, Miroslav 
Layçak ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədridir, 
Tomas Qreminger isə qurumun baş katibi. 

ATƏT-in sədri quruma üzv olan 
ölkələrdən hansınınsa xarici işlər nazi-
ri işləyən şəxs seçilir. O, qurumun cari 
fəaliyyətinə rəhbərlik edərkən, ATƏT 
institut və təsisatlarının işini əlaqələndirir, 
qurumu beynəlxalq aləmdə təmsil edir, 
münaqişələrin və böhran vəziyyətlərinin 
aradan qaldırılmasına kömək göstərir. 
ATƏT-in baş katibi isə qurumun Nazirlər 
Şurası tərəfindən təyin olunur və katibliyin 
fəaliyyətinə rəhbərlik edir. İsveçrəli səfir 
Tomas Qreminger 2017-ci ilin iyulunda bu 
vəzifəyə təyin edilib.

Tomas Qremingerin Bakı səfəri 
zamanı onu qəbul edən dövlət başçı-
mız qeyd etmişdi ki, Ermənistanın yeni 
baş nazirinin fəaliyyətə başladığı ilk 
günlərdən münaqişənin həlli ilə əlaqədar 
verdiyi ziddiyyətli bəyanatlar ən azı 
təəccüb doğurur: “Xüsusilə “Azərbaycan 
qondarma “Dağlıq Qarabağ Respubli-
kası” ilə danışıqlar aparmalıdır” tezisi 
qəbuledilməzdir. Bu, onu göstərir ki, 
Ermənistan rəhbərliyi danışıqları pozmaq 
istəyir. Azərbaycanın işğal edilmiş rayon-
larının guya qondarma “Dağlıq Qarabağ 
Respublikası”nın tərkib hissəsi olması kimi 
bəyanatları da Azərbaycan qətiyyətlə rədd 
edir və Azərbaycan ATƏT-i bu təhlükəli 
bəyanatlara reaksiya verməyə çağırır”. 
Şəxsən mən bir jurnalist kimi inanıram ki, 
Miroslav Layçakın region səfərini məhz 
dövlət başçımızın həmin çağırışının cava-
bı kimi qiymətləndirə bilərik.

Yeri gəlmişkən, cənab Tomas 
Qreminger fevralın 21-də Vyanada 
ATƏT PA-nın qış sessiyasının açılış 
mərasimində çıxış edərkən, Dağlıq Qara-
bağ məsələsinə də xüsusi olaraq toxu-
nub: “Bir çox münaqişələrin uzun illərdir 
həll edilməməsinə baxmayaraq, onların 
nizamlanması yenə də mümkündür. 
Ümid edirəm ki, Dnestryanı münaqişənin 
həllindəki irəliləyiş digər tərəfləri də regi-
ondakı digər münaqişələri sülh yolu ilə həll 
etməyə yönləndirəcək. Həmçinin Minsk 
prosesində də irəliləyiş görmək istəyirik, 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu 
ilə nizamlanması istiqamətində işləyirik”.

O ki, qaldı ATƏT-in Minsk qrupuna, 
deyə bilərik ki, 1992-ci ilin mart ayın-
da Helsinkidə – ATƏM - in Xarici İşlər 
Nazirləri Şurasının iclasında yaradılmış 
həmin qrupa ABŞ, Fransa və Rusiya ilə 
yanaşı, Almaniya, Belarus, İsveç, İtaliya, 
Niderland Krallığı, Portuqaliya, Türkiyə 
və Finlandiya da daxildir. Qrupun əsas 
vəzifəsi Ermənistan–Azərbaycan, Dağ-
lıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu 
ilə aradan qaldırılmasından ibarətdir. 
İndiki həmsədrlər 27 ildə qarşıya qoyu-
lan vəzifənin öhdəsindən gəlməyiblərsə, 
deməli, onlara göstərilən etimadı doğrulda 
bilməyiblər. Bu isə ATƏT rəhbərliyinin 
həmin məsələni yenidən gündəliyə 
gətirməsini tələb edir. 

Yeri gəlmişkən, Milli Məclis sədrinin 
müavini, ATƏT Parlament Assambleya-
sında Azərbaycan nümayəndə heyətinin 
rəhbəri Bahar Muradova kütləvi informasi-
ya vasitələrinə verdiyi müsahibədə deyib 
ki, ATƏT PA-nın qış sessiyasında Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı fikirlər 
səsləndiriləcək. Xatırladaq ki, fevralın 
20-də başlanan qış sessiyası ayın 23-dək 
davam edib. Qeyd edək ki, sessiyada 
ATƏT regionu və dünyanı narahat edən 
məsələlər, Parlament Assambleyasında 
qəbul edilən qərarların yerinə yetirilməsinə 
nəzarət, həlli uzadılmış münaqişələr, 
həmin münaqişələrin aradan qaldırılma-
sında ATƏT mexanizmlərindən istifadə, 
çirkli pulların yuyulması, terrorizmə və kor-
rupsiyaya qarşı mübarizəyə dair məsələlər 
müzakirəyə çıxarılıb.

Parlament sədrinin müavini demiş-
dir ki, biz nümayəndə heyəti olaraq, 
bu məsələlərlə bağlı Azərbaycanın 
mövqeyini ifadə edəcəyik. ATƏT re-
gionundakı mövcud vəziyyətlə bağlı 
fikirlərimizi səsləndirəcəyik. Həlli uza-
dılmış münaqişələr müzakirə olunan 
məsələlər arasında olduğundan Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı danışıqlar 
prosesinin hazırkı vəziyyəti, Ermənistan 
və Azərbaycan arasındakı danışıqlar-
da yeni mərhələnin və Ermənistanda 
seçkilərdən sonra yaranmış yeni mühitin 
vəd edəcəyi bəzi imkanlar, bu imkanların 
danışıqlar prosesinə göstərə biləcəyi təsir 
haqqında fikirlərimizi səsləndirəcəyik. 
Hesab edirəm ki, çox vacib və maraqlı bir 
sessiya olacaq.

Yəni Prezident İlham Əliyev başda 
olmaqla, dövlət rəsmilərimizin hamısı 
Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qara-
bağ münaqişəsinin məhz ölkəmizin ərazi 
bütövlüyünün bərpası şərti ilə həll edilməsi 
üçün lazım olan bütün addımları atır. 
İnanırıq ki, beynəlxalq ictimaiyyətin son 
zamanlar müşahidə edilən addımları – 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə səy 
göstərilməsi də Prezidentin qətiyyətinin, 
eləcə də, xalq olaraq dövləti və dövlət 
başçısını dəstəkləməyimizin nəticəsidir. 

Hazırladı: 
İttifaq MİRZƏBƏYLİ,  

“Xalq qəzeti” 

Özbəkistan nümayəndə heyəti ulu öndər Heydər 
Əliyevin məzarını və Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib

 � Azərbaycanda səfərdə 
olan Özbəkistan hökumətinin 
nümayəndə heyəti fevralın 23-də 
Fəxri xiyabana gələrək xalqımızın 
ümummilli lideri, müasir müstəqil 
Azərbaycan dövlətinin memarı 
və qurucusu Heydər Əliyevin 
xatirəsini yad edib, məzarı önünə 
əklil qoyub.

Görkəmli oftalmoloq-alim, akademik 
Zərifə xanım Əliyevanın da xatirəsi anı-
lıb, məzarı üzərinə tər güllər düzülüb.

Tanınmış dövlət xadimi Əziz 
Əliyevin və professor Tamerlan Əliyevin 
məzarlarının üstünə də gül dəstələri 
qoyulub.

Sonra Şəhidlər xiyabanına gedən 
qonaqlar Azərbaycanın müstəqilliyi və 
ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizədə 
canlarından keçmiş qəhrəman Vətən 

övladlarının xatirəsini anaraq məzarları 
üzərinə tər çiçəklər düzüb, “Əbədi 
məşəl” abidəsinin önünə əklil qoyublar.

Qonaqlar Bakının ən hündür 

nöqtəsindən Azərbaycan paytaxtının 
mənzərəsini seyr ediblər.

AZƏRTAC

(əvvəli 1-ci səhifədə)
Bununla yanaşı, gömrük və sosial 

ödənişlər sistemində köklü və uğurlu 
islahatlara başlanılması da investisiya 
mühitinin bundan sonra daha yaxşılaşa-
cağından xəbər verir.

Məhz elə bütün bu məqsədyönlü 
tədbirlərin nəticəsidir ki, respublika-
da 2018-ci ildə özəl bölmənin ümu-
mi daxili məhsuldakı payı 84 faizə, 
məşğulluqdakı payı isə 76 faizə çatıb.

Azərbaycanın dünya miqyasında 
sabit iqtisadiyyata malik dövlət kimi 
tanınması, beynəlxalq birliyin etibarlı 

tərəfdaşı olması ölkəmizə investisi-
ya axınını şərtləndirib. Bu məsələdə 
hökumət tərəfindən “açıq qapı” 
siyasətinin reallaşdırılması da stimul-
laşdırıcı rol oynayıb. Bu, öz ifadəsini 
investorların hüquq və mənafelərinin 
qorunmasında, mülkiyyətin toxunul-
mazlığında, yerli və xarici sahibkarlara 
bərabər şəraitin yaradılmasında daha 
qabarıq büruzə verib. “İnvestisiya 
fəaliyyəti haqqında”, “Xarici investisiya-
ların qorunması haqqında”, “Sahibkarlıq 
sahəsində aparılan yoxlamaların dayan-
dırılması haqqında” qanunların və bir 
sıra normativ sənədlərin qəbulu məhz 
bu məqsədi daşıyıb.

Hazırda respublikada sənayenin, 
kənd təsərrüfatının inkişafı üçün həyata 
keçirilən daxili investisiya layihələri 
nəticəsində zavod-fabriklər, sənaye 
parkları və sənaye məhəllələri, texno 
və aqroparklar, eləcə də digər təyinatlı 
istehsal obyektləri uğurla fəaliyyət 
göstərir. Böyük sənaye müəssisələrinin 
tikintisi üçün investisiyaların ayrılması 
Prezident İlham Əliyevin iqtisadi strate-
giyasının uğurla həyata keçirildiyini bir 
daha təsdiqləyir.

Xarici investisiyaların ölkə iqtisa-
diyyatına cəlb edilməsi Azərbaycan 
dövlətinin müəyyənləşdirdiyi iqtisadi 
inkişaf strategiyasının mühüm tərkib 
hissəsidir. Respublikamızın xarici 
dövlətlərlə münasibətlərinin inkişafın-
da investisiya əməliyyatları mühüm 
rol oynayır. Şübhəsiz ki, burada, 
yuxarıda xatırlatdığımız kimi, etibar-
lı tərəfdaş amili də mühüm önəm 
daşıyır. Beynəlxalq müqavilələrdən 
irəli gələn öhdəliklərini tam şəkildə və 
vaxtında yerinə yetirən Azərbaycanın 
təşəbbüskarı olduğu transmilli 
layihələr hazırda Avropanın enerji 
təhlükəsizliyinin təmin edilməsində 
həlledici rola malikdir. 

Xatırladaq ki, ötən müddətdə 
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi 
ilə Azərbaycanda nəhəng transmilli 
energetika və nəqliyyat layihələri həyata 
keçirilib, 2006-cı ildə Xəzər və Aralıq 
dənizlərini birləşdirən Bakı–Tbilisi–Cey-
han əsas ixrac neft kəməri (uzunluğu 

1767 kilometr), 2007-ci ildə Bakı–Tbili-
si–Ərzurum qaz kəməri (uzunluğu 980 
kilometr) istifadəyə verilib. 2014-cü 
il sentyabrın 20-də Avropanın enerji 
təhlükəsizliyinin, həmçinin Azərbaycanın 
perspektiv inkişafının və iqtisadi ma-
raqlarının təmin edilməsində böyük rol 
oynayacaq Cənub Qaz Dəhlizinin təməli 
qoyulub. Uzunluğu 3500 kilometr, dəyəri 
40 milyard dollardan çox olan bu qlobal 
layihənin icrası sürətlə gedib və keçən 
il mayın 29-da Bakıda Cənub Qaz 
Dəhlizinin, iyunun 12-də isə onun tərkib 
hissəsi olan TANAP boru kəmərinin 

rəsmi açılış mərasimi keçirilib. TAP 
layihəsinin icrası isə hazırda qrafik üzrə 
davam etdirilir. 

1994-cü il sentyabrın 20-də Bakıda 
imzalanan “Xəzər dənizinin Azərbaycan 
sektorunda yerləşən “Azəri”, “Çıraq” 
yataqlarının və “Günəşli” yatağının 
dərinlikdə yerləşən hissəsinin birgə 
işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü 
haqqında Saziş”in (“Əsrin müqaviləsi”) 
müddəti 2017-ci il sentyabrın 14-də 
2050-ci ilə qədər uzadılıb. Yeni şərtlərə 
görə, SOCAR-ın payının 11 faizdən 
25 faizə qaldırılması, mənfəət nefti-
nin 75 faizinin Azərbaycana verilməsi 
nəzərdə tutulub. Bundan əlavə, 8 il 
ərzində xarici investorlar tərəfindən 
ölkəyə bərabər hissələrlə bonus kimi 3,6 
milyard dollar ödəniləcək. Müqavilənin 
müddətinin uzadılması Azərbaycanda 
uzun illər bundan sonra da neftin hasilat 
səviyyəsinin sabit qalmasına, neft 
sektoruna xarici investisiya qoyuluşunun 
təmin olunmasına imkan yaradıb. 

Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü 
ilə Avropa və Asiyanı birləşdirən Şərq-
Qərb və Şimal-Cənub beynəlxalq 
nəqliyyat dəhlizlərinin yaradılması 
istiqamətində böyük işlər görülüb. 
Təməli 2007-ci ildə qoyulan Bakı–Tbi-
lisi–Qars dəmir yolunun 2017-ci il 
oktyabrın 30-da Bakıda rəsmi açılışı 
olub. Azərbaycanın Rusiya Federasiya-
sı, İran və Gürcüstanla sərhədinə qədər 
yeni magistral avtomobil yolları tikilib. 
Keçən il sentyabrın 18-də 204 kilometr 
uzunluğunda yeni Ələt-Astara-İran İslam 
Respublikası ilə dövlət sərhədi magistral 
avtomobil yolunun istifadəyə verilməsi 

ilə Azərbaycan ərazisində Şimal-Cənub 
nəqliyyat dəhlizi layihəsinin reallaşması 
üçün bütün işlər tamamlanıb. 

Son 15 ildə Azərbaycanda daxili 
investisiya layihələri də uğulu nəticələrlə 
qeydə alınıb. Ölkə ərazisində çoxsaylı 
sənaye parkı və məhəllələri, texno-
parklar yaradılıb, istehsal sahələrinin 
genişləndirilməsi, qeyri-neft sənayesinin 
ixrac imkanlarının artırılması və in-
novativ istehsalın inkişaf etdirilməsi 
istiqamətində ciddi tədbirlər görülüb. 
Sumqayıtda alüminium, karbamid, 
plastik emalı müəssisələri, “SOCAR 

Polymer” şirkətinin obyektləri (onlara 
qoyulan sərmayənin həcmi 800 mil-
yon dollardan çoxdur), Balaxanıda 
məişət tullantılarının təkrar emalı, Bakı 
gəmiqayırma, Gəncə, Naxçıvan və Neft-
çalada avtomobil, Sumqayıt, Gədəbəy 
və Daşkəsəndə qızıl-mis emalı zavod-
ları, Gəncə alüminium yarımfabrikatı və 
digər sənaye müəssisələri istifadəyə 
verilib. 

Dövlət Statistika Komitəsinin verdiyi 
məlumata görə, ötən il ölkənin iqtisadi 
və sosial sahələrinin inkişafı üçün bütün 
maliyyə mənbələrindən əsas kapitala 
17 milyard 238,2 milyon manat sərmayə 
yatırılıb. Həmin dövrdə neft sektoruna 
yatırılan investisiyaların həcmi azalsa 
da, qeyri-neft sektoruna yönələn vəsaitin 
məbləği 22 faiz, o cümlədən qeyri-neft 
sənayesinə qoyulan investisiyaların 
həcmi 23 faiz artıb. Digər bir fakt: keçən 
il yatırılan ümumi sərmayənin 46,7 faizi 
dövlət, 53,3 faizi qeyri-dövlət sektorunun 
payına düşüb. Eyni zamanda, daxili 
mənbələrdən əsas kapitala yönəldilən 
vəsaitin dəyəri ümumi sərmayənin 69,7 
faizini təşkil edib. Hesabat dövründə 
əsas kapitala yönəldilən sərmayədə 
müəssisə və təşkilatların vəsaitləri 9 
milyard 76,9 milyon, bank kreditləri 1 
milyard 902,5 milyon, büdcə vəsaitləri 
4 milyard 449,2 milyon, büdcədənkənar 
fondların vəsaiti 278,7 milyon, əhalinin 
şəxsi vəsaitləri 1 milyard 407,8 milyon, 
digər vəsaitlər isə 123,1 milyon manat 
olub.

Vaqif BAYRAMOV, 
“Xalq qəzeti”

Əlverişli investisiya mühiti  
sosial-iqtisadi inkişafı şərtləndirir
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ATƏT PA-nın sessiyası çərçivəsində Azərbaycanın 
bu təşkilatla münasibətləri müzakirə edilib

 � ATƏT Parlament 
Assambleyasının (ATƏT PA) 
qış sessiyasında iştirak etmək 
məqsədilə fevralın 19-dan 23-
dək Avstriyanın paytaxtı Vyana 
şəhərində səfərdə olan Azərbaycan 
nümayəndə heyətinin rəhbəri, Milli 
Məclis sədrinin müavini Bahar 
Muradova səfər çərçivəsində 
ikitərəfli görüşlər keçirib.

ATƏT PA-nın prezidenti Georgi 
Tsereteli ilə görüşdə Azərbaycan-
ATƏT PA münasibətləri, qış sessiya-
sının gündəliyində duran məsələlər, o 
cümlədən həlli uzadılan münaqişələr, 
seçkilərə müşahidə missiyalarının 
müşahidəçiləri üçün təlimat müzakirə 
olunub, digər məsələlər ətrafında fikir 
mübadiləsi aparılıb.

ATƏT PA-nın siyasi məsələlər və 
təhlükəsizlik komitəsinin sədri, İsveçrə 
parlamentində Azərbaycanla dost-
luq qrupunun rəhbəri Filippo Lom-
bardi ilə görüşdə parlamentlərarası 
əlaqələrin perspektivləri, Assambleya 

çərçivəsində əməkdaşlıq məsələləri 
ətrafında məsləhətləşmələr keçiri-
lib. Görüş zamanı, həmçinin qarşı-
lıqlı əhəmiyyət kəsb edən bir sıra 

məsələlərə toxunulub.
Elgün NİFTƏLİ, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Vyana

Daxili işlər naziri Şirvan şəhərində 
vətəndaşları qəbul edib

 � Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 
tapşırığına əsasən, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları rəhbərlərinin 
vətəndaşların qəbulu cədvəlinə uyğun olaraq, daxili işlər naziri, 
general-polkovnik Ramil Usubov fevralın 23-də Şirvan Şəhər Polis 
Şöbəsində növbəti qəbul keçirib. 

Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat 
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, 
qəbulda Şirvan, Sabirabad, Salyan, 
Neftçala, Hacıqabul, Biləsuvar, Cəbrayıl, 
İmişli, Zərdab, Saatlı şəhər və rayon-
larından polis orqanlarının fəaliyyəti ilə 
bağlı məsələlərlə, habelə vakant olan 
sıravi və kiçik rəis heyəti vəzifələrinə 
xidmətə qəbulla əlaqədar müraciət edən 

87 nəfər iştirak edib. 
Vətəndaşları şəxsən dinləyən nazir 

onları narahat edən problemlərin ope-
rativ şəkildə, mövcud qanunvericiliyə 
uyğun həlli üçün müvafiq baş idarə və 
xidmət rəislərinə konkret tapşırıqlar 
verib. 

Müraciətlərin böyük əksəriyyəti 
yerindəcə öz həllini tapıb. Polisin 

fəaliyyətinə aid olmayan ərizələrin 
baxılması üçün aidiyyəti üzrə digər 
dövlət orqanlarına göndəriləcəyi nəzərə 
çatdırılıb.

Sakinlər göstərilən diqqət və qay-
ğıya, bölgələrdə mütəmadi olaraq 
vətəndaşların qəbulunun təşkilinə, 
icra orqanlarının rəhbərləri tərəfindən 
müraciətlərinə operativ münasibətə və 
həssas yanaşılmasına görə dövlətimizin 
başçısına minnətdarlıq edib, onun 
ölkəmizin sürətli inkişafına yönəlmiş 
ardıcıl, məqsədyönlü siyasətini bundan 
sonra da dəstəkləyəcəklərini vurğula-
yıblar.

Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri 
Ağsu şəhərində vətəndaşları qəbul edib

 � Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyevin tapşırığına uyğun 
olaraq mərkəzi icra hakimiyyəti 
orqanlarının rəhbərləri bölgələrdə 
vətəndaşların qəbulunu keçirir, 
onların müxtəlif məsələlərlə 
bağlı müraciətlərinin, ərizə və 
şikayətlərinin müsbət həlli üçün 
müvafiq tədbir görürlər.

Dövlət Gömrük Komitəsinin mətbuat 
və ictimaiyyətlə əlaqələr idarəsindən 
bildirilib ki, fevralın 23-də Dövlət Göm-
rük Komitəsinin sədri, gömrük xidməti 
general-leytenantı Səfər Mehdiyev Ağsu 
şəhərində vətəndaşları qəbul edib.

Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri 
qəbuldan öncə ulu öndər Heydər 
Əliyevin Ağsu şəhərinin mərkəzində 
ucaldılmış abidəsini ziyarət edərək 
önünə gül dəstəsi qoyub.

Qəbulda Ağsu, Şamaxı, İsmayıllı 
və Qobustan rayonlarının sakinləri, 
eləcə də bu bölgədə məskunlaşan 
məcburi köçkünlərin yalnız göm-
rük məsələləri ilə bağlı müraciətləri 

dinlənilib. Vətəndaşların müraciətləri 
əsasən malların idxal və ixracı, bununla 
əlaqədar sənədləşmə qaydaları, gömrük 
orqanlarında işə qəbul və digər gömrük 
məsələləri ilə bağlı olub. 

Qəbul zamanı DGK sədri 

Səfər Mehdiyev hər bir vətəndaşın 
müraciətini diqqətlə dinləyib və qal-
dırılan məsələlərin qanunvericiliyə 
uyğun həlli barədə müvafiq strukturların 
rəhbərlərinə tapşırıqlarını verib.

Futbolumuzun əfsanəsi – 
ANATOLİ BANİŞEVSKİ 

 � “Neftçi”nin əfsanəvi futbolçusu Anatoli Banişevskinin 
anadan olmasından 73 il ötür.

1946-cı il fevralın 23-də Bakıda 
anadan olan A.Banişevski “ağ-qaralar”ın 
heyətində (1964-1973, 1975-1978) 
SSRİ çempionatlarında 288 oyunda 121 
qol, SSRİ kuboklarında isə 30 oyunda 
15 qol vurub.

1966-cı ildə “Neftçi” ilə SSRİ çem-
pionatının, SSRİ yığması ilə dünya 
çempionatının bürünc, 1972-ci ildə isə 
Avropa çempionatının gümüş medalını 

qazanıb. SSRİ yığmasında ən çox oyun 
keçirmiş (49 oyun) və fərqlənmiş (19 
qol) “Neftçi”li “Marakana” stadionunda 
Braziliyanın qapısına qol vurmuş ilk 
sovet futbolçusudur.

SSRİ-nin Əməkdar idman ustası 
və Qriqori Fedotov klubunun üzvü olan 
A.Banişevski daha sonra “Neftçi”də 
(1981-1982) məşqçi, Mingəçevirin 
“Avtomobilçi” klubunda (1984-1987), 

Burkina-Fasonun gənclər yığmasında 
(1987-1988) və “Kəpəz”də (1988) baş 
məşqçi kimi çalışıb.

