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Venesuelada 
dövlət çevrilişinə 
cəhd 

Stratfor:  
Rusiya 
Ermənistanın 
ziyanına olaraq 
Azərbaycanla 
münasibətləri 
gücləndirə bilər

Azərbaycan 
nümayəndə 
heyətinin rəhbəri 
AŞPA-da 
Türkiyə əleyhinə 
qərəz nümayiş 
etdirilməsini 
pisləyib

Prezident 
Sauli Niinistö: 
Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin 
həllində müsbət 
addımlar 
atılacağına ümidlər 
çoxdur

 � Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin builki Davos İqtisadi 
Forumu çərçivəsində keçirdiyi görüşlərdə bir daha qeyd edilib ki, 
ölkəmiz hazırda regionda həlledici mövqeyə malik aparıcı dövlət 
kimi tanınır. Azərbaycan vaxtilə xarici yardımlara, investisiyalara 
ehtiyacı olan ölkədən sərmayə ixracatçısına çevrilməkdədir. Son 
illər dövlətimiz qarşıya qoyulan bir çox vəzifələrin həllinə nail olub, 
respublikamızın regional və qlobal əhəmiyyəti, etimad səviyyəsi 
xeyli yüksəlib, regional və qlobal enerji təhlükəsizliyi sahəsində 
mövqelərimiz, milli iqtisadiyyatımızın rəqabətədavamlı xarakteri 
güclənib, əhalinin sosial rifahı nəzərəçarpacaq səviyyədə yaxşılaşıb.

Onu da deyək ki, Prezident İlham 
Əliyev Davosda keçirilən gürüşlər 
zamanı etdiyi çıxışlarda, verdiyi 
müsahibələrdə təkcə mövcud iqtisadi 
potensialımız haqda deyil, eyni za-
manda, Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi 
olan Dağlıq Qarabağın işğalı ilə ölkə 
iqtisadiyyatına vurulmuş ziyanla bağlı da 
iştirakçıları ətraflı məlumatlandırıb. 

Ümumiyyətlə, dünyanın ən böyük 
iqtisadi platforması sayılan Davos 
İqtisadi Forumu Azərbaycan üçün həm 

post-neft ölkəsi, həm də həqiqətlərimizin 
dünyaya çatdırılması baxımından hər 
zaman mühüm önəm daşıyıb. Forumda 
Azərbaycan brendinin dünyaya tanıdıl-
ması, qeyri-neft sektorunun inkişafı ilə 
bağlı obyektiv məlumatların çatdırılması 
qarşıda prioritet vəzifə kimi durub. 

Builki forum haqqında isə onu 
vurğulayaq ki, Prezident İlham Əliyev 
əvvəlki tədbirlərdə olduğu kimi, indi də 
tanınmış siyasi xadimlərlə, aparıcı iş 
adamları ilə görüşlərində Azərbaycanda 

həyata keçirilən uğurlu iqtisadi islahat-
ların yaratdığı yeni imkanlar barədə 
ətraflı söhbət açıb, Ermənistanın işğal 
siyasətini davam etdirdiyini bir daha 
diqqətə çatdırıb. Toxunduğu bütün 
məsələlərlə bağlı məntiqli, dolğun və 
əhatəli fikirlər söyləyən dövlətimizin 
başçısını tədbirdə iştirak edənlər 
diqqətlə dinləyib, öz münasibətlərini 
bildiriblər. Onların hər biri cənab İlham 
Əliyevin söylədiyi strateji xarakterli 
tezislərin vacibliyini bir daha vurğula-
yıb, eyni zamanda, ictimai xidmətlər, 
sənaye, kənd təsərrüfatı, turizm, 
ixracın şaxələndirilməsi sahələrində 
əməkdaşlıq imkanları ilə bağlı ətraflı fikir 
mübadiləsi aparıblar.

Son illər respublikamızda rəqəmsal 
ödənişlərin inkişafında da mühüm 
irəliləyişlər nəzərə çarpıb. Prezident 
İlham Əliyevin “Visa” şirkətinin rəhbəri 
Rayan MakInerni ilə görüşündə bu 
barədə danışılıb. Rayan MakInerni 
dövlətimizin başçısının rəhbərliyi ilə bu 
sahədə müxtəlif layihələrin reallaşdırıl-
masında “Visa” şirkətinin Azərbaycanın 
müvafiq qurumları ilə sıx əməkdaşlıq 
etdiyini bildirib. O, nağdsız ödənişlərin 
inkişafı üçün respublikamızda tətbiq 
edilən vergi güzəştlərinin faydalılığını 
vurğulayıb, eyni zamanda, bunun digər 
ölkələr üçün də nümunə olduğunu 
deyib.