Afrika ölkəsində işlədiyi zaman ağır 
xəstəliyə tutulan A.Banişevski 1997-ci 
il dekabrın 9-da 51 yaşında vəfat edib. 
A.Banişevski ölümündən bir il əvvəl 
“Şöhrət” ordeni ilə təltif olunub.

“Neftçi”yə sədaqətini heç vaxt 
itirməyən “9 nömrə” azarkeşlərin yadda-
şında əbədi olaraq qalacaq.

Avropa azərbaycanlıları Brüsseldə izdihamlı Qarabağ mitinqi keçirib
 � Mitinqdə qəbul olunan bəyanat Avropa 

Parlamenti, beynəlxalq təşkilatlar, səfirliklər, bir çox 
dövlət və hökumət rəhbərləri daxil olmaqla 2000-dək 
ünvana çatdırılıb.

Xocalı soyqırımının 27-ci 
ildönümü ərəfəsində Avropa 
İttifaqının siyasi mərkəzi – Belçi-
ka Krallığının Brüssel şəhərində 
azərbaycanlıların Qarabağ 
həqiqətləri və Xocalı soyqırımının 
tanıdılmasına həsr olunmuş izdi-
hamlı mitinqi keçirilib.

Diasporla İş üzrə Dövlət 
Komitəsindən AZƏRTAC-a 
bildiriblər ki, mitinqdə Avropanın 
müxtəlif ölkələrindən təxminən 
800-dək soydaşımız, eləcə də 
Azərbaycana dost münasibət 
bəsləyən xalqların diaspor üzvləri 
iştirak ediblər. 

Azərbaycan himninin 
səsləndirilməsi ilə başlayan aksiya 
İsveçrə Azərbaycanlıları Koordi-
nasiya Şurasının əlaqələndiricisi 
Qasım Nəsirov və Fransa-
Azərbaycan Dialoq Assosiasiya-
sının sədri Günel Səfərovanın 

moderatorluğu ilə keçib. 
Mitinqdə çıxış edən 

Azərbaycan diaspor təşkilatlarının 
nümayəndələri ingilis, alman, fran-

sız, italyan, rumın və digər dillərdə 
“Xocalıya ədalət!”, “Azərbaycan 
sülh istəyir!”, “Günahsız körpələri 
öldürməyin!”, “Erməni yalanla-
rına dur de!”, “İşğalı dayandır!”, 
“Qarabağa qayıtmaq istəyirik!”, 
“Dilqəmə və Şahbaza azad-
lıq!” və digər şüarlarla Avro-
pa Parlamentinə, beynəlxalq 
təşkilatlara çağırış ediblər.   

Mitinq iştirakçıları 27 il 
əvvəl Ermənistan tərəfindən 
törədilmiş Xocalı soyqırımına 
beynəlxalq miqyasda hüquqi-siya-
si qiymət verilməsi, işğal edilmiş 
Azərbaycan torpaqlarının geri 
qaytarılması üçün Ermənistana 
təzyiq göstərilməsi, öz yurd-
yuvalarından didərgin düşmüş 
azərbaycanlıların pozulmuş hü-

quqlarının bərpa olunması, Dilqəm 
Əsgərov və Şahbaz Quliyev də 
daxil olmaqla bütün azərbaycanlı 
əsir və girovların azad edilməsi, 
münaqişə ilə bağlı beynəlxalq 
təşkilatların qəbul etdikləri məlum 
qərar və qətnamələrə Ermənistan 
tərəfinin riayət etməsi tələblərini 
səsləndiriblər. Aksiyanın sonunda 
Avropa Parlamentinə ünvanlanan 

bəyanat qəbul edilib. Bəyanat Av-
ropa Parlamentinin məsul şəxsləri, 
beynəlxalq təşkilatlar, səfirliklər, bir 
çox dövlət və hökumət rəhbərləri 
daxil olmaqla 2000-dək ünvana 
çatdırılıb.

Mitinq ərzində yerli sakinlərə, 
turistlərə Ermənistan – 
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin acı nəticələrini, 

Ermənistanın təcavüzkar siyasəti 
nəticəsində Azərbaycanın məruz 
qaldığı maddi və mənəvi itkiləri 
əks etdirən broşürlər paylanıb. 

Media nümayəndələrinin də 
iştirak etdikləri izdihamlı mitinq 
kütləvi informasiya vasitələrində, 
eləcə də sosial şəbəkələrdə geniş 
işıqlandırılıb.

Milli Məclisin deputatları BMT-nin baş qərargahında 
parlament dinləmələrində iştirak ediblər

 � Milli Məclisin deputatları Şahin İsmayılov və 
Kamran Bayramov Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) və 
Parlamentlərarası İttifaqın (PAİ) birgə təşkilatçılığı ilə fevralın 
21-22-də BMT-nin Nyu-York şəhərindəki baş qərargahında 
“Multilateralizmə qarşı yaranan problemlərə parlamentlərin cavabı” 
mövzusunda keçirilən illik parlament dinləmələrində iştirak ediblər.

Dünyanın 60 ölkəsindən 200-
dən çox parlament üzvünün, habelə 
BMT-nin yüksəkvəzifəli şəxslərinin 
və ekspertlərinin iştirak etdikləri 
dinləmələrdə multilateralizm qar-
şısında duran problemlər, onların 
həlli yolları və bu istiqamətdə milli 
parlamentlərin rolu sahəsində geniş 
müzakirələr aparılıb.

Dinləmələr BMT Baş Assamble-
yasının 73-cü sessiyasının prezidenti 
Maria Fernanda Espinoza Qarse-
sin və PAİ-nin prezidenti Qabriela 
Kuevas Barronun giriş nitqləri ilə 
başlayıb. Tədbirdə xüsusi qonaq 
qismində iştirak edən BMT-nin baş 
katibi Antonio Quterreş çıxış edib. 
Sonra dinləmələr panel müzakirələrlə 
davam etdirilib. BMT-nin baş katibi 
müasir dövrdə qloballaşan dünyada 
multilateralizm sisteminin artıq fərqli 
olduğunu, bu baxımdan BMT-nin və 
onun ixtisaslaşdırılmış qurumlarının 

fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsinin və 
bu sahədə əsaslı islahatların həyata 
keçirilməsinin vacibliyini bildirib.

Tədbirin panel müzakirələri 
çərçivəsində bir sıra məsələlər, o 
cümlədən multilateralizmin qlobal 
və milli ölçülərdə əhəmiyyəti, onun 
təşviqində parlamentlərin rolu və 
maliyyələşdirilməsində mövcud olan 
boşluqlar, BMT-nin  münaqişələrin 
qarşısının alınması, nizama salın-
ması və sülhməramlı fəaliyyətinin 
səmərəliliyinin artırılması, bununla 
bağlı təşkilatın Baş Assambleya-
sının fəaliyyətinin canlandırılması, 
Təhlükəsizlik Şurasında islahatların 
həyata keçirilməsi üzrə geniş fikir 
mübadiləsi aparılıb, çoxsaylı çıxışlar 
edilib.

Panel müzakirələrdə çıxış edən 
Milli Məclisin deputatları BMT-nin 
fəaliyyətinin gücləndirilməsinin, dün-
yada nüfuzunun artırılması məqsədilə 

təşkilatın nizamnaməsində nəzərdə 
tutulmuş bütün məqsəd və prinsiplərə, 
xüsusilə də dövlətlərin ərazi bü-
tövlüyü, suverenliyi, beynəlxalq 
səviyyədə tanınmış sərhədlərinin 
toxunulmazlığı prinsiplərinə bütün 
üzv dövlətlər tərəfindən ciddi əməl 
olunmasının zəruriliyini vurğulayıb, 
təşkilatın Təhlükəsizlik Şurasının 
qətnamələrinin dərhal və qeyd-şərtsiz 
yerinə yetirilməsi üzrə üzv dövlətlərin 
öhdəliklərinin icrasının əhəmiyyətini 
qeyd ediblər.

Deputatlarımız, həmçinin tədbir 
iştirakçılarının diqqətini Ermənistan 
– Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinə, torpaqlarımızın 
Ermənistan tərəfindən işğalına, 
bir milyon soydaşımızın qaçqın 
və məcburi köçkün vəziyyətinə 
düşməsi faktına cəlb edərək, işğal 
olunmuş Azərbaycan ərazilərindən 
işğalçı qüvvələrin tam, dərhal və 
qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb 
edən BMT Təhlükəsizlik Şurasının 
4 qətnaməsinin 25 ildən artıqdır ki, 
Ermənistan tərəfındən icra olunma-
dığını xüsusi vurğulayıblar. Bununla 
əlaqədar, Milli Məclisin deputatları 
BMT strukturunda həyata keçiriləcək 
islahatlar çərçivəsində Təhlükəsizlik 
Şurasının qətnamələrinin icrası me-
xanizminin təkmilləşdirilməsi, həmin 
sənədlərin icrasından imtina edən və 
ya yayınan üzv dövlətlərə qarşı sərt 
cəza tədbirlərinin, o cümlədən ciddi 
sanksiyaların tətbiq edilməsi təklifi ilə 
çıxış ediblər.

Dinləmələrdə, həmçinin BMT-də 
və üzv dövlətlərdə gender bərabərliyi, 
kütləvi informasiya və kommunikasiya 
vasitələrinin müasir multilateralizm 
sisteminə təsiri və digər mövzular 
ətrafında da müzakirələr aparılıb.

Tədbirdə Azərbaycan Res-
publikasının BMT yanında daimi 
nümayəndəliyinin əməkdaşları da 
iştirak ediblər. 

AZƏRTAC
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 � Hər ilin fevral ayında ölkəmizdə dərin hüznlə qeyd 

edilən Xocalı soyqırımı tədbirlərinin məzmunu nə qədər 
tükürpədici, ürəkağrıdıcı olsa da, bunun mahiyyətində böyük bir 
vətənpərvərlik, vətənsevərlik motivləri də var. Ölümün gözünə 
dik baxa bilməyin özü hər kəsdən daxili bir güc, inanılmaz 
fədakarlıq, cəsarət tələb edir. Xocalılar bu cəsarəti bacardılar. 
Öləndə də erməninin qarşısında diz çökmədilər, əyilmədilər, 
əqidələrindən dönmədilər. Ermənilər necə ki, ulu öndər Heydər 
Əliyevdən qorxurdular, müəyyən qədər də Xocalıdan ehtiyat 
edib çəkinirdilər. Xocalılar ağaca sarınıb diri-diri yandırılanda 
da, dəmir kəlbətini ilə dırnaqları, dişləri çıxarılıb şok vəziyyətinə 
düşəndə də bu qaniçənlərin tələb etdiyi “Qarabağ erməninindir!” 
– ifadəsini dillərinə gətirmədilər, “Qarabağ Azərbaycanındır!” – 
deyərək hayqırdılar və erməni faşistlərini vahiməyə saldılar. Hətta 
adını həkim qoyub, acizliyini, gücsüzlüyünü 8-9 yaşlı uşaqlara 
göstərən, onların dərisini soyub ölümlərinin vaxtını ölçən Zori 
Balayan kimi vəhşiyə də körpələr “Qarabağ bizimdir!” – dedilər. 

Siz millətin nümayəndəsinin Vətən 
qeyrətinə fikir verin! Onlar “Qarabağ 
erməninindir!” – deməsələr alovun dilləri 
arasında diri-diri yanacaqlarını, desələr – 
azad ediləcəklərini bilə-bilə “Vətən” adını 
yüksək tutaraq, əqidələrindən dönmədilər. 
Özlərinin mənəvi cəhətdən ölməzlikləri ilə 
erməniyə qalib gəldilər, düşməni sarsıtdı-
lar, dünyanın gözü qarşısında ona faşist, 
qaniçən və vəhşi damğası vurdular. 
Ermənilər nə qədər öz havadarlarına bel 
bağlasalar da, bu damğa onların alnından 
heç vaxt silinməyəcək.

Erməni öyünməsin ki, müharibədə 
qalib gəlib. Bu, müharibə deyildi, bu, 
Mixail Qorbaçov satqınlığının, ikiüzlüyü-
nün, riyakarlığının zirvəsi idi. Biz nə Xo-
calı soyqırımı vaxtı, nə də digər qırğınlar 
zamanı ermənilərlə müharibə apar-
mamışıq. Çünki ermənilər xaincəsinə 
bizə qarşı soyqırımı törədəndə bizim 
nə ordumuz, nə də silah-sursatımız var 
idi. SSRİ dövründə Qorbaçovun əmri ilə 
bizim bütün silahlarımız əlimizdən alın-
mışdı. Azərbaycan və Ermənistan böyük 
bir SSRİ “ailəsinin” eyni hüquqlu üzvləri 
olsalar da, qanlı imperiya tərəfindən 
biz tərk-silah edildik, ermənilər isə ən 
müasir silahlarla silahlandırıldılar. Belə 
vəziyyətə heç bir vəchlə müharibə 
demək olmaz. Müharibə indi başlayacaq. 
Əsl müharibə Azərbaycan Prezidentinin 
– Silahlı Qüvvələrimizin Ali Baş Koman-
danın əmri ilə başlanacaq.

Məlumdur ki, müəyyən dövrlərdə 
müxtəlif millətlərin nümayəndələrinə 
qarşı soyqırımlar törədilib. Təəssüf 
ki, Azərbaycan xalqı da son 200 il 
ərzində ermənilər tərəfindən bir neçə 
dəfə soyqırımlarına məruz qalıb. Niyə 
son 200 il deyirik. Çünki ermənilərin 
kütləvi surətdə Azərbaycan torpaqları-
na köçürülmələrinə məhz 1828-ci ildən 
etibarən başlanılıb. Həmin illərdə Çar 
Rusiyasının İrandakı səfiri Qriboyedo-
vun əli ilə İrandakı ermənilərin böyük 
əksəriyyəti Qərbi Azərbaycan və Dağlıq 
Qarabağ torpaqlarına köçürüldülər. 
Bunula da o zamankı ruslar erməniləri 
Türkiyə ilə Azərbaycan arasında 
yerləşdirərək bufer zona yaratdılar. Elə 
həmin illərdən etibarən əvvəl Çar Rusi-
yasına, sonralar isə sovet Rusiyasına 

arxalanan gəlmə ermənilər tərəfindən 
torpaqlarımızın – Qərbi Azərbaycan 
ərazilərinin, İrəvan kimi şəhərimizin 
soyqırımına uğradılması ilə sonrakı 
faciələrimizin bünövrəsi qoyuldu. Bun-
dan sonra ermənilər torpaqlarımız, şəhər 
və kəndlərimizlə birlikdə insanlarımızı da 
soyqırımına uğratmağa başladılar: 1905-
1907, 1918-1920, 1948-1952-ci illərin 
qırğınlarını, etnik təmizləmə deportasiya-
larını həyata keçirdilər. Belə faciələrdən 
ən dəhşətlisi 1992-ci il fevralın 25-dən 
26-na keçən gecədə baş verən Xocalı 
soyqırımı oldu.

Bu gün o dəhşətli gecədəki soyqı-
rımından 27 il keçir. Ümummilli lide-
rimiz Heydər Əliyev həmin hadisəyə 
siyasi qiymət verərkən qeyd etmişdi ki, 

ermənilərin törətdiyi Xocalı soyqırımı 
təkcə Azərbaycan xalqına qarşı yox, 
bütün bəşəriyyətə qarşı yönəlmiş ən 
dəhşətli vandalizm aktıdır. Ona görə də 
cinayətkarlar cəzalarını almalıdırlar.

1992-ci il fevralın 26-na keçən gecə 
ermənilər sovet ordusunun Xankəndidə 
yerləşdirilmiş 366-cı motoatıcı alayın 
əsgər və zabitlərindən,  ağır artille-
riyasından istifadə edərək, Xocalını 
mühasirəyə aldılar və gecə ikən yuxuda 
olan əliyalın dinc əhalini soyqırımına 
uğradılar. Xocalının qocaları, qadınları, 
körpə uşaqları, əliyalın, silahsız cavan-
ları, qızları, gəlinləri həmin ilin fevral 
gecəsində – qarlı-şaxtalı bir gecədə 
cəmi bir neçə saat ərzində kütləvi qırğı-
na məruz qaldılar. Bu soyqırımında 613 
nəfərin rəsmən həlak olduğu bildirilsə 
də, əslində, bütün sakinlər Xocalı 

şəhəri ilə birlikdə soyqırımına məruz 
qaldı. Erməninin məkrli niyyəti heç də 
613 nəfəri öldürməkdən ibarət deyildi. 
Onların niyyəti, əslində, bütövlükdə Xo-
calını və xocalıları Yer üzündən silmək 
idi. Kimlərinsə həmin soyqırımından 
“sağ” çıxması heç də onların soyqı-
rımı təcavüzündən kənarda qalması 
anlamına gətirilməməlidir. O məşum 
gecədə heç kəsə aman verilməyib: 8 
ailə tamamilə yer üzündən silinib, 63 
uşaq, 106 qadın, 70 qoca qətlə yetirilib, 
25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq 
valideynlərindən birini itirib. 56 nəfər ağır 
işgəncələrlə öldürülüb. 418 nəfər ağır 
xəsarət alıb, onlardan 76 nəfəri məsum 
uşaqlar, körpələr olub, 1275 nəfər əsir 

götürülüb və onların üzərində ağlasığ-
maz zorakılıqlara yol verilib. Çox insan 
ömürlük şikəst olub, 150 nəfər itkin dü-
şüb, indiyə qədər də onlardan xəbər-ətər 
yoxdur. Bunun soyqırımından başqa adı 
yoxdur. Belə amansızlıqla, vəhşicəsinə 
törədilən kütləvi qırğına dünyanın 
heç bir nöqtəsində rast gəlinməyib. 
Ermənilər keçmiş SSRİ-nin Xankəndidə 
yerləşdirilən 366-cı motoatıcı alayının 
silahları ilə silahlanıb tanklarla, toplarla 
günahsız, köməksiz xocalılara divan 
tutublar. Bir gecənin içində qədim Xocalı 
şəhəri yerlə-yeksan edilib.

Bunu Ermənistanın keçmiş 
rəhbərlərindən olan və birbaşa bu 
soyqırımı törədənlərdən Serj Sarkisyan, 
Robert Koçaryan, Seyran Ohanyan, 
Zori Balayan və başqaları kimi əlləri 
xocalıların günahsız qanına bulaş-

mış, qaniçən cinayətkarların özləri də 
etiraf və təsdiq edirlər. Lakin hələ də 
bu vaxta qədər onlar bu soyqırımına 
görə Beynəlxalq Hərbi Tribunala cəlb 
olunmayıblar. İkili standartlar hələ də 
davam edir. Doğrudur, bu yaxınlarda 
S.Sarkisyan, R.Koçaryan, S.Ohanyan 
kimi cinayətkarlar öz millətlərinə qarşı 
törətdikləri quldurluqlarına görə danış-
dırılıb, həbsə alınıblar, lakin bu bizə 
təsəlli ola bilməz. Onlar həqiqi cəzalarını 
almalıdırlar və torpaqlarımız erməni 
tapdağından azad edilməlidir. Xocalı 
soyqırımında iştirak etmiş ermənilərin və 
onların köməkçilərinin hərəkətləri insan 
haqlarının kobudcasına pozulmasına 
səbəb olub. Erməni cəlladları beynəlxalq 
hüquqi aktlara, Cenevrə Konvensi-
yasına, Ümumdünya İnsan Haqları 
Bəyannaməsinə, Vətəndaşlıq və Siyasi 
Hüquqlar barədə Beynəlxalq Sazişə 
məhəl qoymurlar. 

Prezidentimizin bu istiqamətdə apar-
dığı məntiqli siyasət və gördüyü işlər ha-
mımızı ruhlandırır və gələcəyə nikbinliklə 
baxırıq. Çünki bizim Silahlı Qüvvələrimiz 
Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında 
dünyanın ən güclü ordularından birinə 
çevrilib. Bunu 2016-cı ilin Aprel və 
Naçxıvanda ötənilki Günnüt hadisələri 
də bir daha sübuta yetirdi. Bildiyimiz 
kimi, Aprel hadisələrində rəşadətli Silahlı 
Qüvvələrimiz misilsiz qəhrəmanlıqlar 
göstərərək, bir sıra strateji əhəmiyyət 
kəsb edən yüksəklikləri ələ keçirə bildi. 
Lələtəpə yüksəkliyi ələ keçirildikdən 
sonra isə Cocuq Mərcanlı yenidən bərpa 
olundu. Naxçıvanda 11 min kvadrat ki-

lometrlik bir sahəni erməni tapdağından 
azad edən ordumuz işğal altında olan 
digər torpaqlarımızı da azad etməyə 
qadirdir. 

İnanırıq ki, Cocuq Mərcanlıdan 
başlanan yolumuz təkcə Xocalıdan, 
Şuşadan, Laçından, Kəlbəcərdən, 
Ağdamdan, Füzulidən, Zəngilandan, 
Qubadlıdan, Cəbrayıldan yox, həm 
də Qərbi Azərbaycan torpaqlarımız-
dan – Zəngəzurdan, Verdibasardan, 
Göyçədən, İrəvandan da keçəcək. 
Ermənilər nə qədər öz havadarlarına 
arxayın olsalar da, biz Prezidentimizin 
ətrafında bir yumruq kimi sıx birləşərək, 
onun müdrik rəhbərliyi ilə bunu edəcəyik. 
İnanırıq ki, yaxın vaxtlarda biz Xocalı 
soyqırımında həlak olanların ruhunu şad 

edə biləcəyik.
25 fevral 1997-ci ildə “Xocalı soy-

qırımı qurbanlarının xatirəsinə sükut 
dəqiqəsi elan edilməsi haqqında” ulu 
öndər Heydər Əliyev tərəfindən fərman 
verilibdir. Hər il fevralın 26-da saat 
17:00-da Azərbaycan xalqı Xocalı soy-
qırımı qurbanlarının xatirəsini ehtiramla 
yad edir.

Hər il ölkə başçısı cənab Prezident 
İlham Əliyev “Xocalı soyqırımı” ilə 
əlaqədar xalqa, beynəlxalq təşkilatlara 
müraciət edir.

Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezi-
denti Leyla Əliyevanın yaratdığı “Xoca-
lıya ədalət!” kampaniyası, son illərdə 
Xocalı soyqırımının beynəlxalq aləmdə 
tanıdılmasında böyük işlər görür. 

Ötən dövr ərzində aparılan gərgin 
və böyük zəhmət tələb edən istintaq və 
əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində 
Xocalı şəhərində azərbaycanlılara, 
sözün geniş mənasında isə bütün 
bəşəriyyətə qarşı törədilən ən ağır 
cinayət əməlləri ən xırda detallarına 
qədər sübuta yetirilibdir. Bunları əsas tu-
taraq hesab edirik ki, Xocalıya və xocalı-
lara xüsusi, əlahiddə status verilməlidir.

Əlbəttə ki, Xocalıya və xocalılara 
qarşı törədilən cinayət cəzasız qal-
mamalıdır. Ermənistanın hərbi-siyasi 
təcavüzü dünya ictimaiyyəti, beynəlxalq 
qurumlar tərəfindən ittiham olunma-
lı, Ermənistanın Silahlı Qüvvələrinin 
Azərbaycan torpaqlarından qeyd-şərtsiz 
çıxarılması tələb edilməlidir. Beynəlxalq 
təşkilatlar, dünya dövlətlərinin 
parlamentləri Ermənistan Respublikası-
nın Azərbaycan torpaqlarında törətdiyi 
Xocalı soyqırımının əsl siyasi-hüquqi 
qiymətini verməlidirlər. Biz buna nail 
olacağıq. Biz torpaqlarımızı geri qayta-
racağıq. Biz şəhidlərimizin qanını yerdə 
qoymayacağıq.

Vaqif ŞADLİNSKİ, 
ATU-nun insan anatomiyası və tibbi 
terminologiya kafedrasının müdiri, 

Əməkdar elm xadimi, professor, 
Qərbi Azərbaycanın  

Vedibasar sakini 
Mübariz ALLAHVERDİYEV, 

kafedranın professoru, Xocalı sakini

“Yazımı belə adlan-
dırmağım təsadüfi deyil. 
İyirmi yeddi il öncə, soyuq 
bir qış günündə Xocalıda 
əsl cəhənnəm istisi var 
idi. 26 fevral 1992- ci ildə, 
havanın soyuq olmasına 
baxmayaraq, Azərbaycanın 
Xocalı şəhəri cəhənnəmi 
xatırladırdı. Erməni-rus 
hərbi birləşmələri Xoca-
lıda qırğın törətdilər. Bir 
gecənin içərisində 613 
nəfər həyatını itirdi. Yüzlərlə 
insan evsiz – eşiksiz qaldı. 
Günahkarlar bəllidir və hər 
kəs də bunu bilir: Erməni-
rus hərbi birləşmələri. An-
caq beynəlxalq ictimaiyyət 
buna əhəmiyyət vermir.

Biz azərbaycanlılar bu 
hadisələri soyqırımı kimi 
dəyərləndiririk...” 

Daha sonra müəllif 
Xocalı soyqırımı, bu 
hadisələrə gətirib çıxaran 
səbəblər barədə söhbət 
açır və Ermənistanın 
Azərbaycan torpaqlarını 
– Dağlıq Qarabağ Muxtar 
Vilayətini və daha yed-
di rayonu işğal etdiyini, 
Ermənistanın Azərbaycan 
torpaqlarını qeyd - şərtsiz 
azad etməsi barədə BMT 
– nin dörd qətnaməsinə 
(nömrələri göstərilməklə) 
məhəl qoymamasını 
xüsusi vurğulayır.

Fransa Prezidenti 
E.Makronun qondarma 
erməni soyqırımını Fran-
sanın təqviminə anım 
günü kimi salacaqlarını 

deməsini, ancaq dünya 
siyasətçilərinin Xocalı 
hadisələri barədə susdu-
ğunu qeyd edən soydaşı-
mız bunun yanlış siyasət 
 olduğunu qeyd edib.

V.Abbasov məqaləsində 
qeyd edir ki, Xoca-
lı hadisələrinə diqqət 
yetirilməlidir. O zamandan 
iyirmi yeddi il keçməsinə 
baxmayaraq Avropa 
siyasətçiləri, araşdırmaçı-
ları, jurnalistləri bu məsələ 
barədə susurlar. Baxma-
yaraq ki, bu hadisə barədə 
kifayət qədər fakt, şəkil, 

video görüntü və şahidlər 
var. Nə üçün Xocalı 
hadisələri soyqırımı kimi 
tanınmamalıdır? Niyə dün-
ya siyasətçiləri bu barədə 
danışmaq istəmirlər?

Sonda müəllif Zori 
Balayanın, Davud Xeriya-
nın kitablarında özlərinin, 
ermənilərin törətdikləri 
vəhşilikləri, qırğınları necə 
qələmə aldıqlarını onların 
öz sözləri ilə qeyd edib. 
Müəllif yazısını Azərbaycan 
xalqının gec-tez ədalətin 
qələbə çalacağına inandığı-
nı yazıb.

Hazırladı: 
Anar TURAN, 
“Xalq qəzeti”

Tədbiri Milli Kitabxananın 
 direktoru, professor Kərim Tahirov 
açaraq bildirib ki, Xocalı faciəsinin 
27-ci ildönümü haqqında Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq 
sərəncamına əsasən tədbirlər planı 
təsdiq olunub. Direktor bildirib ki, 
Xocalı faciəsinin qurbanları ölkəmizdə 
və onun hüdudlarından kənarda da 
hər bir azərbaycanlı tərəfindən dərin 
hüznlə yad edilir. Azərbaycan tarixinin 
ən qanlı səhifəsi olan Xocalı soyqırı-
mından 27 il ötməsinə baxmayaraq, 
hər birimiz bu faciənin ağrısını ilk gün 
olduğu kimi yaşayırıq. 

K.Tahirov çıxışında onu da 
qeyd edib ki, Xocalı qırğını təkcə 
Azərbaycan xalqına qarşı deyil, 
insanlıq əleyhinə törədilmiş cinayətdir. 
Xocalı faciəsinin daha geniş miqyas-
da tanıdılması, soyqırımı aktı kimi 

qəbul olunması istiqamətində mü-
hüm addımlar atılıb. Ümummilli lider 
Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1994-cü 
ildə Milli Məclisin Xocalı soyqırımının 
müzakirəsinə həsr olunmuş xüsusi ic-
lasında hər il fevralın 26-sı  “Xocalıların 

Soyqırımı Günü” kimi qeyd olunması 
barədə qərar qəbul edilib. Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə, 
Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyətinin 
və “Xocalıya ədalət!” kampaniyasının 
həyata keçirilməsinin nəticəsində artıq 
beynəlxalq miqyasda bu faciə siyasi 
hüquqi qiymətini alaraq bir sıra ölkələr 
tərəfindən soyqırımı kimi tanınıb.

Daha sonra “Xocalı şikəstəsi” 
romanının müəllifi Ulduz Qasım çıxış 
edərək romanın bədii əsər olsa da, 
real hadisələr əsasında yazıldığı-
nı bildirib. O, Xocalıda baş verən 
hadisənin hər bir azərbaycanlıya təsir 
etdiyini, Xocalının Qarabağın yaralı 
yeri olduğunu söyləyib.

Sonda tədbir iştirakçıları Xocalı 
faciəsini özündə əks etdirən 300-dən 
artıq Azərbaycan və digər dillərdə 
nəşr olunmuş kitab və dövri mətbuat 
mareriallarını, foto şəkilləri əhatə 
edən “Xocalı – XX əsrin soyqırımı” 
adlı sərgi ilə tanış olublar.

Qeyd edək ki, sərgi bir həftə 
 nümayiş olunacaq.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, 
“Xalq qəzeti”

Azərbaycanın Türkiyənin Qars 
şəhərindəki baş konsulluğunun 

təşəbbüsü ilə qardaş ölkənin şərq 
bölgəsində fəaliyyət göstərən QHT-lər 
Xocalı soyqırımının 27-ci ildönümü ilə 
əlaqədar anım yürüşü keçiriblər.

Bununla əlaqədar İğdırın mərkəzində 
qurulmuş çadırda Xocalı soyqırımına 
həsr olunan sərgi təşkil edilib.

İzdihamlı yürüşdən əvvəl 
Azərbaycanın və Türkiyənin dövlət 
himnləri səsləndirilib, şəhidlərimizin 
xatirəsi yad olunub.

Yürüşdə Azərbaycanı və Türkiyəni 
təmsil edən QHT nümayəndələri, şəhid 
ailələri və qazilər, el ağsaqqalları və 
gənclər iştirak ediblər.

Baş konsulluğun məsul əməkdaşı 
Tural Həsənov, Beynəlxalq Əsassız 
Erməni İddiaları ilə Mübarizə Dərnəyinin 
sədri Göksal Gülbəy və Qarabağ 
müharibəsi veteranı Aqil Məmmədov 
çıxış ediblər. Çıxışlarda 1992-ci ilin 
fevralında Xocalı soyqırımını törədən 
cinayətkarların tezliklə beynəlxalq 
məhkəmələr tərəfindən mühakimə 
olunması tələb edilib. Diqqətə çatdırılıb 
ki, saxta “erməni soyqırımı” mövzusu ilə 
dünya ictimaiyyətini aldatmağa çalışanlar 
Xocalıda baş verənləri xatırlamalıdırlar. 
Xocalıda törədilən bəşəri cinayəti bilmək, 
tanımaq və bu cinayəti həyata keçirənləri 

ittiham etmək üçün, sadəcə olaraq, vicdan 
lazımdır. Çünki Xocalı soyqırımı cəmi 27 
il əvvəl müasir dünyanın gözü qarşısında 
baş verib. Yer üzündən silinən bir şəhərdə 
törədilən cinayətin soyqırımı aktı olduğu-
nu sübut etməyə ehtiyac yoxdur. 

Çıxışlardan sonra İğdırın mərkəzində 
toplaşan insanlar “Dünya, Xocalıya səssiz 
qalma!”, “Xocalı şəhidlərini rəhmətlə, 
ehtiramla anırıq!” və sair şüarlarla 
hərəkətə başlayıblar. Yürüş iştirakçıla-
rı Azərbaycanın və Türkiyənin dövlət 
bayraqlarını dalğalandıraraq bir daha iki 
qardaş xalqın sarsılmaz birliyini nümayiş 
etdiriblər. 

Azərbaycanın baş konsulluğu 
tərəfindən yürüşçülərə xalqlarımıza qarşı 
törədilmiş erməni vəhşiliklərini əks 
etdirən kitablar paylanıb.

Sabir ŞAHTAXTI, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

İğdır

Xocalı soyqırımı – bəşəriyyətə qarşı 
yönəlmiş ən dəhşətli vandalizm aktı

Niderland  mətbuatında 
Xocalı  soyqırımı 
ilə  bağlı  yazı 
dərc  olunub 

Niderland Jurnalistlər Birliyinin 
üzvü, “Connect” təşkilatının sədri 
Vüqar Abbasovun həmin ölkənin 
mətbuatında Xocalı soyqırımı 
ilə bağlı məqaləsi dərc olunub. 
Yazı “Gerçək bir cəhənnəm istisi” 
adlanır.  Müəllif məqaləsinə belə 
başlayır: 

“XOCALI – 
XX əsrin soyqırımı”

Milli Kitabxanada 
Mədəniyyət  Nazirliyi 

və kitabxananın birgə 
təşkilatçılığı ilə Xocalı 
Soyqırımının 27-ci 
ildönümünə həsr olunmuş 
“Xocalı – XX əsrin soyqırımı” 
adlı kitab sərgisinin açılış 
mərasimi və Ulduz Qasımın 
“Xocalı şikəstəsi” adlı 
kitabının təqdimatı keçirilib. 

“Dünya, Xocalıya səssiz qalma!”
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Səfir qeyd edib ki, 
Türkiyə Azərbaycanın 
kədərini bölüşür. 1992-ci 
il fevralın 25-dən 26-na 
keçən gecə Ermənistan 
silahlı qüvvələri Xocalı 
şəhərinə hücuma keçmiş, 
bütün beynəlxalq hüquq, o 
cümlədən beynəlxalq hu-
manitar hüquq normalarını 
pozaraq oraya zirehli tex-
nika yeritmiş, şəhərin dinc 
əhalisinə misli görünməmiş 
qəddarlıqla divan tutmuş-
lar. Ermənistan silahlı 
qüvvələrinin mühasirəsində 
qalmış şəhər sakinlərindən 
613-ü, o cümlədən 106 
qadın, 63 uşaq və 70 qoca 
öldürülmüş, 487 dinc sakin 
ağır yaralanmış, 1275 nəfər 
girov götürülmüşdür.

Xocalı soyqırımını 
törətməklə Ermənistan 
Azərbaycana qarşı hərbi 

təcavüzün miqyasını 
daha da genişləndirmiş, 
Azərbaycanın Dağlıq Qara-
bağ bölgəsinin hüdudların-
dan kənara çıxaraq Laçın, 
Kəlbəcər, Ağdam, Cəbrayıl, 
Füzuli, Qubadlı, Zəngilan 
rayonlarını işğal etmişdir. 

Müharibə nəticəsində 20 
min soydaşımız həlak ol-
muş, 50 mindən çox insan 
yaralanmış və əlil olmuş, 
torpaqlarımızın 20 faizi 
işğal edilmişdir. 

 “Xalq qəzeti”

Geosiyasi trendlər və 
erməni siyasilərin adekvat 

olmayan reaksiyaları

Erməni politoloqların təqdim 
etdikləri “təhlillərdən” görünür ki, 
rəsmi İrəvanın baş verən geosi-
yasi prosesləri adekvat qavramaq 
imkanı minimumdur və əlbəttə ki, 
əgər belə bir potensial varsa.

Erməni mövqeyindən çıxış 
edən ekspertlərin də cızma-qara-
ları bu qənaəti dəyişməyə yetərli 
deyil. Onların əksəriyyəti əvvəllər 
olduğu kimi, şüuraltı Ermənistanın 
maraqlarını tanımayaraq, Rusiya-
nın istəklərindən çıxış edirlər. Bu 
əsasda irəli sürülən hər bir tezis 
reallıqdan uzaq mənzərə yaradır.

İndi rəsmi İrəvan və ona yaxın 
media qurumları Ermənistanın 
xarici siyasətinin müxtəlif 
istiqamətlərdə daha fəal mövqeyə 
çıxmasından dəm vururlar. 
Bunu məsələn, rusiyalı ekspert 
S.Tarasov və bir sıra erməni 
ekspertlərin son məqalələrindən 
də görmək olar. Guya Ermənistan 
bu kursla üstün mövqeyə çıx-
maqdadır və artıq Azərbaycan 
rəhbərliyi ilə deyil, Qərbin bö-
yük dövlətlərinin yüksək vəzifəli 
siyasətçiləri ilə danışıqlar aparır.
Cəfəng iddiadır. Lakin erməni 
siyasi-diplomatik şüurunun köləlik 
xüsusiyyətinə tam uyğundur.

Ermənistan necə süni yara-
dılıbsa, onun siyasəti də süni 
faktorlara dayanır. Əsl müstəqil 
dövlətin liderləri dolayısı ilə 
deyil, birbaşa ünsiyyətə üstünlük 
verirlər. Ermənistan Azərbaycanın 
torpaqlarını işğal edibsə (ha-
vadarlarının ciddi hərbi yardımı 
və siyasi-diplomatik dəstəyi ilə), 
yaranmış münaqişənin taleyini 
Azərbaycansız necə həll edə 
bilər? ABŞ, Fransa, Almaniya və 
Rusiya deyil, bütün dünya belə 
gəlsə, Azərbaycanın razı olmadığı 
bir məsələni həll edə bilməzlər. 
Bunu İrəvanda donuq başları ilə 
hələ anlamayıblarsa, biz yeni 
erməni siyasi natamamlıq komp-
leksi ilə üz-üzəyik.

Əslində, burada qeyri-adi bir 
şey yoxdur. Ermənistanın hazır-
kı rəhbərliyi siyasi qabiliyyətinə 
görə əvvəlkilərdən zərrə qədər də 
irəlidə deyil. İndi N.Paşinyan ağa-
sını dəyişməyə və bu referansı xa-
rici siyasətin müstəqilləşdirilməsi 
kimi təqdim etməyə çalışır. Onun 
“məxməri inqilab”, “erməni inqi-
labi dəyişikliyi”, “sivil dünyayla 
bütünləşmək” kimi məzmunsuz 
pafoslu siyasi ibarəbazlığı əsl 
niyyəti gizlətmək üçündür. Guya 
Ermənistan küçə hərəkatı ilə siya-
si, mənəvi, ideoloji, diplomatik və 
mədəni simasını qəfil dəyişib. Son 
illərə kimi Rusiyanın vassalı olan 
kütlə birdən demokratiyanın və 
sivilizasiyanın aparıcı mövqeyinə 
çıxıb.

Deməli, ekspert dairələrinin də 
dəridən-qabıqdan çıxaraq Paşin-
yan hakimiyyətini tərif etmələri 
reallıqda Ermənistanın yeni vassal 
olmaq xəttini təbliğ etməkdən 
başqa bir şey deyildir. İndi onun 
Avropa, Rusiya, İran və Gürcüs-
tan istiqamətlərində “möhtəşəm 
siyasi addımları”nı nə qədər təbliğ 
etsələr də, ortada real heç nə yox-
dur. Maraqlıdır ki, erməni siyasi 
və ekspert dairələrində hələlik 
Rusiya məsələsində fikir ayrılığı 
mövcud olaraq qalır. Xüsusilə son 
günlər Rusiyada yaşayan bəzi 
erməni soyadlı ekspertlər rəsmi 
İrəvanı ittiham edirlər. Onlardan 
biri M.Simonyan isə hətta İrəvanı 
“məxməri inqilab”ı Rusiyaya ixrac 
etməkdə günahlandırıb. İrəvanda 
keçirilən bir seminarı təhlil 
edərkən erməni ekspert bu fikri 
irəli sürüb.

Absurd iddia: ziddiyyətli 
məqamların məngənəsində 

sıxılanların röyası

Sağlam düşüncə üçün bu, ab-
surd iddiadır. Çünki Ermənistanda 
heç bir “məxməri inqilab” baş 
verməyib, söhbət ABŞ-ın sse-
narisi üzrə hakimiyyətin qəsb 
edilməsindən gedir. Rusiya isə 

dünya miqyasında Amerika ilə 
rəqabət aparan böyük dövlətdir. 
Ermənistanın Moskvaya po-
tensial təsiri sıfıra bərabərdir. 
Ancaq erməni xisləti özünü süni 
böyütməkdən çox qidalanır. Bu 
səbəbdən də hansısa inqilab ixra-
cından dəm vururlar.

Digər tərəfdən, Ermənistan 
mediasında informasiyalar yayılır 
ki, Rusiyadakı erməni diaspo-
ru daha da fəallaşıb və keçmiş 
baş nazir K.Karapetyan artıq 
İrəvanda gizli görüşlər keçirir. 

Ermənilər üçün böyük ümidlə 
yaradılmış “Lazarev klubu”nun 
da Ermənistan əleyhinə fikirlər 
səsləndirməyə başladığını ya-
zırlar. Yəni kütləvi informasiya 
vasitələrində belə bir fikir yayırlar 
ki, Şimaldan “soyuq küləklər” əsir. 
Bunun fonunda bir-birinə zidd 
olan iki fikir səsləndirilir.

Birincisi, rəsmi İrəvan Qərb 
istiqamətində daha fəal siyasət 
yeridir. Nümunə kimi təhlükəsizlik 
məsələlərinə dair Münxendə 
keçirilən konfrans çərçivəsində 

Ermənistan prezidenti Armen 
Sarkisyanın ABŞ-ın keçmiş vitse-
prezidenti Co Baydenlə görüşünün 
“səmimiliyi”ni göstərirlər. Qərb me-
diasında isə C.Bayden “qüdrətsiz 
və qoca fiqur” kimi təqdim edilir. 
Onun Amerika siyasətinə real 
təsiri sıfır hesab edilir. Bu yaşda 
bir insanın prezident ola biləcəyi 
imkanı minimumdur. Həmin 
səbəbdən gizli və ya açıq for-
mada Ermənistan prezidentinin 
C.Baydenlə görüşünün real siyasi 
nəticəsi ola bilməz.

İkincisi, Ermənistan 
mətbuatında informasiyalar ya-
yılır ki, Gürcüstan istiqamətində 
uğurlu əməkdaşlıq imkanla-
rı yaranır. O cümlədən hərbi 
sahədə əməkdaşlıqla bağlı saziş 
imzalanıb. Rusiya tərəfdən isə, 
Abxaziya və Cənubi Osetiya-
dan keçməklə yeni buraxılış 
məntəqələri açılacaq ki, bu da 
Ermənistana quru yolla yük 
daşınmasına yeni təkan verəcək. 
Yəni Gürcüstan həm Qərb, 
həm də Rusiya istiqamətlərində 
Ermənistan üçün dəhliz rolunu 
oynayacaq. Sual olunur: hansı 
səbəblərdən Gürcüstan işğal 
altındakı ərazilərindən keçməklə 
(Tbilisi Abxaziya və Cənubi Ose-
tiyanı işğal olunmuş əraziləri kimi 
təqdim edir) ermənilərə yol açsın? 
Yəni gürcü liderlər bu dərəcədə 
düşüncəsizdirlər ki, öz maraqları-
na deyil, ermənilərin maraqlarına 
xidmət etsinlər? İnandırıcı deyil. 
Və bu, erməni siyasi dairələrinin 
boş xəyallarının məhsulu kimi 
görünür. Bəlkə Gürcüstan 
ermənilərin Cavaxetiyada separat-
çı əməllərini unudub?!

Bu aspektdə üzdəniraq erməni 
ekspertlərin növbəti absurd iddiası 
İranla bağlı özünü göstərir. Guya 
Vaşinqton Ermənistanın İranla ya-
xın əməkdaşlığına göz yumacaq. 
Hətta fevralın 27-də N.Paşinyanın 
Tehrana nəzərdə tutulmuş 
səfərini də bu tezisin prizmasın-
dan qiymətləndirməyə çalışır-
lar. Əslində isə artıq Vaşinqton 
özünün Ermənistandakı səfirliyi 
vasitəsilə İrəvana bir neçə dəfə 
xəbərdarlıq edib. Onların bir qismi 
N.Paşinyanın Rusiya ilə əlaqələri 
genişləndirmək planları ilə bağ-
lıdırsa, digər tərəfi İran məsələsi 
ilə əlaqəlidir. Yəni aydındır ki, 
rəsmi İrəvan İran istiqamətində də 
“ilişib”. Onun iki ziddiyyəti uzlaşdır-
maq üçün nə siyasi, nə diplomatik, 
nə hərbi, nə də dövləti gücü var. 

Yəqin İran dövləti də yaxşı 
bilir ki, ABŞ-ın Ermənistandakı 

səfirliyində 3 minə yaxın işçi 
çalışır. Əcəba, kiçik bir ölkədə 
səfirlikdə bu qədər işçiyə nə 
ehtiyac var. Bax, məsələ də elə 
bundadır. İran da, Rusiya da indi 
düşünməlidir ki, həmin 3 min işçi 
Ermənistanda nə işlə məşğuldur?!

Bütün bunların fonunda təbii ki, 
Azərbaycanla bağlı iftiralar uydu-
rulur. Erməni ekspertlər İrəvanın 
xarici siyasətdəki “fəallığı”nın artıq 
Azərbaycan üçün “problemlər” ya-
ratdığından dəm vururlar. Reallıq-
da isə rəsmi Bakı növbəti müstəqil 
və əhəmiyyətli addımlarını atır. 
Məsələn, Avropa Komissiyasının 
büdcə və insan resursları üzrə ko-
missarı Günter Ottinger deyib ki, 
Avropa İttifaqı 2020-ci ildə Cənub 
Qaz Dəhlizi vasitəsilə Azərbaycan 
qazını almağı səbirsizliklə gözləyir. 
Sözlərinə davam edərək o, Aİ-nin 
“bu təchizatın başlaması üçün 
hər şeyi” edəcəyini vurğulayıb. 
Çünki Cənub Qaz Dəhlizi “Aİ üçün 
strateji layihədir, belə ki, o, Avro-
paya qaz ixracının yeni qaynağı 
və marşrutudur” (bax: əvvəlki 
mənbəyə). Avropa rəsmisi onu 
da ifadə edib ki, Türkmənistana 
bu layihəyə qoşulmaq təklifini 
artıq ediblər. Macarıstan isə 
özü layihədə iştirak təşəbbüsü 
göstərib.

Biz ancaq bir layihə ilə bağ-
lı konkret faktları göstərdik. 
Bu faktlar Azərbaycanın xarici 
siyasətinin səmərəliliyini və 
müstəqilliyini birmənalı təsdiq 
edir. Yəni Azərbaycan rəhbərliyi 
faktlarla danışır. Avropa rəsmiləri 
də Azərbaycanın dünya üçün 
strateji əhəmiyyətini konkret 
faktlarla izah edirlər. Eyni mənzərə 
Ermənistanla da bağlı mövcud-
durmu? Qətiyyən mövcud deyil. 
Boş vədlər və sözlərdən başqa 
ortada bir şey yoxdur. Fakt varsa, 
göstərsinlər! Ümumiyyətlə, “fakt” 
dedikdə, erməni siyasətçilərini 
ağlamaq tutur!

Newtimes.az

Mnuçin Ağ evdə jurnalistlərə bildirib ki, söhbət valyu-
ta bazarının tənzimlənməsi sahəsində “final razılaşma-
dan” gedir.

Nazir həmçinin qeyd edib ki, tərəflər danışıqlarda 
“əhəmiyyətli irəliləyiş” əldə ediblər.

 “Xalq qəzeti”

 � Sudan Prezidenti Ömər əl-Bəşir 
hökuməti buraxdıqdan sonra yeni baş nazir 
təyin edib. “Reuters” agentliyi xəbər verir ki, 
yeni baş nazirin adı açıqlanmır.

Qeyd olunur ki, müdafiə, xarici işlər və ədliyyə 
nazirləri öz vəzifələrində qalıblar. Əl-Bəşir həmçinin 
hərbçilər arasından vilayətlərə yeni qubernatorlar təyin 
edib.

Xatırladaq ki, daha öncə, Sudan Prezidenti Ömər 
əl-Bəşir ölkədə bir il müddətinə fövqəladə vəziyyət elan 
etmişdi. Prezident həmçinin milli barışıq hökumətinin 
buraxıldığını, vilayətlərin qubernatorlarının istefaya 
göndərildiyini bildirmişdi.