(ardı 3-cü səhifədə)

 � Azərbaycan  Prezidentinin 
Dünya İqtisadi Forumunun illik 
toplantısında iştirakı həmişəki kimi 
diqqət mərkəzində olmuşdur. Çünki 
SSRİ-nin süqutundan sonra postso-
vet ölkələri ilə müqayisədə republi-
kamız sürətli inkişaf yoluna qədəm 
qoymuş, qısa müstəqillik tarixində 
dünyada söz sahibinə, nüfuzlu 
beynəlxalq təşkilatların fəal üzvünə 
çevrilmiş, hətta bir sıra mötəbər qu-
rumlara sədrlik etmişdir. Ölkəmizin 
bu müddət ərzində “kosmik ailə”nin 
üzvünə çevrilməsi tarixi hadisədir. 
Bütün bunları nəzərə alsaq, Dünya 
İqtisadi Forumunda Azərbaycana 
böyük maraq göstərilməsi təbii 
haldır. 

Dövlət başçısının yanvarın 21-də 
Davosda Dünya İqtisadi Forumunun 
prezidenti Borge Brende ilə görüşündə 
də səslənən fikirlər, bu qurumla ölkəmiz 
arasındakı əməkdaşlığın yüksək 
qiymətləndirilməsi Azərbaycanın 
dünyanın inkişaf etmiş ölkələri sırası-
na qoşulmasından xəbər verir. Hətta 
həmin görüşdə Azərbaycan  Prezidenti 
İlham Əliyev və Dünya İqtisadi Fo-
rumunun prezidenti Borge Brende 
arasında əməkdaşlıq sazişinin təntənəli 
mübadiləsi həyata keçirilib.

Dünya İqtisadi Forumunun 
 prezidenti Borge Brende Prezident 
İlham Əliyevi yenidən Davosda 

görməkdən məmnunluğunu bildirib və 
dövlətimizin başçısının rəhbərliyi ilə 
Azərbaycanın dördüncü sənaye inqila-
bına doğru qətiyyətli addımlar atdığını 
qeyd edib. Borge Brende son iyirmi 
ildə Bakının sürətlə tanınmaz dərəcədə 
dəyişdiyini vurğulayıb. 

Borge Brende Azərbaycan ilə 
Dünya İqtisadi Forumu arasında 
əməkdaşlıqdan və ölkəmizin bölgədə 
oynadığı roldan məmnunluğunu ifadə 
edib. Bildirib ki, Azərbaycanın qon-
şu və region dövlətləri ilə iqtisadi 
əməkdaşlığının və ölkəmizin güclənən 
iqtisadiyyatının bölgə ölkələrinin 

 inkişafında əhəmiyyətli rolu var. Dünya 
İqtisadi Forumu bu rolu qiymətləndirir.

Belə faktlardan çox göstərmək 
olar. Ölkəmizin rəhbərinin Davos-
da keçirdiyi bütün görüşlərdə qarşı 
tərəfin Azərbaycanın sürətli inkişafını 
yüksək qiymətləndirməsi düşünül-
müş siyasi strategiyanın uğurlarının 
bariz nümunəsidir. Prezident İlham 
Əliyevin yanvarın 21-də Davosda Çinin 
CGTN (China Global Television Net-
work) televiziya kanalına verdiyi geniş 
müsahibədə bu barədə daha ətraflı 
məlumat verilib. 

(ardı 8-ci səhifədə)

Prezident İlham Əliyev Tərəvəzçilik 
Elmi-Tədqiqat İnstitutunun açılışında iştirak edib

 � Yanvarın 24-də Prezident İlham Əliyev Bakının 
Sabunçu rayonunun Pirşağı qəsəbəsində Kənd Təsərrüfatı 
Nazirliyinin əsaslı şəkildə yenidən qurulan Tərəvəzçilik 
Elmi-Tədqiqat İnstitutunun və “Kartof və tərəvəz toxumları 
istehsalı” kompleksinin açılışında iştirak edib.

Kənd təsərrüfatı naziri İnam Kərimov 
görülən işlər barədə dövlətimizin başçı-
sına məlumat verdi.