“Xalq qəzeti”

Azərbaycan Hərbi Hava 
Qüvvələrinin (HHQ) Hava Hü-

cumundan Müdafiə (HHM) hissə və 
bölmələrinin döyüş atışlı taktiki-xüsusi 
təlimləri keçirilib.

Müdafiə Nazirliyindən aldığımız 
məlumatda deyilir ki, təlimlər zamanı 
həyəcan siqnalı ilə qaldırılan bölmələr 
şərti düşmənin hava zərbələrinin dəf 
edilməsi, verilən tapşırığa əsasən qərar 
qəbuletmə prosesinə uyğun qərargahların 
fəaliyyətləri məşq etdirilib.

Təlimlərdə HHM bölmələri döyüş atış-
ları icra ediblər.

 “Xalq qəzeti”

Tramp özünün “ Twitter” 
səhifəsində yazıb: “Mən 
Kelli Kraftın – ABŞ-ın 
Kanadadakı səfirinin, 
namizədliyinin ölkəmizin 
BMT-də nümayəndəsi 
vəzifəsinə irəli 
sürülməsindən məmnun 
olduğumu bildirmək 
istəyirəm. Kelli böyük iş 
görüb, ölkəmizi təmsil edib 
və mən şübhə etmirəm ki, 
onun rəhbərliyi altında bi-

zim ölkə yüksək səviyyədə 
təmsil olunacaq. Kellini 
və onun ailəsini təbrik 
edirəm”.

Kelli Nayt Kraft 1962-ci 
ildə Kentukki ştatında doğu-
lub. Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə 
məşğul olmuşdur. 2017-ci 
ildən ABŞ-ın Kanadada 
ilk qadın səfiri idi. Prezi-
dent Corc Buş tərəfindən 
2007-ci ildə ABŞ-ın BMT-
də alternativ nümayəndəsi 

təyin olunub və əsas 
diqqətini ölkəsinin Afrika 
məsələlərində fəal iştirakına 
yönəldib. 2019-cu il fevra-
lın 22-də onun namizədliyi 
BMT-də səfir vəzifəsinə irəli 
sürülüb. Morhed Universite-
tinin fəxri doktorudur. 

Kelli Nayt 2016-cı ilin 
aprel ayında biznesmen Co 
Kraftla ailə qurub. Milyarder 
Co Kraft Alliance Resource 
Partners şirkətində kömür 
hasilatına rəhbərlik edir. 
Şirkət ABŞ-da üçüncü bö-
yük kömür hasilatçısıdır. 

 “Xalq qəzeti”

Missiyaya qida, şərab və digər spirtli içki istehsa-
lı sahəsində fəaliyyət göstərən 16 Azərbaycan şirkəti 
 daxildir.

Səfər çərçivəsində Azərbaycan iş adamları Çin 
şirkətləri ilə məhsulların ixracına dair müzakirələr apa-
racaq, potensial alıcılarla görüşəcəklər. Bununla yana-
şı, Çin və Azərbaycan şirkətlərinin iştirakı ilə “dəyirmi 
masa” və Azərbaycan şərablarının dequstasiyası təşkil 
 olunacaq.

İxrac missiyası martın 1-dək davam edəcək.

 “Xalq qəzeti”

ABŞ Prezidenti 
Donald Tramp 
ölkəsinin Kanadadakı 
səfiri Kelli Kraft 
ABŞ-ın BMT-də 
nümayəndəsi 
vəzifəsinə təyin edib.

ABŞ və Çin 
razılığa gəliblər Sudanın 

yeni baş naziri 
təyin edilib

İlin ilk ixrac missiyası 
Çinə təşkil olunacaq

Xocalıdakı qanlı faciə 
heç zaman unudulmayacaq 

Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Erkan 
Özoral Xocalı soyqırımının 27-ci ildönümü ilə 
əlaqədar Bakıda keçirilən anım mərasimində 
bildirib ki, Xocalıdakı qanlı faciə heç zaman 
unudulmayacaq. 

İqtisadiyyat Nazirliyinin dəstəyi, 
Azərbaycanda İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi 
Fondunun (AZPROMO) təşkilatçılığı ilə bu ilin ilk 
ixrac missiyası fevralın 25-də Çin Xalq Respubli-
kasının Pekin şəhərinə təşkil ediləcək.

Döyüş atışlı təlimlər 
keçirilib 

Ermənistan yeni 
geosiyasi burulğanda:

boş vədlər və yalan iddialar
Dünya miqyasında geosiyasi proseslərin intensivliyi və mürəkkəbliyi haqqında poli-

toloqların fikirləri dərc edilir. Ümumi mövqeyə görə, qlobal gərginlik daha da artır. 
Bu məqam özlüyündə riskləri də artırır. Son Münxen konfransında da bu barədə 
fikir mübadiləsi olub. Belə bir vəziyyətdə Cənubi Qafqaz ölkələrinin yeridəcəyi 

xarici siyasət kursu maraq doğurur. Ermənistanın siyasi və ekspert dairələrində yayılan in-
formasiyalar bu ölkənin mövqeyi haqqında müəyyən fikir yürütməyə imkan yaradır. Təhlillər 
göstərir ki, Ermənistan rəhbərliyi hələ də qlobal və regional miqyasda baş verən prosesləri 
qeyri-adekvat dərk edir. Onlar reallığa əsaslanmayan mövqe tutmaqda davam edirlər. Bu, 
bir tərəfdən, regionda riskləri artırır, digər tərəfdən, Ermənistanın özünü daha pis vəziyyətə 
salır. Həmin kontekstdə oyuncaq dövlət və onun marionet idarəçilərinin atdığı addımlar 
üzərində geniş dayanmağa ehtiyac görürük.

Tramp Kelli Kraftı 
BMT-yə göndərdi

ABŞ-ın maliyyə naziri Stiven 
Mnuçin bəyan edib ki, Çin 

heyəti ilə danışıqlar zamanı tərəflər valyuta 
tənzimlənməsi sahəsində addımlar atılması 
barədə razılığa gəliblər.



– Öncə diqqəti statusa yönəltmək 
istəyirəm. Bu məqalənin dünya-
nın istifadəçi auditoriyası ən öndə 
olan sosial şəbəkəsində paylaşıl-
ması yüksək vəzifəli dövlət adamı-
nın internetə, virtual müzakirələrə 
açıq olmasını göstərir. Yəni sosial 
şəbəkələrdə ən yüksək vəzifəli 
məmurlar belə xalqla təmasdadır. 
Bu, dövlətimizin sosial şəbəkədə fəal, 
əhali ilə ünsiyyətdə maraqlı olduğunu 
sübut edir. 

Professor Əli Həsənov öz yazısın-
da olduqca vacib məsələlərə diqqət 
yetirib. Burada ən başlıca məqam 
ölkəmizi xaosa, anarxiyaya yuvar-
lamaq istəyənlərə sərt və məntiqli 
cavabın verilməsidir. Suriyada baş 
verən qarşıdurmaları Azərbaycana 
transfer etmək istəyən qüvvələrin 
əməllərinə, xaricdən ölkəmizə yönələ 
biləcək təhdid və təzyiqlər ardıcıl-
lıqla, yüksək peşəkarlıqla ifşa edilir. 
Məqalədə xüsusi olaraq Prezident 

İlham Əliyevin humanizm xatirinə və 
xalqa xidmət üçün etdiyi islahatları 
mənfi yöndə təqdim etmək istəyən, 
qara piar aparan qüvvələr ifşa edilir. 
Özlərini müxalifət kimi təqdim edən 
qüvvələrin, həmçinin AXCP sədri 
Əli Kərimlinin 19 yanvar mitinqinin 
ətrafında süni mübaliğə yaratmaları 
xaricə qaçaraq özünü siyasi mühacir 
kimi təqdim edən, əslində isə “söyüş 
dəstəsi” funksiyasını icra eləməkdən 
başqa heç bir işə yaramayanları, o 

cümlədən, ölkə daxilində “5-ci kolon” 
təmsilçilərini hərəkətə gətirib. Yazı-
da aydın göstərilir ki, İlham Əliyev 
hakimiyyətinin qazandığı uğurlar Əli 
Kərimlini əbədi müxalifət titulunu 
itirmək təhlükəsi ilə üzləşdirib. İndiki 
iqtidarın qazandığı uğurlar onları və 
ətraflarını qrantlardan da məhrum 
edib. Gülüş doğuran vəziyyət də odur 
ki, “Milli Şura” kimi amorf qurum və 
onun başçıları üç-beş minlik mitinqlə 
hakimiyyəti qorxutduğunu düşü-
nür. Azərbaycanda dövlət–vətəndaş 
birliyi pozulmazdır. Bu baxımdan, 
hörmətli professorun fikirlərinə şərik 
olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, 
AXCP, Milli Şura kimi ölü təşkilatlar 
Azərbaycandakı ictimai-siyasi 
proseslərə heç bir müsbət dinamika 
gətirə bilməz. 

Bu baxımdan, Əli Həsənov haqlı 
olaraq yazır ki, dövlət başçısı şəhid 
ailələrinə kompensasiya ödənilməsi 
ilə bağlı sərəncam imzalayır, mini-
mum əməkhaqlarını 40 faiz artırır, 
tələbələrin təqaüdlərini yüksəldir, 
qaçqınlara müasir evlər verir, yeni 
iş yerləri yaradır, regionları yenidən 
qurur, sahibkarlara kreditlər ayırır... 
Əli Kərimli və ətrafına yığışan üç-beş 
nəfər yenə narazıdır. Baxın, qəribə 
və gülüş doğuran vəziyyət deyilmi? 
Şübhəsiz ki, bu, hər bir azərbaycanlını 
düşündürməlidir ki, əsl həqiqəti görə 
bilsin.

Anar TURAN, 
“Xalq qəzeti”

Gəncə: Gülüstan qəsəbəsinin 
sakinləri ilə görüş

 � Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Niyazi Bayramov Gülüstan 
qəsəbəsinin sakinləri ilə görüşüb. Görüşdə qəsəbədə olan problemlərdən 
söhbət açılıb, sakinlərin şikayət və təklifləri dinlənilib. Mövcud 
çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün müvafiq tapşırıqlar verilib. 

Niyazi Bayramov çıxışında səyyar 
görüşlərin məqsədindən bəhs edib. Bildirib 
ki, belə görüşlər cənab Prezidentimizin 
tapşırıq və tövsiyələrinə uyğun olaraq 
keçirilir. Məqsəd isə sakinlərin problemləri 
ilə daha yaxından tanış olmaq, onların tez 
və operativ şəkildə aradan qaldırılmasını 
təşkil etməkdir. 

Qəsəbə sakinləri öz şikayət və 
təkliflərini səsləndiriblər. Müraciətlər 
əsasən torpaq sahəsi ilə təminat, 

çoxmərtəbəli binaların fasadlarının 
yenilənməsi, yolların asfaltlanması, gecə 
işıqlandırılması sisteminin qurulması, 
həyətlərdə uşaqların istirahəti üçün oyun 
meydançalarının təşkili ilə bağlı olub.

Bir sıra məsələlər yerindəcə öz həllini 
tapıb. Bəzilərinin isə araşdırılaraq həll 
olunması üçün müvafiq tapşırıqlar verilib.

Hamlet QASIMOV, 
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri

 � İsmayıllıdakı Heydər Əliyev Mərkəzində rayon 
icra hakimiyyətinin, Gənclər və idman idarəsinin, 
Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə 
Dövlət Komitəsinin İsmayıllı rayon nümayəndəliyinin 
təşkilatçılığı ilə Xocalı faciəsinin 27-ci ildönümünə həsr 
olunmuş məcburi köçkün gənclərin toplantısı keçirilib. 
İştirakçılar əvvəlcə Xocalı soyqırımına həsr olunmuş 
sərgiyə baxıblar. Sonra tədbir “dəyirmi masa” arxasında 
davam etdirilib.

Toplantını giriş sözü ilə 
açan rayon gənclər və idman 
idarəsinin rəisi Taleh Salehov 
qeyd edib ki, ümummilli lider 
Heydər Əliyevin Azərbaycan 
rəhbərliyində olmamasından 
istifadə edən ermənilər 1988-
ci ildən başlayaraq işğalçılıq 
siyasətlərini yeritməyə başladılar. 
Çoxsaylı faciələr, qətllər baş 
verdi. Nəhayət, 1992-ci il fev-
ral ayının 25-dən 26-na keçən 
gecə Xocalı soyqırımı törədildi. 
Bu vandalizmdə Sovet ordusu-
nun 366-cı motoatıcı diviziyası 
ermənilərlə birgə iştirak edirdi. 
Xocalı soyqırımının 27-ci ildönü-
mü ərəfəsində məcburi köçkün 

gənclərlə bir araya gəlməyimiz 
yaddaşları daha da möhkəmlədir, 
vətənpərvərlik hisslərini coşdu-
rur, Vətənin müdafiəsinə hamını 
səfərbər edir.

Qısa girişdən sonra Xocalıda 
şəhid olmuş soydaşlarımızın 
əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükut-
la yad edilib. Xocalı faciəsini 
və onun ağır nəticələrini əks 
etdirən filmə baxılıb. Rayon 
təhsil şöbəsinin əməkdaşı Rəşid 
Məmmədov “Xocalı soyqırımı 
bəşəriyyətə qarşı yönəlmiş 
cinayətdir” mövzusunda məruzə 
edib.

Ağdam rayon 30 nömrəli tam 
orta məktəbin direktoru Zahid 

Namazov, rayon veteranlar 
şurasının sədri Əlaləm Babayev, 
Laçından olan müəllimlər Aytən 
Əliyeva və Qalib Məcnunov, 
“Dövlətqaçqınkom”un 
nümayəndəsi Tahir Əliyev, Təhsil 
İşçiləri Azad Həmkarlar İttifaqı 
rayon komitəsinin sədri Hafiz 
Kərimov, Peşə Tədris Mərkəzinin 

direktoru Zaur Muradov, 
Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə 
Çağırış üzrə Dövlət Xidməti 
rayon şöbəsinin əməkdaşı Röyal 
Musayev və başqaları çıxış 
ediblər.

Məcburi köçkün ailələrindən 
olan şagirdlər – Aytac  Qurbanlı 
və Elgün Quliyev Xocalıya, 

Qarabağa həsr olunmuş şeirlər 
söyləyiblər.

Tədbirdə iştirak edən rayon 
icra hakimiyyətinin nümayəndəsi 
çıxış edərək deyib ki, bu kimi 
tədbirlərin keçirilməsini rayon 
icra hakimiyyəti təqdir edir, 
bəyənir və müntəzəm xarakter 
almasını istəyir. Məcburi köç-

kün gənclərin yaşlı ictimaiyyət 
nümayəndələrin ilə bir araya 
gəlməsi, bu əsasda baş verən 
hadisələrin bir daha yaddaş-
larda möhkəmləndirilməsi 
vətənpərvərlik tərbiyəsinin əsas 
yollarından biri hesab olunur.

İlqar HƏSƏNOV,  
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri

 � Bu günlərdə “Facebook” sosial şəbəkəsində 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ictimai-siyasi 
məsələlər üzrə köməkçisi, professor Əli Həsənovun 
yerləşdirdiyi “Müxalifətçilik missiyası və Azərbaycanın milli 
maraqları” adlı məqalə cəmiyyətin öndə gedən ekspertləri 
tərəfindən müzakirə olunur və rəylər bildirilir. Məqalə barədə 
“Hilal” Sosial Araşdırmalar İctimai Birliyinin sədri Arzuman 
Abdulkərimov da fikirlərini bildirib.

Azərbaycanda dövlət – 
vətəndaş birliyi pozulmazdır

24 fevral 2019-cu il, bazar8
Gənclərə qayğı ölkəmizin 

gələcəyinə ümidləri artırır
Ramiz ƏSKƏR – Bakı Dövlət 

Universiteti türkologiya kafedrası-
nın müdiri, filologiya üzrə elmlər 
doktoru, professor: 

– Prezident İlham Əliyevin 
təqaüdlərin artırılması haqqın-
da fərman və sərəncamını bütün 
ali məktəb işçiləri kimi mən də 
minnətdarlıqla qarşıladım. Hesab 
edirəm ki, bu sənədlər elmə həvəs 
göstərən və gələcək fəaliyyətini elmi-
mizin inkişafına həsr etmək istəyən 
gənclərin fəaliyyətinin stimullaşdırıl-
ması, ölkəmizin gələcəyinə qoyulan 
sərmayədir. Bu gün dövlətin təhsilə 
göstərdiyi diqqətin nəticəsidir ki, ali 
məktəb və elmi institutlarda yüksək 
səviyyəli gənc araşdırmaçı kadrlar 
yetişir və bu, Azərbaycan elminin 
sabahına olan ümidləri artırır. Əlbəttə 
ki, yüksəkixtisaslı kadrların yetişməsi 
üçün bu da mühüm amillərdən biridir.

 Mən pedoqoji və elmi 
fəaliyyətimlə əlaqədar, türk dünyası-
nın, demək olar ki, bütün ölkələrində 
olmuş, onların ali təhsil və elm 
müəssisələrinin fəaliyyətini yaxın-
dan izləmişəm. Tam məsuliyyət 
və əminliklə deyə bilərəm ki, bu 
ölkələrin heç birində təhsil alan 
gənclərə bizdəki qədər diqqət və 
qayğı göstərilmir. Dövlət başçımızın 
bu mühüm qərarları Azərbaycan 
elminin daha da inkişafına, yüksək 
ixtisaslı gənc mütəxəssislərin 
yetişdirilməsinə öz müsbət təsirini 

göstərəcək. Azərbaycan gənclərinin 
yüksək intellektli və dünyagörüşlü, 
elmli olması, müxtəlif sahələrdə 
yüksək nailiyyətlər əldə etməsi isə 
cəmiyyətimizin və dövlətimizin daha 
da güclənməsi deməkdir. İnanıram 
ki, bu sərəncamdan bəhrələnən 
gənclərimiz daha inamla və əzmlə 
çalışacaqlar.

Adil BALIYEV – Azərbaycan 
Dövlət Pedoqoji Universitetinin 
dosenti, pedaqogika üzrə fəlsəfə 
doktoru:

– Dövlət başçısının tələbə və 
doktorantların təqaüdlərinin artırılması 
haqqında verdiyi fərman və sərəncam 
təkcə tələbələr, elmi kadrlar tərəfindən 
deyil, bütövlükdə cəmiyyət tərəfindən 
böyük sevinclə qarşılanır. Çünki təhsil 

elə bir sahədir ki, onun ölkənin hər 
bir vətəndaşına az, ya çox dərəcədə 
dəxli var. Digər tərəfdən, gənclərimizin 
maariflənməsi, yüksək təhsilli və 
bilikli mütəxəssis, əsl vətəndaş kimi 
yetişməsi üçün təhsil mühüm rol 
oynayır. Odur ki, dövlətimizin təhsilə 
göstərdiyi diqqət və qayğı təqdirəlayiq 
haldır. Cənab Prezidentin bu addımı 
təkcə təhsil alan gəncləri və onların 
valideynlərini deyil, biz müəllimləri də 
ürəkdən sevindirir. 

Bir pedaqoq kimi deyə bilərəm 
ki, bu gün elmə həvəs göstərən 
gənclərin kamil mütəxəssis olaraq 
yetişməsi və müəyyən sahə üzrə for-
malaşıb ortaya çıxması üçün gərgin 
zəhmət və həvəslə yanaşı, həm 
də diqqət və motivasiya da mühüm 
rol oynayır. Dövlət başçısı imzala-
dığı sərəncamla həmin gənclərə 
öz dəstəyini ifadə etdi. İnanıram 
ki, gənclər də Prezidentin onlara 
göstərdiyi etimad və diqqətin nəticəsi 
olaraq, təhsildə, elmi fəaliyyətlərində 
daha çox nailiyyətlər qazanacaq, 
gələcəkdə ölkəmizi beynəlxalq 
səviyyədə layiqincə təmsil edəcəklər.

Mən həm də tələbə atasıyam. 
Buna görə də bütün müəllim və 
valideynlər adından dövlət başçımıza 
səmimi minnətdarlığımı bildirirəm. 

İlqar ORUCOV – Gənc 
Alim,  Aspirant və Magistrlər 
Cəmiyyətinin sədri, riyaziyyat üzrə 
fəlsəfə doktoru: 

– Dövlətimiz gənclərə, onların 
inkişafına, elmimizin inkişafına kifayət 
qədər vəsait ayırır və bu, sözsüz ki, 
ölkəmizin elm sahəsində fəaliyyət 
göstərən gənclərə diqqətindən irəli 
gəlir. Cənab Prezident İlham Əliyevin 

doktorantların, ali və orta təhsil 
müəssisələrində təhsil alan bakalavr 
və magistr tələbələrinin təqaüdünün 
artırılması ilə bağlı fərman və 
sərəncamı da bu addımlardan biridir. 
Bu sənədlərdən görünür ki, dövlət öz 
gəncinin daha yüksək şəkildə təhsil 
almasında, cəmiyyətə və dövlətə 
faydalı ola bilən layiqli vətəndaş, 
mütəxəssis kimi yetişməsində 
 maraqlıdır. 

Təsadüfi deyil ki, Prezident 
İlham Əliyev Azərbaycan gəncləri ilə 
görüşündə onların savadlı və bilikli 
olmasının vacibliyindən danışdı və 
dövlətimizin siyasətinin insan kapita-
lına əsaslandığını vurğuladı. Sözsüz 
ki, bu, müasir dövrdə gənclərimizin 
elm və texnologiya sahəsində daha 
geniş təmsil olunmasının dövlətimizin 
inkişafına fayda verəcəyini göstərir. 

Bu sərəncam şübhəsiz, 
tələbələrin təhsilə marağını daha da 
artıracaqdır. İnanıram ki, elmimizə 
faydalı ola biləcək, gənclərin inki-
şafına yönələn bu cür sərəncamlar 
davamlı olacaqdır. 

Hazırladı: 
Əfsanə BAYRAMQIZI,  

“Xalq qəzeti”

Bakıda Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin be-
şinci toplantısının keçirilməsi Azərbaycanın Avropanın enerji 

təhlükəsizliyinin təmin edilməsində əhəmiyyətli ölkə olduğunu bir daha təsdiqlədi. 
Tədbirdə Cənub Qaz Dəhlizinin iştirakçısı olan ölkələrin energetika nazirlərinin və 
müxtəlif qurumların təmsilçilərinin, o cümlədən Avropa Komissiyasının büdcə və 
insan resursları üzrə komissarı, Məşvərət Şurasının fəaliyyətdə olan həmsədri Gün-
ter Ottingerin də iştirakı toplantının böyük əhəmiyyət kəsb etdiyindən xəbər verir. 
Qeyd edildiyi kimi, həmrəylik və etimada əsaslanan təhlükəsiz enerji təchizatı 
enerji birliyinin əsas dayaq nöqtələrindən biridir.

Prezident İlham Əliyevin 
toplantıdakı nitqində 
Azərbaycanın enerji siyasəti 
ilə bağlı həyata keçirdiyi 
önəmli addımlara diqqət 
çəkilib. Dövlət başçısı Cənub 
Qaz Dəhlizinə maraq göstərən 
ölkələrin sayının artmasını 
önəmli hadisə adlandırıb. 
TAP-ın icrasının hazırda 
87 faiz təşkil etdiyini və 
ölkəmizin son bir ildə böyük 
irəliləyişə nail olduğunu 
diqqətə çatdırıb.

Dövlətimizin başçısı 
deyib ki, enerji təhlükəsizliyi 
hər bir dövlətin milli təhlükəsizliyinin ayrılmaz 
tərkib hissəsidir. O dövlətlər ki, xarici enerji 
mənbələrindən asılıdır, onlar əmin olmalıdır-
lar ki, bu marşrut dayanıqlı və uzunmüddətli 
olacaq: “Onlar özlərinin gələcəyini və sənaye 
inkişafını planlaşdırmalıdırlar. Eyni zamanda, 
təbii sərvətlərlə zəngin olan istehsalçı dövlətlər 
etibarlı bazarlar olmadan öz məqsədlərinə çata 
bilməzlər. Beləliklə, bu, enerji təhlükəsizliyi, 
enerji şaxələndirilməsi və geniş beynəlxalq 
əməkdaşlıq layihəsidir. Bu gün toplantının formatı 
onu nümayiş etdirir ki, biz çox geniş beynəlxalq 
əməkdaşlıq formatını yarada bilmişik. Maliyyə 
qurumları, şirkətlər və ölkələrin bir amalı var. Biz 
bu layihənin reallaşdırılmasına inanırıq və hesab 
edirik ki, hər birimiz üçün bu, uzunmüddətli uğur 
hekayəsi olacaq”. 