Bildirildi ki, ərazidə inzibati-laborato-
riya binası, yeməkxana, toxum saxlanma 
anbarı, toxum emalı məntəqəsi, toxum 
təmizləmə sexi, istixanalar kompleksi, 
toxum satış mərkəzi yaradılıb. Burada 
ümumilikdə, 16 hektar sahədə tikinti, 
abadlıq və yaşıllaşdırma işləri görülüb. 

Prezident İlham Əliyev institutun 
binasının rəmzi açılışını bildirən lenti 
kəsdi. 

İnstitutun laboratoriyalarında ən 
müasir cihaz və avadanlıqlar quraşdırı-
lıb. Bu avadanlıqlar torpaq, su, pestisid, 
virus, azot-protein, nişasta və bir sıra 
digər analizlərin həyata keçirilməsinə 
imkan verir. Burada, həmçinin virussuz 
kartof toxumçuluğunun müasir səviyyədə 
təşkili üçün biotexnologiya laboratoriyası 
da qurulub. 

Qeyd edək ki, bu institut Azərbaycan 
SSR Nazirlər Sovetinin 1965-ci il 6 may 
tarixli qərarına əsasən tərəvəz, bostan 
və kartof bitkilərinin seleksiyası, toxum-
çuluğu, aqrotexnikası, bitki mühafizə 
tədbirlərinin işlənib hazırlanması və 
həyata keçirilməsi məqsədilə yaradılıb. 
“Toxumçuluğun inkişaf etdirilməsi ilə 
bağlı tədbirlər haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2016-cı 
il 4 iyul tarixli Sərəncamının icrası ilə 
əlaqədar olaraq bu toxumçuluq komplek-
si inşa olunub.

Prezident İlham Əliyevə Elektron kənd 
təsərrüfatı layihəsi barədə məlumat verildi. 

Qeyd olundu ki, bu layihənin 
məqsədi kənd təsərrüfatı fəaliyyətlərinin 
elektronlaşdırılmasını, məlumatların 
elektron qaydada tərtib edilərək araş-
dırılmasını təşkil etməkdən ibarətdir. 
Sistem kənd təsərrüfatı fəaliyyətləri 
istiqamətində məlumatları toplamaq, 
təhlil etmək, bu sistemin istifadəçilərinin 
məlumatlandırılmasını təmin etmək üçün 
xüsusi modulları özündə cəmləşdirir. İns-
titut və onun tabeli qurumları - Lənkəran, 
Qusarçay, Tovuz bölgə zona təcrübə 
stansiyaları, Şəmkir dayaq məntəqəsi 
və Abşeron yardımçı təcrübə təsərrüfatı 
tərəfindən tərəvəz sortlarının ilkin toxum-
çuluğunun elmi əsaslarla işlənib hazır-
lanması, superelit və elit toxum istehsa-
lına elmi-metodiki kömək göstərilməsi, 
müxtəlif çeşidli tərəvəz növlərinin emal 
texnologiyasının öyrənilməsi, elmi 
nailiyyətlərin və qabaqcıl təcrübənin 
istehsalatda tətbiqinə metodiki rəhbərlik 
həyata keçirilir. İstixana və açıq sahə 
şəraitində tərəvəz, bostan və kartof 
bitkilərinin yeni sort və hibridlərinin 

yaradılması, onların toxumçuluğunun 
standartlara uyğun təşkili nəzərdə tutulur. 
Hazırda burada 158 nəfər çalışır ki, onlar-
dan da 17-si elmi işçi, 2-si elmlər doktoru, 
15-i isə fəlsəfə doktorudur. Kompleksə 
daxil olan toxum emalı məntəqələrində 
respublikada ilk dəfə tərəvəz toxumlarının 
müasir avadanlıqlarla emal olunması və 
paketlənməsi nəzərdə tutulub.

İnstitutun ərazisində 30 hektar açıq 
sahədə, 6,14 hektarda isə istixana 
şəraitində tərəvəz və kartof bitkilərinin 
toxumçuluq sisteminin təşkili məqsədilə 
kompleks inşa olunub. 