Dövlətimizin başçısı, həmçinin Azərbaycanın 
zəngin qaz yataqlarının göstəriciləri haqqında 
da məlumat verib. Enerji əməkdaşlığının digər 
sahələrin də inkişafına dəstək verdiyinə diqqət 
çəkən Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın uğur-
lu enerji siyasəti ilə özünü dünyada inamlı ölkə, 
etibarlı tərəfdaş, xarici investisiyaları 100 faiz 

qoruyan dövlət kimi təqdim 
etmək imkanı qazandığını 
bildirib.

Avropa Komissiyasının 
komissarı, Məşvərət Şurasının 
fəaliyyətdə olan həmsədri Gün-
ter Ottingerin bu toplantılara 
dəstək verdiyinə görə Prezident 
İlham Əliyevə təşəkkür etməsi 
beynəlxalq aləmin ölkəmizə 
olan etimadının göstəricisi 
və respublikamızın Avropa-
nın enerji təhlükəsizliyinin 
təminatında əhəmiyyətli rol 
oynamasına verdiyi yüksək 
dəyərdir. G. Ottinger Məşvərət 

Şurasının iclaslarının layihənin reallaşmasında 
mühüm rol oynadığını bildirərək deyib ki, Avropa 
İttifaqı strateji əhəmiyyətə malik Cənub Qaz 
Dəhlizi layihəsinin yaxın zamanlarda tamam-
lanması üçün üzv dövlətlərlə sıx əməkdaşlıq 
edir. Qeyd edilib ki, bu layihə Avropa İttifaqının 
enerji təhlükəsizliyinin xeyli gücləndirilməsində 
böyük rol oynayacaq. Azərbaycanın Avropa 
İttifaqı üçün Mərkəzi Asiya və Çinə çıxış yolu 
olduğunu vurğulayan komissarın ölkəmizin enerji 
şaxələndirilməsi planlarına da Avropa İttifaqının 
öz dəstəyini ifadə etdiyini bildirməsi gələcəkdə 
əməkdaşlığın daha da inkişafından xəbər verir.

Azərbaycanın enerji şirkətləri ilə imzaladığı 
bütün müqavilələrin parlament tərəfindən ratifika-
siya olunması və qüvvəyə minməsi investorlarda 
bu müqavilələrin etibarlı olmasına tam əminlik 
yaradır. Bu etimadın nəticəsidir ki, Azərbaycan 
enerji təhlükəsizliyinin təminatı ilə əlaqədar 
keçirilən mötəbər tədbirlərin ünvanına çevrilib.

Sədaqət VƏLİYEVA, 
Milli Məclisin deputatı, Yeni Azərbaycan 
Partiyası Nizami rayon təşkilatının sədri

Təhlükəsiz enerji təchizatı uzunmüddətli 
strateji əlaqələri daha da gücləndirir

İsmayıllıda məskunlaşmış məcburi köçkün gənclər 
Xocalı şəhidlərini yad ediblər

Bu yaxınlarda Prezident İlham Əliyevin tələbə və dok-
torantların təqaüdlərinin artırılması ilə bağlı verdiyi 
fərman və sərəncam cəmiyyətdə razılıqla qarşılanıb. 

Əlbəttə ki, sözügedən sənədlər dövlətimizin təhsilin inkişafına və 
tələbələrə, gələcək alimlərə diqqət və qayğısının göstəricisidir. 
Çünki gənclərin daha da savadlanması, yüksək intellektli və dün-
yagörüşlü vətəndaş, mütəxəssis kimi formalaşması cəmiyyətimiz 
üçün çox mühüm amildir. Bu gün Azərbaycan dövlətinin yü-
rütdüyü siyasətdə insan amili aparıcı yer tutur və bu siyasət 
daha çox yüksəkixtisaslı mütəxəssislərin yetişməsi və müxtəlif 
sahələrdə fəaliyyət göstərməsinə yönəlib. Tələbə və doktorantların 
təqaüdlərinin artırılması ilə əlaqədar verilmiş sərəncam da bundan 
irəli gəlir. Dövlət başçısının imzaladığı bu sənədlərlə bağlı gənc elmi 
kadrlarla təmasda olan şəxslərin təəssüratlarını öyrəndik. 
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Dövlətçiliyə 
sədaqətli insanlar

Abşeronlular dövlətçiliyə 
sədaqətli, qədirbilən insanlardır. 
Rayon icra hakimiyyətinin başçısı 
İradə Gülməmmədova fəxrlə dedi 
ki, Abşeronda böyükdən-kiçiyə 
hamı yaxşı başa düşür ki, müstəqil 
ölkəmizdə əldə olunan parlaq 
uğurlar ulu öndər Heydər Əliyevin 
xalqımızın xoşbəxt gələcəyinə 
xidmət edən müdrik siyasətinin 
möhtərəm Prezidentimiz İlham 
Əliyev tərəfindən böyük uğurla 
davam etdirilməsi nəticəsində 
mümkün olub. 

Bəli, bütün xalqımız kimi, abşe-
ronlular da bu siyasi xətti ürəkdən 
dəstəkləyir. Buna parlaq misal 
kimi, ötən il aprelin 11-də keçirilən 
prezident seçkilərini göstərmək 
olar. Azad və səffaf şəraitdə keçi-
rilmiş bu seçkilərdə səsvermədə 
iştirak edən abşeronluların 89 
faizi bu siyasi kursun davam 
etdirilməsinə səs veriblər. 

Əlbəttə, onların seçimi üçün 
kifayət qədər əsaslı səbəblər 
mövcuddur. Hər bir abşeronlu son 
illər doğma rayonunda baş verən 
köklü dəyişiklikləri bir anlığa göz 
önündə canlandıranda, tamamilə 
düzgün seçim etdiyinə əmin olur. 
Xatırlanası və insanın çöhrəsində 
xoş təbəssüm yaradan uğurlar o 
qədərdir ki, necə deyərlər, say-
maqla qurtarmaz. 

Abşeron RİH-in başçısı sonra 
vurğuladı ki, dövlətimizin baş-
çısı cənab İlham Əliyev, Birinci 
vitse-prezident Mehriban Əliyeva 
Abşeron rayonunun inkişaf və 
tərəqqisinə xüsusi diqqət və qayğı 
ilə yanaşırlar. Məhz bu bir an azal-
mayan qayğının nəticəsidir ki, son 
illər Abşeronda bir-birindən vacib 
və sanballı layihələr uğurla həyata 
keçirilir. 

Prezident İlham Əliyevin və 
Birinci vitse-prezident Mehriban 
Əliyevanın iştirakı ilə ötən ilin son-
larında Abşeron rayonu ərazisində 
1000 ailəlik yeni yaşayış komplek-
sinin açılışı oldu. 

Valideyn himayəsindən 
məhrum olan kimsəsiz uşaqlar 
üçün Masazır kəndində daha bir 
12 mərtəbəli çoxmənzilli yaşayış 
binasının tikilib başa çatdırıl-
ması da dövlətimizin diqqət və 
qayğısının bariz nümunəsidir. 
Masazır kəndində 365 mənzilli 3 
çoxmənzilli daha bir yaşayış bina-
sı da tikilib istifadəyə verilmişdir.

Hərtərəfli inkişafın cizgiləri
“2018-ci ildə Abşeron rayo-

nunda sosial-iqtisadi inkişafla 
bağlı görülən işlər uğurlu sayıla 
bilərmi?” sualını heç tərəddüd 
etmədən bir sözlə ilə belə ca-
vablandırmaq olar: Bəli! Sadəcə 
azacıq səbrlə görülmüş işlərin 
siyahısına diqqət yetirmək də bəs 
edir.

Qeyd etmək lazımdır ki, ötən il 
ən çox diqqət yetirilən sahələrdən 
biri rayondakı çoxmənzilli və 
çoxmərtəbəli binaların əsaslı 
təmiri məsələsi olmuşdur. Etiraf 
etmək lazımdır ki, bu sahədə 
müəyyən çətinliklər mövcud idi 
və bu, rayonun hərtərəfli inkişafı 
fonunda heç cür qəbul olunacaq 
vəziyyət deyildi. 

İnsaf naminə deyim ki, bu 
sahədə qısa zamanda görülmüş 
işlər razılıqla qarşılanmışdır. 
Rayonun Xırdalan şəhərində, 
Ceyranbatan və Mehdiabad 
qəsəbələrində onlarca binanın 
dam örtüyü, fasadı, pilləkən 
qəfəsəsi, zirzəmilərinin kanali-
zasiya xətləri təmir edilmişdir. 
Həmçinin ehtiyac olan yerlərdə 
yeni kanalizasiya xətlərinin 
çəkilməsi ilə “xroniki problem” 
- zirzəmilərin subasması kimi 
xoşagəlməz hallar tamamilə ara-
dan qaldırılmışdır. 

Rayonda sakinlərin istirahəti 
üçün normal şəraitin yaradılması 
ilə bağlı xeyli iş görülmüşdür. Son 
3 ildə Xırdalan şəhərində bina-
ların həyətlərindən, ümumilikdə, 
265 qaraj götürülmüş, 432 daş və 
metal hasar, 40 kiçik tikili sökül-
müşdür. 

“Rəqəmlər aləminə qısa 
səyahət”ə əsaslansaq, görərik ki, 
ötən il Xırdalan şəhərinin abadlaş-
ması istiqamətində nəzərəçarpan 

dərəcədə işlər görülmüşdür. 
Şəhərin küçə və məhəllələrinə 
on min metrlərlə səki daşı düzül-
müş, tomet döşənmiş, asfalt örtük 
çəkilmiş, onlarca söhbətgah, karu-
sel və idman qurğusu quraşdırıl-
mışdır. Şəhərin Rəşid Behbudov 
küçəsində əlillər üçün ucaldılan 
binaların qarşısında yeni salınmış 
park bu gün sakinlərin asudə vaxt-
larını səmərəli keçirmələri üçün 

əvəzsiz bir məkana çevrilmişdir. 
 Qeyd etmək yerinə düşər 

ki, bu işlər təkcə Xırdalan şəhəri 
və rayondakı digər bir-iki böyük 
qəsəbə ilə məhdudlaşmır. Qalan 
kənd və qəsəbələrdə də inkişafın 
“ilıq nəfəsi” duyulur. Məsələn, 
Aşağı Güzdək qəsəbəsində 6500 
kvadratmetrlik yeni, çox yaraşıqlı 
bir parkın salınması deyilənlərə 
gözəl bir nümunədir. 

Ötən il 18 kilometrlik Hökməli-
Qobu-Lökbatan, 4,6 kilometrlik 
Güzdək-Buta, 7,2 kilometrlik 
Mehdiabad-Pirşağı yollarının 
əsaslı şəkildə yenidən qurulma-
sı, həmçinin Bakı-Quba avto-
magistralından Saray-Novxanı 
istiqamətindəki tikintisi yarımçıq 
qalmış dairəvi yolun 3 kilometrlik 
hissəsinin asfaltlanaraq istifadəyə 
verilməsi əhalinin razılığına səbəb 
olmuşdur. 

Ötən il daxili imkanlar hesabı-
na rayonun küçə və yollarına 65 
min kvadratmetr asfalt döşənmiş, 
22 min kubmetr çınqıl və ya kar-
bonat tökülüb yayılmışdır. Eləcə 
də, mərkəzi avtomobil yollarının 
kənarlarının abadlaşdırılması da-
vam etdirilmiş, ümumilikdə, park, 
yol kənarı və digər ərazilərdə 61 
min ədəd zeytun, xan çinar, şam 
və digər növ ağaclar əkilmişdir. 
Mehdiabad-Pirşağı, Hökməli-Qobu 
yolu boyunca hasarlar hörülmüş, 
Məhəmmədi kəndində yolkənarı 
divarlara bəzək daşı vurulmuşdur. 

İçməli su təchizatı 
yaxşılaşdırılır

Azərbaycan hökuməti ilə 
Səudiyyə İnkişaf Fondunun 
birgə maliyyələşdirdiyi Xırdalan 
şəhərinin su-kanalizasiya sis-

teminin yenidən qurulması və 
genişləndirilməsi layihəsi üzrə 
2017-ci ilin iyul ayından başlanıl-
mış işlər 2018-ci ildə də davam 
etdirilmiş, ötən müddət ərzində 
müxtəlif diametrli 109 kilometr 
uzunluğunda içməli su, 61 kilo-
metr uzunluğunda kanalizasiya 
xətti çəkilmişdir. Ümumilikdə, xətt 
çəkilişi işlərinin 65 faizi görülmüş, 
qalan işlərin isə bu ilin sonuna 
qədər başa çatdırılması nəzərdə 
tutulmuşdur. 

Rayonun Pirəkəşkül, Qobustan 
kəndlərində içməli su,  Mehdiabad 
və Digah qəsəbələrində isə ka-
nalizasiya xətlərinin yenilənməsi 
işləri həyata keçirilmişdir. Masazır 
və Novxanı kəndləri ərazisində 

çirkab suların axıdılması üçün 
16 kilometr uzunluğunda yeni 
kanalizasiya xətti və iki nasosxana 
istifadəyə verilmişdir. 

Masazır kəndində 200-dən 
çox fərdi yaşayış evi içməli su ilə 
təmin olunmuş, Aşağı Güzdək 
qəsəbəsində mərkəzi su xəttinin 
yararsız hissəsi dəyişdirilmişdir. 
Məhəmmədi kəndində qrunt sula-
rının axıdılması məqsədilə ümumi 
uzunluğu 1200 metr olan açıq ka-
nal çəkilərək mərkəzi kanalizasiya 
xəttinə birləşdirilmişdir. Masazır 
kəndində 5 kilometr uzunluğunda, 
Saray qəsəbəsində 1200 metr 
uzunluğunda kanalizasiya xətti 
çəkilmiş, Digah qəsəbəsində 
mövcud kanalizasiya xətti bərpa 
olunmuş, yeni xətt çəkilmişdir.

 2018-ci ildə rayonun ya-
şayış məntəqələrində onlarca 
yeni transformator qoyulmuş 
və təmir edilmiş, minlərlə da-
yaq və naqil dəyişdirilmiş, 14 
kilometr “SİP” kabelləşməsi 
aparılmış, 17 min ədəd sayğac 
quraşdırılmışdır. Eləcə də, bəzi 
yaşayış məntəqələrində elektrik 

təsərrüfatının yenidən qurulması 
işləri davam etdirilmişdir. Görül-
müş işlərə bariz nümunə kimi Ma-
sazır və Məhəmmədi kəndlərində 
inşa edilmiş 35 kv-luq yarımstan-
siyaların istifadəyə verilməsini 
xüsusi qeyd etmək olar.

Təbii qazın təchizatı ilə bağlı 
onu demək olar ki, bu sahədə 
də müəyyən işlər görülmüş-
dür. Xırdalan, Saray, Qobu və 
Hökməlidə müxtəlif diametrli 
14,6 kilometr uzunluğunda yeni 
qaz xətləri çəkilmiş, 18 ədəd qaz 
təzyiq tənzimləyicisi və 8026 ədəd 
sayğac quraşdırılmışdır. Xüsusi 
qeyd etmək lazımdır ki, əlaqədar 
təşkilatlar qarşısında qaldırılan 
məsələnin müsbət həllinin nəticəsi 

olaraq, Qobu qəsəbəsinin qaz 
təchizatının yaxşılaşdırılması 
məqsədilə Lökbatan qəsəbəsi 
istiqamətindən 8 kilometr 
uzunluğunda, Ceyranbatan 
qəsəbəsindən isə Saray qəsəbəsi 
ərazisinə 5 kilometrdən çox qaz 
xətti çəkilmişdir.

Sahibkarlar 
qayğıdan razıdırlar

 Abşeron rayonu paytaxtdan 
sonra sahibkarlıq subyektlərinin 
ən çox cəmləşdiyi bölgədir. Bu da 
bütün sahələrdə öz müsbət təsirini 
göstərir. Şübhəsiz ki, sahibkarlar 
da dövlətin və rayon rəhbərliyinin 
diqqət və qayğısından kənarda 
qalmırlar. 

Belə bir önəmli faktı nəzərə 
çatdırmaq lazımdır ki, ötən il 
ərzində Sahibkarlığa Kömək Milli 
Fondu tərəfindən abşeronlu sahib-
karlara və rayona təhkim olunmuş 
torpaqlarda fəaliyyət göstərən 
fermer və iş adamlarına 28 investi-
siya layihəsi üçün 23 milyon 458 
min manat güzəştli kredit verilmiş-
dir. Həyata keçirilmiş bu layihələr 
üzrə 397 yeni iş yeri yaradılmışdır. 
Eyni zamanda, ölkə Prezidentinin 
sərəncamı ilə Abşeron rayonunda 
xalça istehsalı emalatxanasının 
tikintisi, avadanlıq və dəzgahların 
təchizatı və infrastrukturunun 
yaradılması məqsədilə “Azərxalça” 
Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə 2 
milyon manat vəsait ayrılmışdır. 
Bununla əlaqədar, Qobu qəsəbəsi 
ərazisində 0,7 hektar ərazidə 
xalça istehsalı emalatxanasının 
tikintisi başa çatdırılaraq istifadəyə 
verilmişdir. Müəssisənin fəaliyyətə 
başlaması ilə 160 nəfər işlə təmin 
olunacaq. 

Diqqət yetirmək lazımdır 
ki, 2018-ci ildə rayonda iqtisa-
diyyatın müxtəlif sahələri üzrə, 
ümumilikdə, 291 milyon manat 

özəl investisiya cəlb olunmuş və 
6209 yeni iş yeri yaradılmışdır. 
Həmçinin sənaye məhsulunun 
həcmi 24 faiz artaraq 228 mil-
yon manata çatmışdır. Sənaye 
müəssisələrində işləyənlərin sayı 
8075 nəfər olmuş, işçilərin orta 
aylıq əməkhaqqı 348 manat təşkil 
etmişdir.

Torpaqda izi olanın…
 Məşhur atalar sözüdür: 

torpaqda izi olanın, süfrədə üzü 
olar. Ömrü boyu torpaqla dost 
olan, onun hər cür nazını və 
qayğısını çəkən Abşeron cama-
atı, necə deyərlər, torpağa can, 
nəfəs verməyi bacaran insanlardır. 
Dövlətin bu istiqamətdəki daimi 
diqqəti onları daha da ruhlanlırır. 

Məlumdur ki, Abşeron məhz 
kənd təsərrüfatı rayonu kimi yara-
dılıb və əsas məqsəd Bakının və 
digər ətraf yaşayış məntəqələrinin 
əhalisini təzə ərzaq məhsulları 
ilə təminatını yaxşılaşdırmaq-
dır. Ədalət naminə qeyd etmək 
lazımdır ki, rayon uzun müddət 
bu missiyanı uğurla yerinə yetirib. 
Arada “eniş-yoxuşlar” olsa da, son 
illər rayonda kənd təsərrüfatının 
dirçəlməsi prosesi müşahidə 
olunur. 2018-ci il də bu mənada 
fərqlənən illərdən olmuşdur. Belə 
ki, 2018-ci ildə Abşeron rayonun-
da kənd təsərrüfatı məhsulları 

istehsalının həcmi 34 faiz arta-
raq 74 milyon manata çatmışdır. 
İl ərzində 648 hektar tərəvəz 
sahəsindən 76213 ton məhsul 
yığılmış, 1417 hektar sahədə taxıl 
biçini itkisiz başa çatmışdır. 

 Abşeronun rəmzləridən 
sayılan zeytun və badam bağla-
rının son illər genişləndirilməsi 
də ürəkaçan məsələlərdən biridir. 
Məlumat üçün bildirək ki, hazır-
da Xəzər rayonundan Abşeron 
rayonuna təhkim olunmuş kənd 
təsərrüfatı təyinatlı torpaqlarda 
“Grand Aqro” MMC tərəfindən 
3570 hektar sahədə aqroparkın 
yaradılması üzrə işlər sürətlə da-
vam etdirilir. Məhz buna görə də, 
2018-ci ildə 168 hektar sahədə 
yeni badam bağı salınmaqla, 
ümumi sahə 378 hektara çatdırıl-
mış, damlama üsulu ilə suvarma 
şəbəkəsi quraşdırılmışdır. 

Təhsildə uğurlar artır
2018-ci il ərzində rayonun 

təhsil, səhiyyə və mədəniyyət 
müəssisələrinin normal 
fəaliyyətlərinin təmin edilməsi 
sahəsində uğurlu işlər davam 
etdirilmişdir. 

Abşeron rayonunda 
xüsusilə təhsilin keyfiyyətinin 
yüksəldilməsi istiqamətində 
uğurlar ilbəil artır. Rayon 
təhsil şöbəsinin müdiri Nazilə 
Məmmədova bu sahədə görülən 
işlərdən danışarkən dedi: 

– Ötən il yeni dərs ili 
ərəfəsində rayonun Mehdiabad 
qəsəbəsində 1200 şagird yerlik 
müasir məktəb binası istifadəyə 
verilmiş, rayonun daxili imkanları 
hesabına Xırdalan şəhərində 2 və 
22 saylı körpələr evi - uşaq bağça-
sı təmir olunmuşdur. Hazırda Ma-
sazır kəndindəki Yeni Bakı yaşayış 
kompleksində 6 qruplu 120 yerlik, 
Görədil kəndində 4 qruplu 80 yer-
lik körpələr evi - uşaq bağçasının 
tikintisində son tamamlama işləri 
görülür. 

Rayonda təhsil və tədrisin 
keyfiyyətinin yüksəldilməsinin 
nəticəsidir ki, ötən il orta məktəbi 
bitirmiş məzunlardan 1306 nəfəri 
və ya 74,4 faizi respublikanın və 
xarici ölkələrin universitetlərinə 
daxil olaraq, tələbə adını qazan-
mış, 94 nəfəri 600 dən yuxarı, 
Xırdalan 9 saylı tam orta məktəbin 
məzunu Elgün Zamanlı və Cey-
ranbatan qəsəbə 1 nömrəli tam 
orta məktəbin məzunu Rüstəm 
Qarayev maksimum nəticə əldə 
edərək 700 bal toplamışdır. Ölkə 
Prezidentinin sərəncamı ilə 1 
pedaqoq “Əməkdar müəllim” fəxri 
adı ilə təltif edilmişdir. 

 Azərbaycan Prezidentinin 
tapşırığına uyğun olaraq həyata 
keçirilən, gənc və yeniyetmələrin 
vətənpərvərlik tərbiyəsinin daha 
da yüksəldilməsində, dünyagörü-
şünün formalaşmasında mühüm 
rol oynayan “Ölkəmizi tanıyaq” 
layihəsi çərçivəsində rayonun 
ümumtəhsil məktəblərinin 80 şa-
girdi Abşeron RİH-in təşkilatçılığı 
ilə ölkəmizin qərb bölgəsinə səfər 
etmişdir. 

Abşeron rayonunun 
məktəblərində tədrisin 
səmərəli təşkili, bu sahədəki 
qabaqcıl təcrübənin öyrənilib 
ümumiləşdirilməsi və yayılması, 
tədris prosesində innovativ yanaş-
malardan, müasir təlim üsulları 
və texnologiyalarından istifadə 

məsələləri diqqət mərkəzindədir. 
Rayon təhsil şöbəsində də 
cari dərs ilinin fəaliyyət planı 
hazırlanarkən bu cəhət nəzərə 
alınıb və plana daha çox praktik 
yönümlü tədbirlər salınıb. Onlar-
dan biri dərs ili boyu rayonun bü-

tün ümumi təhsil müəssisələrində 
keçirilməsi nəzərdə tutulan fənn 
aylıqlarıdır. 

Dərs ili başlanandan ra-
yonda fənn aylıqlarına da start 
verilib. 2018-ci ilin noyabrında 
bütün təhsil müəssisələrində 
müvəffəqiyyətlə keçirilən tarix-
coğrafiya aylığı da qəbul edilən 
qərarın məqsədəuyğun olduğunu 
sübut edib. Əldə olunan müsbət 
nəticələr pedaqoji kollektivlərə 
bu qəbildən növbəti tədbirləri 

daha maraqlı və rəngarəng təşkil 
etməklə, toplanan təcrübəni 
zənginləşdirməyə imkan verib.

Plana əsasən 2019-cu ilin ilk 
ayı “xarici dil fənn aylığı” elan olu-
nub və aylıq çərçivəsində tədrisin 
keyfiyyətini yüksəltməyə kömək 
edən, şagirdlərdə xarici dilləri 
daha səylə öyrənməyə maraq 
yaradan, müəllimləri öz potensi-
allarından tam istifadə etməyə, 
yaradıcı çalışmağa sövq edən 
tədbirlər təşkil olunub.

Səhiyyə diqqət 
mərkəzindədir 

 2018-ci ildə rayonda səhiyyə 
sahəsində ən vacib məsələlərdən 
biri – əhalinin tibbi müayinədən 
keçirilməsi lazımi qaydada icra 
olunmuşdur. Artıq neçə illərdir 
məhz dövlət başçısının tapşırı-
ğına əsasən vətəndaşlar tibbi 
müayinədən keçirilir. Ənənə 
halını almış bu məsələ ilə bağlı 
onu demək olar ki, 2018-ci ilin 
fevral-may aylarında 107883 
nəfər abşeronlu tibbi müayinədən 
keçirilmişdir. Müayinə nəticəsində 
3341 nəfərə ambulator müalicə 
təyin edilmiş, 772 nəfər isə 
stasionar müayinə və müalicəyə 
göndərilmişdir. 

Həmçinin rayon icra 
hakimiyyətinin yaxından köməyi 
ilə təşkil olunmuş könüllü donorluq 
aksiyasını da xüsusi vurğulamaq 
lazımdır. 275 nəfər qanvermə 
aksiyasında iştirak etmişdir. 

Abşeronlu gənclər 2018-ci ildə 
100-ə yaxın tədbirdə, beynəlxalq 
və respublika idman yarışlarında 
iştirak edərək 256 medal əldə 
ediblər. Abşeronluların fəxri Hacı 
Əliyev Rusiyada keçirilən sərbəst 

güləş üzrə Avropa çempionatın-
da qızıl medal qazanaraq, 5 qat 
Avropa çempionu adına layiq 
görülmüşdür. Xırdalan şəhər 1 
saylı tam orta məktəbin şagirdi 12 
yaşlı Ümid Aslanov Qazaxıstanda 
keçirilən şahmat üzrə beynəlxalq 

turnirdə qızıl medala layiq görül-
müşdür. 

Abşeron rayonunun rəhbərliyi 
uğur sahibləri ilə görüşlər təşkil 
edərək onları qiymətli hədiyyələrlə 
mükafatlandırmışdır. 

Sakinlər ilə görüşlər... 
Abşeron rayonunda 

vətəndaşlarla görüşlər, on-
ların problemlərinin diqqətlə 
öyrənilməsi və həlli istiqamətində 
həyata keçirilən tədbirlər ayrıca 

və geniş bir yazının mövzusu ol-
duğundan qısaca olaraq məlumat 
üçün deyim ki, 2018-ci ildə rayon 
rəhbəri İradə Gülməmmədova 
690 nəfər vətəndaşın müraciətini 
dinləmiş, problemlərinin həlli üçün 
müvafiq tapşırıq və göstərişlər 
vermişdir. Həmçinin il ərzində 
rayonun qəsəbə və kəndlərində 
8 min nəfərdən çox sakinin iştirak 
etdiyi 35 səyyar qəbul-görüş 
keçirilmiş, qaldırılan məsələlərlə 
bağlı tədbirlər planı tərtib edilərək 
aidiyyəti müəssisə və təşkilatlarla 
birlikdə həlli ciddi nəzarətə götü-
rülmüşdür. 

Azərbaycan Respublikası-
nın Prezidenti İlham Əliyevin 
vətəndaşların qəbulu və 

müraciətlərinə baxılması işinin 
daha da yaxşılaşdırılması ilə 
bağlı qarşıya qoyduğu vəzifələrin 
icrası Abşeron RİH başçısının 
fəaliyyətinin əsas istiqamətindən 
birini təşkil edir.

 RİH başçısının vətəndaşlarla 
mütəmadi təmasları, sakinlərin 
qayğı və problemləri ilə yaxından 
tanış olaraq, onların həllinə nail 
olması əhalidə dövlətə olan inam 
hissini daha da gücləndirir. 

P.S. Bilmirəm, nədənsə bu 
yazını hazırlamağa başlayandan 
Xırdalanda dünyaya göz açmış 
sevimli şairimiz Nəbi Xəzrinin 
məşhur şeirinin kövrək misrala-
rı ürəyimdə həzin-həzin dillənir 
və məni daha dərin düşüncələrə 
qərq edirdi: 

“Kim sevməsə öz yurdunu,
Bu dünyadan naçar gedər.
Nə eldə bir nişan qoyar
Nə qəlbə nur saçar gedər”.

Öz-özümə fikirləşirdim ki, doğ-
rudan da, ürəyində el-oba, Vətən 
sevgisi olmayan bir insan heç 
zaman uğur qazana bilməz, əldə 
etdikləri qum dənələri kimi küləkdə 
sovrulub gedər.

Qəlbi qurub-yaratmaq eşqi 
ilə döyünənlər isə uğurları ilə öz 
adlarını insanların ürəyinə, fikrinə-
düşüncəsinə həkk etmiş olurlar. 
Bu əbədi yazını isə heç bir külək 
silib apara bilmir. Hətta çox vaxt 
mehriban və mülayim, bəzən isə 
acıqlı və sərt Abşeron küləyi də...

Səməd HÜSEYNOĞLU, 
“Xalq qəzeti”nin 

bölgə müxbiri

qurub- yaratmaq eşqi ilə...
Abşeron:Abşeron günbəgün böyüyən və inkişaf 

edən rayonlardan biridir. Onun 
sürətlə böyüməsi paytaxta bitişik olması səbəbindən deyil. 
Düzdür, bu amilin də müsbət təsiri var. Fikrimcə, əsas 
səbəb budur ki, Abşeron dövlətimizin qayğısı və düzgün 
idarəçilik sayəsində davamlı inkişaf və tərəqqi yoluna çıxa 
bilib. Bu gün Abşeronda qurub-yaratmaq eşqi, insanlara 
sevinc bəxş etmək istəyi çox güclüdür. Rayonda son illər 
tikinti-quruculuq, abadlıq sahəsində böyük uğurlar əldə 
olunub. Bu uğurlar hamılıqla, elliklə qazanılıb. Buna görə 
də Abşeronun uğurlarında hamının az, yaxud çox dərəcədə 
öz payı, töhfəsi var. 
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 � Fevralın 25-də AMEA-nın prezidenti akademik 

Akif Əlizadənin 85 yaşı tamam olur. Azərbaycan elmi 
ictimaiyyəti akademikin yubileyini fərəhlə qeyd edir. 
Yubilyar özü bu cür təntənələri təqdir etməsə də, görünən 
odur ki, ölkəmizdə  alim, rəhbər, qayğıkeş insanın 
əməyinə hörmət və məhəbbət böyükdür.

1976-cı ildən AMEA-nın 
Geologiya İnstitutuna (indiki 
Geologiya və Geofizika İnstitutu), 
2013-cü ildən Azərbaycan Milli 
Elmlər Akademiyasına rəhbərlik 
edən Akif Əlizadənin nüfuzu geniş 
coğrafiyanı əhatə edir. Haqqında 
kifayət qədər çəkiliş, yazılı, elekt-
ron və çap məlumatları toplanıb. 
Həmkarları, tanışları Akif müəllimi 
hər gün görməsələr də yad-
daşlarına onun gülərüz, nikbin, 
qayğıkeş, daim şux, mənən saf, 
ağayana, cismən sağlam insan 
kimi özəl portreti həkk olunub. 

Elmlər Akademiyasının  
10-cu prezidenti zəngin şəcərəyə 
malikdir, nəcib nəsildəndir – az 
adam tapılar ki, bunu bilməmiş 
olsun. Sirr deyil ki, müasir 
insanın, illah da rəhbər işçinin 
nüfuzu onun cəmiyyət naminə 
gördüyü səmərəli və xeyirxah 
işlərlə ölçülür. Bu baxımdan 
Akif Əlizadə şəxsiyyəti örnəkdir. 
Onun bütün həyatı elmlə bağ-
lıdır. Orta məktəbi medalla 
bitirdikdə görmək istədiyi işlər 
xəyal şəklində idi. Azərbaycan 
Sənaye İnstitutunda təhsilini başa 
vuranda isə onda uğursuzluqları 
dəf etməkdə mətinlik, qeyri-adi 
məqsədyönlülük, şəxsi intizam, 
süstlüyə və nizamsızlığa qarşı 
dözümsüzlük kimi məziyyətlər 
qəti olaraq formalaşmışdı. Neft 
mədənlərində quyuların tədqiqi 
üzrə texnik vəzifəsində çalışarkən 
əməli iş prosesi onu elmin geniş 
yollarına həvəsləndirmşdi. O, elmi 
tale kimi qəbul edir və 1957-ci 
ildə Azərbaycan Elmlər Akade-
miyasının Geologiya İnstitutu-
na işə qəbul olunur. Beləliklə, 
institut onun həmişəlik fəaliyyət 
məkanına çevrilir.

Akif Əlizadənin bir alim kimi 
inkişafı Azərbaycan geologiya-
sının qızıl dövrünə təsadüf edir. 
Azərbaycanda geologiya elmi 
60-70-ci illərdə özünün inkişaf 
zirvəsinə yüksəlmişdi. Bu fun-
damental nailiyyətlər bazasında 
Azərbaycan geoloqları tərəfindən 
uzun illər ərzində respublika iqti-
sadiyyatının sabit inkişafını təmin 
edə biləcək neft və qaz, polimetal 
və filiz, qeyri-metal faydalı qazıntı 
yataqları kəşf edilmişdi. Həmin 
dövrdə Azərbaycanda geologiya 
və geofizika sahəsində elmi və 
pedaqoji məktəblər də forma-
laşmışdı. Elmin sürətli inkişafı 
gənc alim üçün olduqca əlverişli 
şərait yaratmışdı. Ardıcıl olaraq 
əvvəlcə elmlər namizədi, 35 
yaşında isə doktorluq dissertasi-
yası müdafiə etmiş Akif Əlizadə 
SSRİ-də ən gənc yüksəkixtisaslı 
mütəxəssislərdən biri və 
Azərbaycan Elmlər Akademiya-
sı sistemində ən cavan direktor 
müavini kimi tanınırdı. O, 1976-cı 
ildən indiyə kimi AMEA Geologiya 
və Geofizika İnstitutunun direktoru 
vəzifəsindədir.  Elmi nailiyyətləri 
və çoxşaxəli fəaliyyəti barədə 
kifayət qədər yazılıb.

Onun elmi-tədqiqatlarının 
nəticələri namizədlik (1961), daha 
sonra doktorluq (1969) disser-
tasiyalarında ümumiləşdirilib, 7 

monoqrafiyada, 6 elmi-kütləvi 
nəşrdə, respublika və xarici elmi 
mənbələrdə çap olunmuş 220-
dən çox məqalədə öz əksini tapıb. 
Bu əsərlər elmi ictimaiyyətin 
layiqli rəğbətini qazanıb. Onun 
1980-ci ildə Elmlər Akademiyası-
na müxbir üzv, 1989-cu ildə həqiqi 
üzv (akademik) seçilməsi, 1990-cı 
ildə Yer elmləri bölməsinin akade-
mik-katibi və Rəyasət Heyətinin 
üzvü, 2007-ci ildə vitse-prezident, 
2013-cü ildə isə Azərbaycan Milli 
Elmlər Akademiyasının prezidenti 
vəzifələrinə irəli çəkilməsi bunu 
əyani olaraq bir daha sübut edir.

Elm aləmi Azərbaycan 
aliminin təbaşir dövrü 
belemnitlərinin tədqiqini onun 
adı ilə - “Akifbelidlər” adlandırıb, 
“Azərbaycanın təbaşir fauna-
sı” fundamental monoqrafiyası 
1988-ci ildə işıq üzü görən andan 
geoloq-stratiqraflarının stolüstü 
kitabına çevrilib.

Akademik rəhbərlik etdiyi 
Geologiya İnstitutunun fəaliyyətini 
inamla dünya elmi ilə inteqrasiya-
ya yönəldən ilk təşəbbüskarlardan 
biridir. 1987-90-cı illərdə məhz 
onun təşəbbüsü ilə Macarıstanın 
Geologiya İnstitutu ilə birlikdə 
Kiçik Qafqazın və Macarıstanın 
rifogen çöküntülərinin öyrənilməsi 
üzrə kompleks tədqiqat işləri apa-
rılıb. Daha sonra Atatürk adına 
Ərzurum Universiteti, Avstriyanın 
Geologiya İnstitutu, İran İslam 
Respublikasının Təbriz Universi-
teti, Aşağı Kür çökəkliyində neft, 
qaz, su və süxurların öyrənilməsi 
üçün TUBİTAK-ın Mərmərə 
Tədqiqat Mərkəzi (Türkiyə) və 
digər dünya elm mərkəzləri ilə 
birlikdə tədqiqatlar başlanıb. 

Akif Əlizadənin direktor oldu-
ğu Geologiya və Geofizika İnsti-
tutu Azərbaycan elm müəssisələri 
sırasında ən çox qrant qazanan 
liderdir. İnstitut  “INTAS”, “NATO”, 
“CRDF”, “KOPERNICUS” kimi 
məşhur fondlar, Ukrayna Elm 
Fondu, Amerika Milli Elm Fon-
du ilə qarşılıqlı maraq əsasında 
fəaliyyət göstərir və işləyir. 
Tərəfdaşların coğrafiyası qeyri-adi 
dərəcədə genişlənib. Bunlar Bö-
yük Britaniyanın Kembric, Aberdin 
universitetləri, ABŞ-ın Cənubi 
Karolina, Yuta, Vayominq, Meri-
lend, Kaliforniya universitetləri, 
Massaçusets Texnoloji İnstitutu 
və bir çox başqaları, Pyer və Mari 
Küri Universiteti, Neft İnstitutu 
(Fransa), Karlsrue, Hannover 
universitetləri (Almaniya), Moskva 
Dövlət Universiteti, Delft (Nider-
land), İstanbul universitetləri və 
başqalarıdır.

MDB ölkələri və Sakit okean 
regionu alimləri ilə əməkdaşlıq 
mütəmadi xarakter alır, əlaqələr 
möhkəmlənir. Yaponiya Milli 
Şirkəti, Cənubi Koreya institutları 
(KİQAM), Çanq-Konq (Tayvan) 
Universiteti, İndoneziya Milli Neft 
Şirkəti ilə müştərək işlərin aparıl-
ması İnstitutun fəaliyyətinin yeni 
mərhələsi ilə əlamətdardır. İndi 
cəsarətlə demək olar ki, institu-
tun şöhrəti təkcə milli və regional 
səviyyədə deyildir; o, bu sahədə, 

sözsüz, liderdir və bir sıra elmi 
istiqamətlər üzrə regionun 
sərhədlərini aşıbdır.

Yüksək texnologiyalar 
sahəsində dünyada lider olan 
Massaçusets Texnologiyalar 
İnstitutu ilə birlikdə 10 ildən çox 
bir müddətdə kosmik geodeziya 
vasitəsilə Qafqaz, Yaxın və Orta 
Şərq, Orta Asiya regionunda iri 
blokların hərəkət sürətinin və 
istiqamətinin öyrənilməsi üzrə 
işlər aparılıb.

MDB-nin bəzi ölkələrində 
Elmlər akademiyaların bağlandı-

ğı və statuslarının dəyişdirildiyi 
vaxtlarda Akif Əlizadə Azərbaycan 
elm məbədinin varlığını qətiyyətlə 
müdafiə etmişdir. “Akademiya-
nı bağlamaq yox, onu tədricən, 
təkamül yolu ilə – fundamental 
elmi tədqiqatlar (FET) sistemi 
təşkil etmək, bazar iqtisadiyya-
tı şəraitinə uyğunlaşdırmaqla 
dəyişdirmək lazımdır”. Bu fikir 
onun təşəbbüsü və fəal iştirakı ilə 
işlənib hazırlanmış Azərbaycan 
Respublikasında FET təşkilinin 
ilk milli konsepsiyası layihəsində 
öz aydın ifadəsini tapıb və bu 
konsepsiyanın əsas aspektlərinə, 
o cümlədən elmi tədqiqatların 
maliyyələşdirilməsinin forma və 
mexanizmlərinə, elmi işçilərin 
sosial müdafiə sisteminə, elmi 
nailiyyətlərin tətbiqinə, beynəlxalq 
elmi əməkdaşlığa və digər 
məsələlərə toxunulub, bir sıra 
dövri mətbuatda çap olunmuş 
məqalələrində konkretləşdirilib. 
Onu da qeyd etmək lazımdır 
ki, alimin bir çox təklifləri, o 
cümlədən “Azərbaycana hansı 
Akademiya lazımdır?” və digər 
konsepsiyaları sonralar Milli 
Strategiyanın həyata keçirilməsilə 
bağlı dövlət sənədlərində bu və 
ya digər formada öz əksini tapıb. 

Doğma Geologiya və Geo-
fizika İnstitutunu da yalnız Akif 
Əlizadəyə məxsus elmə hədsiz 
sədaqət, böyük təşkilatçılıq 
istedadı, insanlarda özünəinam 
aşılamaq bacarığı böhranlı 
vəziyyətdən çıxardı. Zaman 
göstərdi ki, elmdə və elmi-
təşkilati fəaliyyətdə akademik Akif 
Əlizadə tərəfindən seçilmiş və 
Azərbaycanın müstəqillik illərində 
müvəffəqiyyətlə reallaşdırılan 

strateji kurs yeganə düzgün və 
olduqca effektiv yoldur. Bu gün 
GGİ elm aləmində layiqli yer 
tutur və fəal geoloji axtarışlar 
“episentrində” yerləşir. 

Hələ 1992-ci ildə, “Əsrin 
müqaviləsi”nin imzalanmasın-
dan xeyli əvvəl Akif Əlizadənin 
təşəbbüsü ilə institutun 
yüksəkixtisaslı mütəxəssislər 
qrupu “BP-Statoil” (Böyük Brita-
niya - Norveç) şirkətlər alyansı ilə 
palçıq vulkanlarının geologiyası 
və geokimyası, eyni zamanda, 
Azərbaycanın və Cənubi Xəzər 

hövzəsinin neogen çöküntülərinin 
biostratiqrafiyasının öyrənilməsini 
nəzərdə tutan müştərək elmi-
tədqiqat işlərinə başlamışdı. 
Bunların arxasınca növbəti iyirmi 
ildə institut müqavilə əsasında 
“ConocoPhilips”, “Statoil”, “Chev-
ron”, “Texaco”, “ExxonMobil”, 
“Shell”, “Unocal”, “Total”, “Elf”, 
“Agip”, “Lukoil” və digər neft  
şirkətləri üçün 50-dən çox elmi 
layihəni həyata keçirib. Qısa bir 
vaxtda AMEA sistemində ilk dəfə 
Geologiya İnstitutunun tərkibində 
ixtisaslaşdırılmış innovasiya 
layihələrinin koordinasiya şöbəsi 
yaradıldı. Metodik dəstək almaqla 
institutun alimləri ilk innovasiya 
layihəsini - “Azərbaycan ərazisinin 
və Xəzər dənizinin Azərbaycan 
sektorunun litoloji- paleocoğrafi 
xəritələri atlası”nı işləyib ərsəyə 
gətirdilər. Bu atlasın BP şirkəti 
tərəfindən alınması institutun 
elmi axtarışlarının təkcə elmi 
deyil, eyni zamanda, kommersiya 
marağı kəsb etdiyini göstərdi. 
Akademik Akif Əlizadə qəti 
surətdə əmindir ki, akademiyanın 
bütün institutlarının fəaliyyətinin 
prioritet istiqamətləri, birmənalı 
olaraq, dövlət prioritetləri ilə 
birbaşa uzlaşdırılmalıdır. Odur 
ki, GGİ alimləri müxtəlif dövlət 
proqramlarını əks etdirən konkret 
praktik vəzifələrin həllinə həmişə 
fəal qatılıb və bu gün də yaxından 
iştirak etməkdədirlər.

Akademik Akif Əlizadənin 
rəhbərliyi ilə yaradılmış və nəşr 
edilmiş 8 cildlik fundamental 
əsərlər – “Azərbaycan feolo-
giyası”, habelə ensiklopedik 
“Azərbaycan mineralları” at-
lası öz elmi və maarifləndirici 

əhəmiyyətini on illər boyu qo-
ruyub saxlayacaq. Mübaliğəsiz 
demək olar ki, akademik Akif 
Əlizadə  Azərbaycanda geologi-
ya elmini xilas edib, qoruyub və 
zənginləşdirib.

Çox fərəhli haldır ki, elm və 
təhsilin inteqrasiyası çərçivəsində 
yüksəkixtisaslı elmi kadrların 
hazırlanması işini alim özünün ən 
mühüm vəzifələrindən biri hesab 
edir. Məhz onun təşəbbüsü ilə 
1986-cı ildə respublikamızda ilk 
dəfə Elmlər Akademiyası (Geolo-
giya İnstitutu) və ali təhsil ocağını 

(Azərbaycan Dövlət Neft Akade-
miyası - ADNA) özündə ehtiva 
edən Tədris-Elmi Mərkəz (TEM) 
yaradılıb. Sonralar isə belə bir 
mərkəz Bakı Dövlət Universiteti 
(BDU) ilə də təşkil edilib.

Elmin populyarlaşdırılmasına 
xüsusi önəm verən akademik 
yüksək elmi nəticələrin nəşri 
işini də çox əhəmiyyətli hesab 
edir. Bu sahədə görülən işlər 
Azərbaycan alimlərinin qazandıq-
ları nailiyyətləri hamı üçün əlçatan 
edib. 

“Elm” nəşriyyatında çap 
olunmuş “Azərbaycanın filiz 
yataqları atlası” AMEA Geologiya 
və Geofizika İnstitutu alimlərinin 
6 illik zəhmətinin bəhrəsidir. Atlas 
Azərbaycan alimlərinin çoxillik 
tədqiqatları əsasında hazırla-
nıb. Filiz yataqları sahəsində 
tədqiqatçı alimlərin və təşkilatların 
apardıqları elmi nəticələr də yeni 
nəşrdə əksini tapıb. Baş redakto-
ru AMEA-nın prezidenti akademik 
Akif Əlizadə olan nəşri məhz GGİ-
nin alimlər qrupu tərtib edib. 

Atlasda Azərbaycanın bir 
neçə geoloq nəsli tərəfindən 
ölkənin filiz yataqları barədə 
sənaye-genetik tiplər üzrə zəngin 
material toplanıb.192 səhifəlik 
atlasda 469 makro və mikro 
fotoqrafiya, xəritə, sxem, geoloji 
diaqram, 42 cədvəl yer alıb. “Qara 
metallar”, “Aşqarlar”, “Əlvan me-
tallar”, “Yüngül metallar”, “Nəcib 
metallar” başlıqlı fəsillərdə filiz 
yataqlarının məkanı xarakterizə 
olunub. Burada ölkəmizin 110 
filiz yatağının hərtərəfli geoloji, 
struktur-morfoloji, mineraloji, 
geokimyəvi və digər xüsusiyyətlər 
əksini tapıb.   

“Azərbaycanın filiz yataqları 
atlası” işıq üzü görən kimi yerli və 
xarici mütəxəssislərin diqqətini 
cəlb etdi. Rusiya Elmlər Akademi-
yası (REA) Filiz Yataqlarının Geo-
logiyası, Petroqrafiya, Mineralogi-
ya və Geokimya İnstitutunun elmi 
rəhbəri, akademik N.S.Bortnikov 
nəşri yüksək dəyərləndirərək 
bildirib ki, bu atlas Azərbaycanda 
yeraltı sərvətlərdən səmərəli 
istifadə layihələrində, filiz yataq-
larına investisiya qoyuluşunda 
dövlət fondunun və potensial 
sərmayəçilərin diqqətini, şübhəsiz 
ki, cəlb edəcək. 