Son illərdə Prezident İlham 
Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə kənd 
təsərrüfatının, aqrar sahənin inkişafı 
istiqamətində mühüm işlər görülür. Kənd 

Təsərrüfatı Nazirliyinin Tərəvəzçilik Elmi-
Tədqiqat İnstitutunun yenidən qurulması, 
“Kartof və tərəvəz toxumları istehsa-
lı” kompleksinin yaradılması da bu 
istiqamətdə icra olunan layihələrdən biri-
dir. Belə müasir kompleksin yaradılması 
ölkəmizdə yüksək keyfiyyətli məhsuldar 
bitki sortlarının toxumlarına olan ehtiyacı 
ödəmək, toxumluq məhsulların istehsa-

lını artırmaq baxımından mühüm rola 
malikdir. Müxtəlif bitki sortlarının toxum-
larının istehsalı və saxlanılması üzrə bu 
cür ixtisaslaşmış müəssisələrin yara-
dılması qeyri-neft sektorunun mühüm 
sahələrindən olan kənd təsərrüfatının 
inkişafında da böyük əhəmiyyət daşıyır. 
Bundan başqa, belə tədbirlər həm də 
idxaldan asılılığı azaltmaqla, ölkəmizin 
ixrac potensialının artırılmasına, ərzaq 
təhlükəsizliyinin yüksək səviyyədə təmin 
olunmasına da töhfə verir.

Prezident İlham Əliyevə Aqrar İnkişaf 
Könüllüləri layihəsinin məqsədi barədə 
də məlumat verildi. 

Diqqətə çatdırıldı ki, bu layihənin 
həyata keçirilməsində məqsəd aq-
rar sektorun inkişafına ictimai dəstək 
göstərmək, aqrar sahədə könüllü 
cəmiyyəti formalaşdırmaqdır. Bunun-
la da, gələcəkdə bu sahədə fəaliyyət 
göstərəcək ixtisaslaşmış kadrların yaran-
masına təkan vermək, innovativ texnolo-
giyaların təbliği ilə bu sahənin dayanıqlı 
inkişafına nail olmaqdır. 

Sonra dövlətimizin başçısı Aqrar İn-
kişaf Könüllülərinin bir qrupu ilə görüşdü.   

Könüllü Sarvan CƏBRAYILZADƏ 
çıxış edərək dedi: 

– Möhtərəm cənab Prezident! 
Sizi aqrar inkişaf könüllüləri adından 

salamlayırıq. Hərəkatımız aqrar sahədə 
inkişafa dəstək məqsədi daşıyır. Biz ar-
tıq 35 regionda təşkilatlana bilmişik. Biz 
dörd aydır ki, fəaliyyətə başlamışıq. Bu 
qısa müddətə baxmayaraq, sıralarımıza 
600 gənci cəlb edə bilmişik. 

(ardı 2-ci səhifədə)

Prezident İlham ƏLİYEV:
Biz öz xalqımız üçün çox yaxşı 
şərait yaratmaq istəyirik

AZƏRBAYCANIN 
uğurları diqqət mərkəzində
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Prezident İlham Əliyev Tərəvəzçilik 

Elmi-Tədqiqat İnstitutunun açılışında iştirak edib

(əvvəli 1-ci səhifədə)
Üç il ərzində 10 mindən çox gənci öz 

sıralarımıza cəlb etməyi nəzərdə tutmu-
şuq. Bizim könüllülərimiz Dövlət Aqrar 
İnkişaf Mərkəzlərində (DAİM) fəaliyyət 
göstərirlər. DAİM-lərdə biz fermerlərin 
yanında oluruq, onlara dəstək veririk, 
eyni zamanda, özümüz də aqrar sahədə 
təcrübə qazanırıq. Əminik ki, Sizin xeyir-
duanızla, dəstəyinizlə biz daha böyük 
nailiyyətlərə çata bilərik. Biz könüllülər 
olaraq həm də fəal maarifləndirmə işi 
aparırıq. Könüllülərimiz regionlarda 
fermerlərə aparılan islahatların mahiyyəti 
barədə məlumat verirlər. Nəticədə 
fermerlərimiz bu islahatlarla tanış olurlar. 
Həmçinin könüllülərimiz aqrar sahədə 
müəyyən təcrübə qazanırlar. 

* * *
Könüllü Rübabə YUSİFOVA dedi: 
– Möhtərəm cənab Prezident, aqrar 

inkişaf könüllüləri aqrar təşəbbüsləri 
dəstəkləyirlər. Dövlətimizin biz gənclərə 
hədəflənən layihələri var. Könüllülərimizi 
bu layihələrdə iştirak etməyə çağırı-
rıq. Bilirik ki, könüllülük fəaliyyəti bizim 
mütəxəssis kimi formalaşmağımıza 
kömək edəcək. Hədəflərimiz bəllidir. Re-

gionlarda gənclər arasında məşğulluğu 
artırmaq istəyirik. Bilirik ki, könüllülük 
hərəkatına xüsusi dəstək verirsiniz. 
Göstərdiyiniz bu diqqət biz könüllüləri 
daha fəal çalışmağa sövq edir. Bu 
diqqətə görə könüllülər adından Sizə 
dərin təşəkkürümüzü bildiririk.

* * *
Prezident İlham ƏLİYEV çıxış 

edərək dedi: 
– Çox sağ olun, mən sizi ürəkdən 

salamlayıram. Çox şadam ki, 
Azərbaycanda Aqrar İnkişaf Könüllüləri 
hərəkatı başlayır. Əminəm ki, bu 
hərəkatın çox böyük gələcəyi olacaq. 
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda könüllülərin 
sayı artır və bu, çox sevindirici haldır. 
Bildiyiniz kimi, Azərbaycanda könüllülər 
hərəkatı “ASAN xidmət” mərkəzlərində 
başlamışdır və çox geniş vüsət almış-
dır. Bu günə qədər minlərlə könüllü 
“ASAN xidmət”də fəaliyyət göstərmiş və 
indi müxtəlif vəzifələrdə uğurla çalışır. 
Könüllülər bizə, eyni zamanda, mötəbər 
beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsində 
yardımçı olublar, xüsusilə Avropa 
Oyunlarında, İslam Həmrəyliyi Oyunla-
rında.  Bu Oyunların hazırlanmasında 
və keçirilməsində könüllülərin çox böyük 
zəhməti, payı olub. Bildiyiniz kimi, mən 
onların hər birini fəxri diplomlarla təltif 
etmişəm. Bu gün aqrar sahədə də 
könüllülər öz sözünü deməyə başlayır. 
Mən bu təşəbbüsü çox alqışlayıram. 
Çünki bölgələrdə yaşayan gənclər bu 
işlərə qoşularaq aqrar sahədə böyük 
uğurlara nail ola bilərlər. 

Aqrar sahə bizim üçün strateji 
sahədir. Bu, həm iqtisadi, həm sosial 
sahədir. Əhalimizin 47 faizi bölgələrdə 
yaşayır. Ona görə son illərdə kənd 

təsərrüfatının, regionların sosial-iqtisadi 
inkişafına göstərilən diqqət məhz bu 
məqsədi güdür ki, həm məşğulluq, həm 
məhsuldarlıq artsın və Azərbaycan həm 
öz daxili tələbatını, həm də ixrac edilən 
məhsulları ən yüksək səviyyəyə qaldır-
sın. 

Bu gün biz Kənd Təsərrüfatı Na-
zirliyinin Tərəvəzçilik Elmi-Tədqiqat 
İnstitutunun açılışında bu məsələləri 
önə çəkmişik. Bu gün biz bu gözəl 
müəssisənin timsalında aqrar sahədə 
aparılan işləri görürük. Çünki bu institut 
1960-cı illərdə yaradılmışdır və demək 
olar ki, son illərdə fəaliyyət göstərmirdi, 
bura dağınıq bir yer idi. 2016-cı ildə bu 
institutun müasir səviyyədə qurulması 
üçün müvafiq Sərəncam imzalanmış-
dır, işlər başlamışdır və indi 30 hektar 
ərazidə ən müasir mərkəz yaradılıbdır 

- istixanalar, institutun gözəl binası, la-
boratoriyalar. Bu institutun fəaliyyəti çox 
böyük əhəmiyyət daşıyır. Çünki ilk dəfə 
olaraq Azərbaycanda toxumçuluq isti-
xanaları yaradılır. Hazırda bizdə istixa-
naların sayı çoxdur və indi tərəvəzçiliyə 
böyük maraq var. Toxumçuluq istixana-
larının yaradılması isə ancaq bu gündən 
başlayır və bu mərkəz ölkəmizin hər bir 
bölgəsinə dəstək olacaq.