Geologiya və Geofizika 
İnstitutu 2018-ci ildə “Palçıq 
vulkanizmi” şöbəsinin rəhbəri, ge-
ologiya-minerologiya üzrə elmlər 
doktoru, Əməkdar elm xadimi, 

professor Adil Əliyevin və geolo-
giya-mineralogiya elmləri doktoru 
Rahid Rəhmanovun hazırladıqları 
“Palçıq vulkanizmi“ kitabını nəşr 
etdirib. 12 fəsildən, 328 səhifədən 
ibarət nəşrdə yer təkinin fay-
dalı qazıntıları ilə sıx əlaqəsi 
olan palçıq vulkanlarının arealı, 
səciyyəvi cəhətləri və təsnifatı 
verilir, onların morfoloji və daxili 
quruluşu, püskürmələr təsvir edilir 
və kəmiyyətcə səciyyələndirilir. 
Həmçinin palçıq vulkanlarının 
təzahür şəraiti, yerləşmə qanu-
nauyğunluqları, əmələgəlmə və 

püskürmə səbəbləri açıqlanır. 
Zəngin dünyagörüşünə malik, 

elmin enişli-yoxuşlu yollarına 
yaxşı bələd olan Akif Əlizadə 
Azərbaycanın yeni alim nəslinin 
yetişdirilməsi üçün səylərini ilbəil 
artırır. Gənclərin elmi yaradıcılıq 
imkanlarının genişləndirilməsi və 
inkişafı, beynəlxalq elmi dairələrə 
inteqrasiya, həmçinin xüsusi pers-
pektiv vəd edən gənclərin elmə 
cəlb edilməsi istiqamətində bir 
sıra mühüm addımlar atılıb. 2005-
ci ildən institutda iki ildən bir təşkil 
olunan gənc alim və tələbələrin 
beynəlxalq elmi konfransı ötən 
il 7-ci dəfə uğurla reallaşdırılıb. 
Dünyanın 15 ölkəsinin 70-dən çox 
gəncinin iştirakı ilə yadda qalan 
və respublika miqyasında gənclər 
üçün davamlı olaraq təşkil olunan 
yeganə ənənəvi konfransın təsis 
edilməsi ideyasının müəllifi də 
akademik Akif Əlizadədir. Onun 
təşəbbüsü ilə yaradılan Gənc 
Alim və Mütəxəssislər Şurası 
gənclər üçün mütəmadi olaraq 
müxtəlif olimpiada, elmi seminar, 
“Açıq qapı günləri”, ustad dərsləri 
və digər formatlı qeyri-ənənəvi 
layihələr həyata keçirir. 

AMEA-da akademik Akif 
Əlizadənin təşəbbüsü və Prezi-
dent İlham Əliyevin dəstəyi ilə 
magistratura təhsilinə başlanılıb. 
AMEA Rəyasət Heyətinin qərarı 
ilə akademiyada magistratura 
təhsilinin təşkili istiqamətində 
kompleks tədbirlər də böyük 
əhəmiyyət kəsb edir. Hazırda 
magistratura təhsili uğurla davam 
edir. Akademiyanın magistratura 
pilləsində təhsil alan tələbələrin 
digərlərindən fərqi ondan 
ibarətdir ki, burada tələbələr 
bakalavr təhsilindən sonra la-
boratoriyalarda təcrübə keçirlər. 
Son 70 il boyunca şərəfli bir yol 
keçmiş AMEA magistrantlarının 
simasında akademiyanın parlaq 
gələcəyi naminə bu tələbələrin 
təhsillərini başa vurduqdan 
sonra AMEA-da öz fəaliyyətlərini 
davam etdirmələri, elmi-tədqiqat 
aparmaları və dünya elminə in-
teqrasiyaları üçün bütün imkanlar 
yaradılıb. 

AMEA-nın rəhbəri magistrlərin 
informatika və ingilis dili üzrə 
AMEA İnformasiya Texnologi-
yaları İnstitutunda təhsil ala-
caqlarını bildirdiyindən hazırda 
institutda bu istiqamətdə müva-
fiq tədbirlər, tədrislə əlaqədar 
hazırlıq prosesləri keçirilir. Bu 
da elm və təhsilin inteqrasiya-

sının daha da sürətlənməsinə 
zəmin yaradır. Magistrantların 
təhsilinin səmərəliliyini artırmaq 
və elmi tədqiqat işlərinin yüksək 
səviyyədə yerinə yetirilməsi üçün 
zəruri şəraitlərdən biri də onlara 
müvafiq təqaüdlərin verilməsidir. 
Magistraturadan son məqsəd 
gəncləri elmi mühitə cəlb etmək, 
onların elmi təfəkkürünü artırmaq-
dır. 

 Akif Əlizadəni bir alim 
və rəhbər kimi fərqləndirən 
cəhətlərdən biri də onun AMEA 
sistemində qadın alimlərinin 
fəaliyyətini tənzimləmək və elmin 
inkişafına onların layiqli töhfə 
vermələri üçün münasib şərait 
yaratmaqdır.  Bu gün AMEA-nın 
doktoranturasında, dissertantura-
sında və magistraturasında təhsil 
alanların əksəriyyəti gənc qadın-
lardır. AMEA-nın rəhbərinin imza-
ladığı Sərəncama əsasən, “Gənc 
qadınlar elmdə” müsabiqəsi 
elan edilib ki, onun da nəticələri 
27 mart – “Elm günü”ndə elan 
ediləcək.

Bu gün AMEA-nın 
rəhbərliyi ilə əməkdaşlar ara-
sında ünsiyyət və münasibət 
əsasən iki istiqamətdə qurulub. 
Əməkdaşdan tələb – onun fay-
dalı iş əmsalı, elmi nəticələridir. 
Rəhbərlikdən isə əməkdaşa 
diqqət, normal iş şəraiti və onun 
maddi rifahının qayğısına qalmaq 
tələb olunur. Ona görə də  Akif 
Əlizadənin təşəbbüsü ilə elm 
xadimlərinə əməkhaqqı qədər mü-
kafat, Saray qəsəbəsində yaşayış 
kompleksinin inşası, davamlı 
ərzaq yarmakalarının fəaliyyəti, 
istirahət evləri və sanatoriyalara 
güzəştli göndərişlərin verilməsi, 
akademiya əməkdaşlarının uşaq-
larının düşərgələrdə dincəlmələri 
üçün putyovkalar, kənd təsərrüfatı 
məhsullarının istehsalı məqsədilə 
torpaq sahələrinin ayrılması və 
digər tədbirlər bu gün AMEA 
sistemində alim əməyinin 
səmərəsinə yardımçı olacaq 
tədbirlərdəndir.   

Akademik Akif Əlizadənin 
çoxillik və səmərəli elmi, elmi-
təşkilati və ictimai fəaliyyəti dövlət 
tərəfindən yüksək qiymətləndirilib. 
O, “Fədakar əməyə görə” yu-
biley medalı, “Şərəf nişanı”, 
müstəqil Azərbaycanın “Şöhrət” 
və  “Şərəf” ordenləri ilə təltif 
olunub, Azərbaycan Respubli-
kasının Əməkdar elm xadimi və 
Azərbaycan Respublikasının 
Dövlət mükafatı laureatı adlarına 
və digər mükafat və təltiflərə layiq 
görülüb.

Elmə gedən yol sonsuzdur. 
Bu sonsuzluqda axtarış aparan 
alim, hər şeydən əvvəl, özünü 
tapmış olur. Bu baxımdan Akif 
Əlizadə şəxsiyyətindən danı-
şanlar haqqında özünəməxsus 
ictimai rəy formalaşmış alimə 
belə qiymət verirlər: “Böyük alim, 
görkəmli tədqiqatçı, əzəmətli elm 
ocağının rəhbəri Akif Əlizadənin 
həyatı ziyalılıq, alimlik və feno-
menlik vəhdətinin ifadəsidir”.

    Yorulmaz elm yolçusu! Sizə 
daha böyük uğurlar, cansağlığı, 
uzun ömür arzulayırıq!  Yubileyi-
niz mübarək!

AMEA-nın Geologiya və 
Geofizika İnstitutunun 

əməkdaşı 
Şirməmməd NƏZƏRLİ

 � Bu il fevralın 20-də Bakıda, Heydər Əliyev Mərkəzində 
Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinin məşvərət şurası çərçivəsində 
nazirlərin beşinci toplantısı keçirilib. Prezident İlham Əliyev 
ölkəmiz tərəfindən sözügedən mühüm prosesə 2015-ci ildə 
start verildiyini, Azərbaycanın belə bir əməkdaşlıq formatının 
təşəbbüskarı olduğunu xatırladıb. Dövlət başçımızın parlaq 
nitqində səslənən fikir və tövsiyələr, eləcə də toplantı 
iştirakçılarının rəy və təklifləri ölkə ictimaiyyəti tərəfindən 
böyük maraqla qarşılanıb. Bu barədə söz düşəndə Dövlət 
Əməyin Mühafizəsi və Təhlükəsizlik Texnikası   
Elmi-Tədqiqat İnstitutunun elmi işçisi Arif Məhidov dedi: 

– Mən bu mühüm tədbirin materi-
alları ilə rəsmi qəzetlərin səhifələrində 
böyük maraqla tanış oldum. Müstəqil 
Azərbaycanın bu parlaq uğuruna hamı 
kimi, mən də ürəkdən sevinirəm. 

Xəzər dənizinin Azərbaycan 
sektorundakı enerji qaynaqları-
nı Avropaya ixrac edəcək Cənub 
Qaz Dəhlizi hazırda dünyada re-
allaşdırılan nəhəng layihələrdən 
biri kimi beynəlxalq aləmin diqqət 
mərkəzindədir. Azərbaycan  Prezidenti 

möhtərəm İlham Əliyev nitqində haqlı 
olaraq qeyd etdi ki, Cənub Qaz Dəhlizi 
layihəsi enerji təhlükəsizliyi, enerji 
şaxələndirilməsi və geniş beynəlxalq 
əməkdaşlıq layihəsidir.

Sevindirici haldır ki, bu layihənin 
həyata keçirilməsi regionun və Avro-
panın enerji təhlükəsizliyinin təmin 
edilməsində ölkəmizə böyük nüfuz 
qazandırır. Bu qəbildən olan böyük 
layihələr dövlətlər və xalqlar arasın-
da qarşılıqlı əməkdaşlığın, işgüzar 

əlaqələrin inkişafına, regionda sa-
bitliyin təmin olunmasına ciddi təsir 
göstərir. 

Layihə enerji töhfəsi ilə yanaşı, 
sosial baxımdan da uğurludur. Onun 
icrası yeni iş yerlərinin yaradılmasına, 
layihə iştirakçısı olan ölkələrin daha 
da inkişafına səbəb olacaq. 

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

Əfqanıstan müharibəsi veteranları onlara 
göstərilən dövlət qayğısından razılıq edirlər

 � Azərbaycan Prezidenti cənab İlham 
Əliyevin fevralın 21-də Əfqanıstanda sovet 
qoşunlarının tərkibində beynəlmiləl borcunu yerinə 
yetirərkən həlak olan, itkin düşmüş və məhkəmə 
qaydasında ölmüş elan edilən hərbi qulluqçuların 
ailələri üçün Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
təqaüdünün artırılması haqqında fərman və 
Azərbaycan Əfqanıstan veteranlarına dövlət 
qayğısının artırılması ilə bağlı əlavə tədbirlər 
haqqında sərəncam imzalaması, biz, Əfqanıstan 
müharibəsi veteranlarına göstərdiyi diqqət və 
qayğının daha bir nümunəsidir.  Bu fikri bizimlə 
söhbətində Əfqanıstan müharibəsinin veteranı, 
ehtiyatda olan ədliyyə polkovniki, Rusiya və 
Azərbaycan Jurnalistlər Birliklərinin üzvü Əfrahim 
Təhməzov deyib. 

O, bildirib ki, ümummilli 
lider Heydər Əliyev digər ka-
teqoriyadan olan veteranlarla 
yanaşı Əfqanıstan müharibəsi 
iştirakçılarına da hər zaman 
diqqət və qayğı göstərirdi. 
Ulu öndər veteranları həmişə 
yüksək qiymətləndirib, onları 
cəmiyyətə, yetişməkdə olan 
gəncliyə nümunə göstərib. 
Hazırda bu siyasət  Prezident 
İlham Əliyev tərəfindən 
uğurla davam etdirilir. Bu 

gün Qarabağ müharibəsi 
iştirakçıları və veteranları ilə 
yanaşı Əfqanıstan müharibəsi 
veteranları da dövlətimiz 
tərəfindən hər cür diqqət və 
qayğı ilə əhatə olunub.

Prezident İlham Əliyevin 
müharibə iştirakçılarının 
sosial vəziyyətlərinin yax-
şılaşdırılması ilə bağlı bu 
günlərdə imzaladığı Fərman 
və Sərəncam biz veteranlara 
göstərilən qayğının bariz 

nümunəsidir. Dövlətimizin 
başçısı bir daha təsdiq etdi 
ki, o veteranların, şəhid 
ailələrinin daim yanındadır.  

“Prezidentimizin 
Əfqanıstan müharibəsi vete-
ranlarına və bu müharibədə 
həlak olanların ailələrinə 
qayğısı davamlıdır”, – deyən 
Ə.Təhməzov qeyd edib 
ki, Əfqanıstan müharibəsi 
veteranları və əlilləri də 
Azərbaycan Respublikasının 
qanunvericiliyi ilə müharibə 
iştirakçıları üçün nəzərdə 

tutulmuş güzəşt və imtiyazlar-
dan istifadə etmək hüququna 
malikdirlər. Bu da ondan xəbər 
verir ki, Azərbaycan Respub-
likasının Prezidenti, Silahlı 
Qüvvələrin Ali Baş Komandanı 
İlham Əliyev müharibə iştirak-
çılarına daim yüksək səviyyədə 
diqqət və qayğı göstərir, 
onların sosial problemlərinin 
həlli istiqamətində bö-
yük işlər görür. Prezident 
İlham Əliyevin apardığı 
məqsədyönlü, mütərəqqi və 
uğurlara əsaslanan siyasət 
bütün sahələri, o cümlədən 
biz Əfqanıstan müharibəsi 
veteranlarını da diqqətdən 
kənarda qoymur. Biz veteran-
lar daim Prezidentimizin ya-
nındayıq, onun apardığı daxili 
və xarici siyasəti dəstəkləyirik. 
“Əfqanıstan müharibəsi vete-
ranları adından bizə göstərilən 
bu ali diqqət və qayğıya 
görə dövlətimizin başçısına 
minnətdarlığımı bildirirəm”, – 
deyə o əlavə edib.  

Qabil YUSİFOĞLU, 
“Xalq qəzeti”

Cənub Qaz Dəhlizi beynəlxalq 
əməkdaşlıq layihəsidir

Yorulmaz elm yolçusu



1124 fevral 2019-cu il, bazar

Təhsil Nazirliyinin Təsərrüfathesablı Əsaslı Tikinti və 
Təchizat İdarəsi mərkəzləşdirilmiş qaydada bir sıra 

malların (xidmətlərin) satınalınması məqsədilə

Tender 10 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. 221100. Dəftərxana və 

təsərrüfat xərcləri maddəsi üzrə malların 
satınalınması.

Lot-2. 221200. Mətbəə xərcləri 
maddəsi üzrə malların satınalınması.

Lot-3. 221310. İdarənin xərcləri 
maddəsi üzrə malların satınalınması.

Lot-4. 225200.Yumşaq inventar, yataq 
ləvazimatları və xüsusi geyimlərin alınması 
maddəsi üzrə malların satınalınması.

Lot-5. 225411. İnventarın satınalınma-
sı maddəsi üzrə malların satınalınması.

Lot-6. 225412. Avadanlığın alınması 
maddəsi üzrə malların satınalınması.

Lot-7. 225413. Digər alışlar və 
xidmətlər maddəsi üzrə malların satınalın-
ması.

Lot-8. 282100. Sair xərclər maddəsi 
üzrə malların satınalınması.

Lot-9. 311220. Digər maşın və avadan-
lıqlar maddəsi üzrə malların satınalınması.

Lot-10. 314400. İstehsalda istifadə 
olunmayan qeyri-maddi aktivlər xərc 
maddəsi üzrə malların satınalınması.

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

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağı-
dakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir:

–aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, 
müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi, id-
diaçıların ixtisas göstəriciləri, analoji işlərdə 
təcrübəsi və maliyyə vəziyyəti.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər hər 
bir lot üçün 200 (iki yüz) manat məbləğdə 
iştirak haqqını aşağıda göstərilən hesaba 

köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində 
tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu 
Bakı şəhəri, Y.Bakuvi küçəsi 18 nömrəli 
ünvandan (əlaqələndirici şəxs-Samir 
Məmmədovdan, telefon- (+99412) 465 73 
48 (daxili 141)) ala bilərlər:

Təşkilat- Təhsil Nazirliyinin 
Təsərrüfathesablı Əsaslı Tikinti və Təchizat 
İdarəsi 

Bankın adı- “Azərbaycan Beynəlxalq 
Bankı” ASC-nin Sənaye filialı

Kod- 805603
VÖEN- 9900001881
M/h- AZ-

03NABZ01350100000000002944
S.W.I.F.T. İBAZАZ 2Х
H/h- AZ88I-

BAZ38030019441856517211
VÖEN- 1500016711
İştirak haqqı heç bir halda geri 

 qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün 

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

- tenderdə iştirak üçün yazılı müraciət; 
- iştirak haqqının ödənilməsi barədə 

bank sənədi; 
- tender təklifi (zərflərin açıldığı 

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

- tender təklifinin 1-ci əlavəsi kimi 
tender təklifi qiymətinin 1 faizi həcmində 
tender təklifinin təminatı-bank zəmanəti 
(zərflərin açıldığı gündən sonra ən azı 60 
bank günü müddətində qüvvədə olmalıdır); 

- iddiaçılar haqqında tələb olunan 
sənədlər: 

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

- müvafiq mallar üzrə mənşə və uy-
ğunluq sertifikatları;

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

- DSMF-nin arayışı;
- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti 

haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq 
olunmuş maliyyə hesabatının surəti;

- son iki ildəki maliyyə vəziyyəti haq-
qında bank arayışı;

- məhkəmə araşdırmalarına cəlb olu-
nub-olunmaması barədə məlumat;

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

İddiaçılar 1-ci, 2-ci və 5-ci bəndlərdə 
qeyd olunan sənədləri 10 aprel 2019-cu il 
saat 17.00-a qədər, tender təklifini və bank 
təminatını isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 18 
aprel 2019-cu il saat 17.00-а qədər yuxarı-
da göstərilən ünvana təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 19 aprel 2019-
cu il saat 15.00-da Təhsil Nazirliyinin 
Təsərrüfathesablı Əsaslı Tikinti və Təchizat 
İdarəsinin iclas zalında açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Təhsil Nazirliyinin Təsərrüfathesablı  
Əsaslı Tikinti və Təchizat İdarəsi 

fizika, kimya və biologiya kabinetləri üçün laboratoriya avadanlığı 
dəstlərinin və linqafon kabineti dəstlərinin satınalınması məqsədilə

Tender 3 lot üzrə keçirilir. 
Lot-1. Fizika, kimya və biologiya 

kabinetləri üçün mobil rəqəmsal labora-
toriya avadanlığı dəstlərinin satınalın-
ması. 

Lot-2. Standart tipli fizika, kimya və 
biologiya laboratoriyası dəstlərinin 

satınalınması. 
Lot-3. Linqafon kabineti dəstlərinin 

satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur 

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

Təkliflərin qiymətləndirilməsində 
aşağıdakı meyarlara üstünlük 
veriləcəkdir:

–aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, 
müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi, 
iddiaçıların ixtisas göstəriciləri, analoji 
işlərdə təcrübəsi və maliyyə vəziyyəti.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 
hər bir lot üçün 300 (üç yüz) manat 
məbləğdə iştirak haqqını aşağıda 
göstərilən hesaba köçürdükdən son-
ra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş 
əsas şərtlər toplusunu Bakı şəhəri, 
Y.Bakuvi küçəsi 18 nömrəli ün-
vandan (əlaqələndirici şəxs-Samir 
Məmmədovdan, telefon- (+99412) 465 
73 48 (daxili 141)) ala bilərlər:

Təşkilat- Təhsil Nazirliyinin 
Təsərrüfathesablı Əsaslı Tikinti və 
Təchizat İdarəsi 

Bankın adı- “Azərbaycan Beynəlxalq 

Bankı” ASC-nin Sənaye filialı
Kod- 805603
VÖEN-9900001881
M/h- AZ-

03NABZ01350100000000002944
S.W.I.F.T. İBAZАZ 2Х
H/h- AZ88I-

BAZ38030019441856517211
VÖEN- 1500016711
İştirak haqqı heç bir halda geri 

qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün 

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

- tenderdə iştirak üçün yazılı 
müraciət; 

- iştirak haqqının ödənilməsi barədə 
bank sənədi; 

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

- tender təklifinin 1-ci əlavəsi kimi 
tender təklifi qiymətinin 1 faizi həcmində 
tender təklifinin təminatı-bank zəmanəti 
(zərflərin açıldığı gündən sonra ən azı 
60 bank günü müddətində qüvvədə 
olmalıdır); 

- iddiaçılar haqqında tələb olunan 
sənədlər: 

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

- müvafiq mallar üzrə mənşə və 
uyğunluq sertifikatları;

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

- DSMF-nin arayışı;
- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti 

haqqında vergi orqanları tərəfindən 
təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının 
surəti;

- son iki ildəki maliyyə vəziyyəti 
haqqında bank arayışı;

- məhkəmə araşdırmalarına cəlb 
olunub-olunmaması barədə məlumat;

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

İddiaçılar 1-ci, 2-ci və 5-ci bəndlərdə 
qeyd olunan sənədləri 11 aprel 2019-cu 
il saat 17.00-a qədər, tender təklifini və 
bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat 
zərfdə 19 aprel 2019-cu il saat 17.00-
а qədər yuxarıda göstərilən ünvana 
təqdim etməlidirlər.

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

İddiaçıların təklifləri 22 aprel 2019-
cu il saat 15.00-da Təhsil Nazirliyinin 
Təsərrüfathesablı Əsaslı Tikinti və 
Təchizat İdarəsinin iclas zalında açıla-
caqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

“Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri” 
Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti

Tender 3 lot üzrə keçirilir.
Lot-1 . Kompüter avadanlıqlarının 

satınalınması.
Lot-2. Kompüter avadanlıqlarının 

ehtiyat hissələrinin satınalınması.
Lot-3 . Titr yazan stansiyanın satına-

lınması.
 Tender iştirakçılarına təklif olunur 

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

 Müqaviləni yerinə yetirmək üçün 
tender iştirakçıları lazımi maliyyə və 
texniki imkanlara malik olmalıdırlar. 
Tenderdə iştirak etmək istəyənlər hər 
bir lot üçün 150 manat iştirak haqqını 
ödədikdən sonra Azərbaycan dilində 
tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu 
Bakı şəhəri, M.Hüseyn küçəsi 1 nömrəli 
(tender komissiyasının əlaqələndiricisi 
Hürmüz Sadıxzadədən, tele-
fon-537-02-93) ünvandan ala bilərlər.

Bank rekvizitləri
H\h- AZ33C-

TRE00000000000004048501
VÖEN- 9900062371
Bank- Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Kod- 210005
VÖEN- 1401555071

M/h- AZ-
41NABZ01360100000000003944

S.W.İ.F.T CTREAZ22
D-3 Büdcə təsnifatı kodu - 142340
D-4 Fond-7
Tenderdə iştirak haqqı heç bir halda 

geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşa-

ğıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
-tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
-tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
-tender təklifi (zərflərin açıldığı 

tarixdən sonra ən azı 30 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 orqanından arayış;

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

-iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vaziyyəti haqqında bank arayışı;

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

-müvafiq mallar üzrə mənşə və uy-
ğunluq sertifikatları; 

Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 
nüsxədə (əsli və surəti) tərtib olun-
malıdır (xarici dildəki tender təklifləri 
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir). 
Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir. 
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender 
təklifi və bank təminatı istisna olmaqla) 
8 aprel 2019-cu il saat 18.00-a qədər, 
tender təklifi və bank təminatını isə 
möhürlənmiş ikiqat zərfdə 16 aprel 2019-
cu il saat 15.00-a qədər, Bakı şəhəri, 
M.Hüseyn küçəsi 1 nömrəli ünvana 
təqdim etməlidirlər. Göstərilən vaxtdan 
gec təqdim olunan zərflər açılmadan geri 
qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 17 aprel 2019-cu 
il saat 15.00-da Bakı şəhəri, M.Hüseyn 
küçəsi 1 nömrəli ünvanda xüsusi ayrılmış 
otaqda açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Email: webmaster@aztv.az

 Tender komissiyası

 “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin 
Mənzil-Kommunal və Təmir Xidməti  

aşağıdakı işlərin görülməsinin satınalınması üçün 

Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. İçərişəhər ərazisində bərpa-

restavrasiya layihələrinin video arxivinin 
yaradılması, saxlanılması, xüsusi sənədli 
filmlərin materiallarının yaradılması və 
çəkiliş  işlərinin aparılmasının satınalın-
ması .

Göstərilən iş, müqavilə imzalandığı 
gündən  2019-cu  il dekabrın 31 -dək görü-
lüb qurtarmalıdır.

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

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

VÖEN- 1700774621
H\h- AZ03AI-

IB33050019443600287106

Bank- “ Kapital Bank” ASC-nin 
İçərişəhər filialı

Kod- 200060 
VÖEN (bank)- 9900003611
M/h-AZ37NABZ 

01350100000000001944 
S.W.I.F.T. AİİBAZ2X
İştirak haqqı heç bir halda geri 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 açıl-
dığı tarixdən sonra ən azı 60 bank günü 
qüvvədə olmalıdır);

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

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

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı; 

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

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

Sənədlər Azərbaycan dilində 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 
və bank təminatı istisna olmaqla)  8 aprel 
2019-cu il saat 17.00-a qədər, tender təklifi 
və bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat 
zərfdə 16 aprel 2019-cu il saat 17.00-a 
qədər “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq 
Qoruğu İdarəsinin Mənzil-Kommunal və 
Təmir Xidmətinin Bakı şəhəri, İçərişəhər, 
9-cu Maqomayev döngəsi 6 nömrəli ünva-
nına təqdim etməlidirlər. 

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

İddiaçıların təklifləri 18 aprel 2019-cu il 
saat 11.00-da, Mənzil-Kommunal və Təmir 
Xidmətinin Bakı şəhəri, İçərişəhər, 9-cu 
Maqomayev döngəsi 6 nömrəli ünvanda 
açılacaqdır.

Tender komissiyası

 Tovuz Suvarma Sistemləri İdarəsi 
2019-cu ildə üç pilləli nasos stansiyasının II və III pilləsində elektrik 

avadanlıqlarının təmiri işlərinin satınalınması üçün

Lot-1. 2019-cu ildə üç pilləli nasos stansiya-
sının II və III pilləsində elektrik avadanlıqlarının 
təmiri işlərinin satınalınması.

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

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıdakı 
meyarlara üstünlük veriləcəkdir: aşağı qiymət, 
yüksək keyfiyyət, müqavilənin vaxtında yerinə 
yetirilməsi, analoji işlərdə təcrübəsi, maliyyə 
vəziyyəti.

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

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər lot üçün 
100 manat məbləğdə iştirak haqqını göstərilən 
hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində 
tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu Tovuz 
rayonu, Düz-Cırdaxan kəndində yerləşən Suvarma 
Sistemləri İdarəsindən (əlaqələndirici şəxs- 
E.Abbasovdan , telefon-0231-73035) ala bilərlər.

Təşkilat- Tovuz SSİ
VÖEN- 7300168331
H\h- 2353501
Bank- Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Kod- 210005
VÖEN-1401555071
M\h-AZ NABZ 01360100000000003944
S.W.İ.F.T.BİK-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 ən 

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

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

- satınalma müqaviləsinin icrasını təmin etmək 
üçün müvafiq sahədə peşəkarlığının, təcrübəsinin, 
texniki və maliyyə imkanlarının , işçi qüvvəsinin, 
idarəetmə səriştəsinin, etibarlığının olması;

- satınalma müqaviləsini bağlamaq 
səlahiyyəti olması;

- öz əmlakından sərbəst və məhdudiyyətsiz 
istifadə etmək imkanı, habelə ödəmə qabiliyyəti 
olması;

- müflis elan olunmaması, əmlakı üzərinə 
həbs qoyulmaması, əmlakının girov qoyulması 
və digər formada öhdəliklərə yüklənməməsi, 
məhkəmənin qərarı ilə kommersiya fəaliyyəti 
dayandırılmış şəxs olmaması;

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

- satınalma prosedurlarının başlanma-
sından əvvəlki 5 il ərzində özlərinin, habelə 

işlərini idarə edənlərin, qulluqçularının peşəkar 
fəaliyyətləri,yaxud satınalma müqaviləsinin 
bağlanması üçün ixtisas göstəricilərini yanlış 
göstərmələri ilə əlaqədar cinayətə görə məhkum 
olunmaması, yaxud onların müvafiq peşə 
fəaliyyətləri ilə məşğul olmasının məhkəmə qay-
dasında qadağan edilməməsi;

- 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 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 yu-
xarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank 
zəmanəti istisna olmaqla) 5 aprel 2019-cu il saat 
18.00-a qədər, tender təklifi və bank zəmanətini 
isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 15 aprel 2019-cu il 
saat 18.00-a qədər Tovuz rayonu, Düz-Cırdaxan 
kəndində yerləşən Suvarma Sistemləri İdarəsinə 
təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər 
açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 16 aprel 2019-cu il saat 
11.00-da yuxarıda göstərilən ünvanda açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

“Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu” 
Publik Hüquqi Şəxs 

İKT avadanlığının satınalınması məqsədilə

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 aşağıdakı meyarlara 
üstünlük veriləcəkdir:

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

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 800 
(səkkiz yüz) manat məbləğdə heç bir halda 
geri qaytarılmayan iştirak haqqını aşağıda-
kı 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 aşağı-

dakı 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 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 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 4 aprel 2019-cu 
il saat 17.00-a qədər, tender təklifini və bank 
təminatını isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 15 
aprel 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 16 aprel 2019-cu il saat 15.00-da 
Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu Pub-
lik Hüquqi Şəxsin iclas zalında açılacaqdır. 

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər. 

Tender komissiyası

Dövlət İmtahan Mərkəzi 
2019-cu il fevralın 22-dən etibarən  2019-2020-ci tədris ili üçün 

Azərbaycan Respublikasının Orta İxtisas Təhsili Müəssisələrinə Ümumi  
(9 İllik) Orta Təhsil Bazasında tələbə qəbulu elan etmişdir

Orta ixtisas təhsili müəssisələrinə 
ərizələrin qəbulu 2019-cu il martın 11-
dək internet vasitəsilə aparılır.

Abituriyentlər ekabinet.dim.gov.
az internet səhifəsində “şəxsi kabinet” 

yaratdıqdan sonra şəxsi kabinetin 
istifadəçi adı və parolundan istifadə 
etməklə Dövlət İmtahan Mərkəzinin 
müvafiq internet səhifəsinə (eservices.

dim.gov.az/erizetex/erize) daxil olaraq 
“Abituriyentin elektron ərizəsi” forma-
sını doldurur və ərizəni təsdiq edirlər 
(etdirirlər). 

Tələbə qəbulu elanının tam mətni 
ilə Dövlət İmtahan Mərkəzinin saytın-
da aşağıdakı elektron ünvanda  tanış 
olmaq mümkündür.

http://dim.gov.az/upload/iblock/1
b1/1b1dba98c4b72b92ae6bef49b0
bc6434.pdf
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Qazlı şirin içkilərə qadağa 
Kaliforniya şta-

tının qanunvericiləri 
şəhər sakinlərinin 
qazlı şirin içkilərin 
istehlakını azalt-
maq istəyir. Bildirilir 
ki, ştat daxilində 
ürək-damar, şəkərli 
diabet və digər 
xəstəliklərə səbəb 
olan bu cür içkilərin 
satışı qadağan 
olunmalıdır. Ştat qanunvericiləri qazlı şirin içkilərin is-
tehlakının azaldılması üçün yeni vergilər tətbiq edilməsi 
barədə beş qanun layihəsi hazırlayıb. 

Məlumatı BBC yayıb.

Son 100 ilin ən güclü qarı
Arizona ştatı-

na son 100 ilin ən 
güclü qarı yağıb. 
Bildirilir ki, qarın qa-
lınlığı bir metrə ça-
tır. Əlverişsiz hava 
şəraiti ilə əlaqədar 
Flaqstaff şəhərində 
fövqəladə vəziyyət 
elan edilib.

Qeyd olunur ki, 
bundan əvvəlki rekord 104 il bundan öncə qeydə alın-
mışdı. Həmin zaman Flaqstaff şəhərinə 79 santimetr 
qar yağmışdı.

Xəbəri CNN verib.

Latviya 

Əhali sürətlə azalır
2018-ci ildə 

Latviya əhalisi 
18 min 830 
nəfər azalıb. Bu 
göstəriciyə görə, 
Latviya dünyada 
əhalisi ən sürətlə 
azalan ölkə 
olub. Bu barədə 
“Worldometers” 
beynəlxalq 
təşkilatı hesabat 
yayıb. Qeyd edilir ki, ölkə əhalisinin azalmasının əsas 
səbəbi vətəndaşların başqa ölkələrə köçməsidir.

Xəbəri “Eurostat” verib.

Səudiyyə Ərəbistanı

10 milyard dollar investisiya 
Səudiyyə 

Ərəbistanının 
“Aramco” şirkəti 
Çində neft-kimya 
zavodunun 
tikintisinə 10 mil-
yard dollar inves-
tisiya qoyacaq. 
Bildirilir ki, yeni 
müəssisə Çinin 
“Norinco” şirkəti  
ilə birgə tikiləcək. 
Müştərək za-
vodun 2024-cü 
ildə istifadəyə 

verilməsi nəzərdə tutulub. Zavodda gündəlik 300 min 
barrel xam neft emal ediləcək. Xammalın 70 faizini 
Səudiyyə Ərəbistanı şirkəti tədarük edəcək.

Xəbəri “Reuters” verib.

İspaniya 

2018-ci ilin ən yaxşı qapıçısı
Madridin 

“Real” futbol 
klubunun qapıçısı 
Tibo Kurtua  
2018-ci ilin ən yax-
şı qolkiperi seçilib. 
Beynəlxalq Futbol 
Tarixi və Statisti-
kaları Federasiya-
sının (IFFHS) ke-
çirdiyi səsverməyə 
əsasən, Kurtua 
Avropada çıxış 
edən 5 qapıçı 
arasında 181 səs toplayaraq birinci olub.

Məlumatı “Marca” yayıb.

Hazırladı:  
Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

 Â Fevralın 24-də
 Â Bakıda və Abşeron yarımadasında 

dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulaca-
ğı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. 
Səhər bəzi yerlərdə duman, çiskin olacaq. 
Mülayim şimal küləyi əsəcək. Gecə 2-5, 
gündüz 8-11, Bakıda gecə 3-5, gündüz 
9-11 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 
normadan yüksək 768 mm civə sütunu, 
nisbi rütubət gecə 70-80, gündüz 50-60 
faiz olacaq.

 Â Naxçıvan Muxtar Respublikasında 
əsasən yağmursuz keçəcək. Şərq küləyi 
əsəcək. Gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 
9-14 dərəcə isti olacaq.

 Â Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa, 
Xocalı, Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, 
Laçın, Kəlbəcər, həmçinin Daşkəsən-

Gədəbəy rayonlarında əsasən yağmur-
suz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə 
yağıntılı olacağı, qar yağacağı gözlənilir. 
Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman ola-
caq. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 2 dərəcə 
şaxtadan 3 dərəcəyədək isti, gündüz 5-10 
dərəcə isti olacaq. 

 Â Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, 
Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl rayonların-
da əsasən yağmursuz keçəcək. Səhər 
bəzi yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi 
əsəcək. Gecə 0-5, gündüz 10-15 dərəcə 
isti olacaq.

 Â Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, 
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, 
Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, 
Qusar rayonlarında əsasən yağmur-
suz keçəcək. Lakin axşam bəzi yerlərdə 
yağıntılı olacağı, dağlıq ərazilərdə qar 
yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər bəzi 
yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi 

əsəcək. Gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 
dərəcəyədək isti, gündüz 9-14 dərəcə isti, 
dağlarda gecə 5-10 dərəcə şaxta, gündüz 
3-8 dərəcə isti olacaq. 

 Â Mərkəzi Aran: Mingəçevir, Yevlax, 
Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, 
Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, 
Biləsuvar, Saatlı, Şirvan, Hacıqabul, 
Salyan, Neftçala rayonlarında əsasən 
yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər 
bəzi yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi 
əsəcək. Gecə 0-5, gündüz 11-16 dərəcə 
isti olacaq.

 Â Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, 
Astara rayonlarında gün ərzində arabir 
çiskinli yağış yağacağı gözlənilir. Dağlıq 
ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Gecə 
və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. 
Şərq küləyi əsəcək. Gecə 2-5, gündüz 
10-15, dağlarda gecə 1-5, gündüz 5-10 
dərəcə isti olacaq. 

24 fevral 2019-cu il, bazar12

Lənkərandan Taleh Qaraşov Xaçmaz Rayon İcra 
Hakimiyyətinin başçısı Şəmsəddin Xanbabayevə bacısı 

ŞƏRQİYYƏ XANIMIN 

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verir.
                                                                                                                       

Pirallahıdan Vasif İmanov Xaçmaz Rayon İcra 
Hakimiyyətinin başçısı Şəmsəddin Xanbabayevə bacısı

ŞƏRQİYYƏ XANIMIN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verir.
                                                                                                                       

AZƏRTAC-ın İdarə Heyətinin sədri Aslan Aslanov 
Xaçmaz Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Şəmsəddin 
Xanbabayevə bacısı

ŞƏRQİYYƏ XANIMIN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verir.
                                                                                                                       

“Xalq qəzeti”nin baş redaktoru Həsən Həsənov 
Xaçmaz Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Şəmsəddin 
Xanbabayevə bacısı

ŞƏRQİYYƏ XANIMIN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verir.
                                                                                                                       

Aslan Aslanov və Dağbəyi İsmayılov tanınmış 
jurnalist Məzahir Süleymanzadəyə həyat yoldaşı

GÜLNARƏ XANIMIN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verirlər.
                                                                                                                       

Göygöl rayonundan Arif Seyidov Xaçmaz Rayon 
İcra Hakimiyyətinin başçısı Şəmsəddin Xanbabayevə 
bacısı 

ŞƏRQİYYƏ XANIMIN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verir. 
                                                                                                                       

Göygöl rayonundan Arif Seyidov 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

 � Almaniya Xarici İşlər Nazirliyinin 
yüksək vəzifəli əməkdaşı “Anadolu” 
agentliyinin müxbirinə bildirib ki, rəsmi 
Berlin Misirdə ölüm hökmlərinin sayının 
artmasından narahatdır. 

Almaniyalı diplomat qeyd 
edib ki, Berlin bu məsələ 
ilə bağlı Misir hökumətinin 
təmsilçiləri ilə müzakirələr 

 aparır. Bundan başqa, Almani-
ya rəsmiləri beynəlxalq hüquq 
qurumları ilə də bu sahədə 
müzakirələrə başlayıb. 

Diplomat bildirib ki, Berlin 
dünyanın bütün ölkələrində 
ölüm hökmünün ləğv olun-
masının tərəfdarıdır. Onun 
sözlərinə görə, bu, Almaniya 
hökuməti üçün prinsipial 
məsələdir. Diplomat deyib: 
“Almaniya Avropa İttifaqının 
(Aİ) digər üzvləri ilə birgə 
bu istiqamətdə səylərini 
davam etdirəcək. Məlumat 
üçün bildirək ki, Aİ üzvlüyünə 
qəbulun mütləq şərtlərindən 
biri də namizəd ölkələrdə 
ölüm hökmünün ləğv olun-
masıdır. 

Xatırladaq ki, bu yaxın-
larda Misirin baş prokuroru 
Hişam Barakatın qətlində gü-
nahkar bilinən doqquz nəfərə 

ölüm hökmü kəsilmişdir. 
Onların arasında Misirdə 
fəaliyyəti qadağan olun-
muş “Müsəlman qardaşları” 
təşkilatının rəhbərlərindən 
birinin oğlu da var.

Ölüm hökmünün icrası 
ərəfəsində “Amnesty In-
ternational” təşkilatından 
olan hüquq müdafiəçiləri 
hökmün ləğv olunması 
ilə bağlı Misir hökumətinə 
müraciət etmişdilər. Müraciət 
rədd edilib. Yerli KİV yazır 
ki, Misir Ali Məhkəməsinin 
qərarı Qahirənin “İstinaf” 
həbsxanasında artıq icra 
olunub.

M.HACIXANLI,  
“Xalq qəzeti” 

Almaniya Misir iqtidarını edamları 
dayandırmağa çağırıb 

Misirdə Ərəb-Avropa 
Sammiti keçiriləcək

 � Bu gün Misir Prezidenti 
Əbdülfəttah əs-Sisi və Avropa 
İttifaqı Şurasının (Aİ) prezidenti 
Donald Tuskun həmsədrliyi ilə Ərəb 
Dövlətləri Liqasının və Aİ-nin ikigünlük 
sammitinin açılışı olacaq. Sammit 
Misirin Şarm əl-Şeyx şəhərində 
keçiriləcək. Bu barədə “Anadolu” 
agentliyi məlumat yayıb.

Mənbə yazır ki, Misirdə ilk dəfə keçiriləcək tarixi 
sammitdə 22 ərəb və 28 Avropa ölkələsinin dövlət və 
hökumət başçıları iştirak edəcəklər. Sammitdə aktual 
məsələlərin geniş spektri, xüsusən siyasi, iqtisadi, sərmayə, 
sosial sahələrdə, həmçinin ətraf mühitin mühafizəsi və 
təhlükəsizlik üzrə mövcud olan problemlərin həlli yolları 
müzakirə olunacaq.

Qeyd edilir ki, liderlər Ərəb Dövlətləri Liqası ilə Aİ 
əlaqələrinin möhkəmlənməsinə səy göstərəcək, habelə plü-
ralizm, ticarət, qeyri-leqal miqrasiya, terrorçuluqla mübarizə 
və regiondakı vəziyyətlə bağlı fikir mübadiləsi aparacaqlar. 
Sammitin məqsədi bir neçə siyasi məsələnin, o cümlədən 
Yaxın Şərqdəki proseslərin, Suriya, Yəmən, Liviya və İraqda 
siyasi böhranların həlli yollarının araşdırılmasıdır.

Rövşən ATAKİŞİYEV,  
“Xalq qəzeti”

 � Türkiyə Prezidenti Rəcəb 
Tayyib Ərdoğan amerikalı həmkarı 
Donald Trampla telefonla danışıb. 
Bu barədə Türkiyə dövlət başçısının 
administrasiyasına istinadən “Anadolu” 
agentliyi məlumat yayıb. 

Liderlər Suriyada baş vermiş son hadisələrlə bağlı 
müzakirə aparıb, ölkədə siyasi prosesə dəstək verməyin va-
cibliyini və terrorizmin bütün təzahürlərinə qarşı mübarizədə 
qərarlı olduqlarını bildiriblər. Prezident Ərdoğan Türkiyənin 
bütün strateji tərəfdaşlarla, o cümlədən, ABŞ-la sıx 
əməkdaşlığa sadiq olduğunu təsdiq edib. 

Hər iki prezident  ABŞ qoşunlarının Suriyadan çıxarılma-
sını ölkələrinin maraqlarına uyğun şəkildə həyata keçirmək 
barədə razılığa gəlib. Eyni zamanda, ikitərəfli iqtisadi 
əlaqələri genişləndirmək və qarşılıqlı ticarət dövriyyəsini 75 
milyard dollara çatdırmaq barədə də razılıq əldə olunub. 

Türkiyənin milli müdafiə naziri Hulusi Akar isə Vaşinq-
tonda səfərdə olub və bu ölkənin müdafiə naziri əvəzi Patrik 
Şenaxenlə görüşüb. Bu görüşdə də Suriya məsələsi əsas 
müzakirə mövzusu olub. Bundan əlavə, İŞİD terror qruplaş-
masına qarşı mübarizə tədbirləri və Türkiyənin Rusiyadan 
С-400 zenit-raket kompleksləri alması ilə bağlı müzakirə 
aparılıb. 

Xatırladaq ki, Vaşinqton S-400-lərin alınması ilə əlaqədar 
Ankaraya ciddi təzyiq göstərməkdədir. Keçən il dekabrın 
 18-də məlum olmuşdu ki, ABŞ administrasiyası bunun 
qarşısını almaq üçün Ankaraya 3,5 milyard dollar dəyərində 
“Patriot” zenit-raket sistemləri satmaq barədə qərar qəbul 
edib. Bu yaxınlarda Türkiyənin müdafiə sənayesi idarəsinin 
rəhbəri İsmayıl Dəmir NTV telekanalına müsahibəsində 
deyib ki, ölkəsi ABŞ-ın bu təklifini qəbul edə bilməz. 

Paşa ƏMİRCANOV, “Xalq qəzeti”

Türkiyə və ABŞ prezidentləri 
terrorizmin bütün təzahürlərinə 
qarşı mübarizədə qərarlıdırlar

Van İ, Sergey Lavrov və 
Suşma Svarac arasında 
növbəti görüş

Çin, Rusiya və Hindistanın xarici siyasət idarələrinin 
rəhbərlərinin növbəti –16-cı görüşü keçiriləcək. “Sin-
xua” agentliyinin yaydığı məlumata görə,  görüş fevralın 
27-də Çinin Ucen şəhərində keçiriləcək.

Məlumata görə, nazirlər Van İ, Sergey Lavrov və xanım 
Suşma Svarac beynəlxalq və regional məsələləri, dünyada 
sülhün, sabitliyin və inkişafın təminatı ilə bağlı birgə maraq 
doğuran mövzuları müzakirə edəcəklər.

On ildən çoxdur yaradılan Çin-Rusiya-Hindistan danışıqlar 
mexanizmi tərəflər arasında ümumi maraq doğuran məsələlərə 
dair ünsiyyət və əlaqələndirmənin təşkilinə xidmət edir. Sonuncu 
bu cür görüş 2017-ci ildə Dehlidə baş tutub.

Mahmud QƏRİBOV, “Xalq qəzeti”

Birjalarda neftin qiyməti 
Londonun “İCE” 

birjasının məlumatına görə, 
“Brent” markalı neftin bir 
bareli 67,17 dollara satılıb. 
Nyu-York əmtəə birjasının 
məlumatına görə isə Texas 
sortu adlandırılan ABŞ-ın 
“WTI” markalı neftinin bir 
bareli 56,70, Azərbaycanın 
“AzeriLight” markalı 
neftinin bir bareli 69,05 
dollardır.

Ekspertlər həftə üçün neftin qiymətinin normal olduğunu 
bildiriblər.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti” 

Hindistanda kütləvi zəhərlənmə
 � Hindistanın  şimal-şərqində 50 nəfərdən çox adam 

spirtli içkidən zəhərlənərək ölüb. Zəhərlənənlərin əksəriyyəti 
çay plantasiyalarının işçiləri olub.

“Associated  Press”in 
məlumatına görə, Assam ştatın-
da onlarca insan spirtli içkidən 
zəhərlənərək xəstəxanalara 
yerləşdirib. Onların əksəriyyətinin 
vəziyyəti ağırdır.

Hindistan polisi spirtli içki istehsal 
edən müəssisələri yoxlayır. Məlumata 
görə, artıq həbs edilənlər var. Spirtli 
içkilərdə metan aşkar edilib.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti” 