Tərəvəzçilik bizim kənd 
təsərrüfatının ənənəvi sahəsidir, böyük 
gəlir gətirən sahədir. Yəqin, siz bilirsiniz 
ki, kənd təsərrüfatı məhsulları arasında 
bizə ən çox gəlir gətirən pomidor ixra-
cıdır. Fermerlər bu işlə böyük həvəslə 
məşğuldurlar və digər tərəvəzlərin 
yetişdirilməsi çox sürətlə gedir. Biz 
ildən-ilə istehsalı artırırıq. Bu institutun 
fəaliyyəti məhsuldarlığı böyük dərəcədə 

artıracaq, eyni zamanda, xaricə gedən 
valyutanın qarşısını müəyyən qədər 
alacaq. Çünki bu gün bütün toxumlar 
xaricdən gətirilir və onların alınmasına 
böyük məbləğdə vəsait gedir. Bundan 
sonra toxumların əhəmiyyətli hissəsi 
ölkəmizdə yetişdiriləcək, beləliklə, val-
yuta gətirəcək, məşğulluq, məhsuldarlıq 
artacaq və biz özümüzü bundan sonra 
tam təmin etməklə xarici bazarlara daha 
böyük ixrac imkanlarımızla çıxacağıq. 
Məqsədimiz bundan ibarətdir. 

Ölkə iqtisadiyyatının şaxələndirilməsi, 
qeyri-neft sektorunun, aqrar sahənin inki-
şafı gündəlikdə duran əsas məsələlərdən 
biridir. Bu sahədə, sənaye sahəsində də 
müsbət meyillər var. Bildiyiniz kimi, bu 
yaxınlarda Sumqayıtda karbamid zavodu 
açılmışdır. Bu, qeyri-neft sektorunda 
həyata keçirilən ən böyük layihədir. Biz 
özümüzü azot gübrələri ilə tam təmin 
edəcəyik. Eyni zamanda, təqribən, 150-
160 milyon dollar dəyərində məhsul ixrac 
edəcəyik. Azərbaycanda pivot suvarma 
sistemləri, pestisidlər zavodları fəaliyyət 
göstərir. Yəni, sənaye istehsalı da kənd 
təsərrüfatını dəstəkləyir, ona lazımi şərait 
yaradır. Əlbəttə, sizin kimi gənclərin bu 
işlərdə fəal iştirakı hesab edirəm ki, uğu-
run əsas şərti, əsas amili olacaq. 

Mən çox şadam ki, Azərbaycan 
gəncləri aqrar sahəyə çox böyük maraq 
göstərirlər. Bu, Azərbaycanda, doğrudan 
da, bir yenilikdir. Əvvəllər hesab olunur-
du ki, aqrar sahə o qədər də cəlbedici, o 
qədər də maraqlı deyil, hətta hesab olu-
nurdu ki, o qədər də gəlir gətirən sahə 
deyil. Ancaq baxır sən buna necə yana-
şırsan. Əgər dövlət kənd təsərrüfatına 
dəstək verirsə, həm gəliri olacaq, həm 
maraqlı olacaq, həm də ki, özünü inno-
vasiyalarla təmin edəcək. 

Azərbaycanda kənd təsərrüfatının 
inkişafına çox böyük dövlət dəstəyi var 
– subsidiyalar verilir, fermerlər torpaq 
vergisi istisna olmaqla bütün vergilərdən 
azaddırlar. Texnikalar alınır, güzəştli 
şərtlərlə kreditlər verilir. Hazırda kənd 
təsərrüfatında böyük islahatlar aparı-
lır, subsidiyaların verilməsi mexanizmi 
təkmilləşir, fermerlər üçün daha aydın, 
daha rahat mexanizm tətbiq olunur.

 İnstitutun binasında mənə Elekt-
ron Kənd Təsərrüfatı layihəsi təqdim 

 edilmişdir. Yəni, fermerlər üçün tam 
yeni şərait yaradılır və beləliklə, kənd 
təsərrüfatı çox cəlbedici sahə olacaq. 
Azərbaycan vətəndaşları görəndə ki, si-
zin kimi savadlı, bilikli gənclər bu sahəyə 
maraq göstərirlər, əminəm ki, maraq 
daha da böyük olacaq. 

Mən çox şadam ki, bu gün 
sizinlə birlikdə bu gözəl institutun 
yenidənqurmadan sonra açılışında 
iştirak edirik. Onu da bildirməliyəm ki, 
hazırda Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində 
və digər dövlət qurumlarında struk-
tur islahatları aparılır. Bu islahatların 
bir məqsədi var ki, biz işimizi daha 
da yüksək səviyyədə quraq. Onu da 
bildirməliyəm ki, mövcud strukturlar-
da, ixtisar olunan strukturlarda çalışan 
vətəndaşlar işlə təmin olunacaqlar. 
Kənd təsərrüfatında heç bir ixtisar 
gözlənilmir və digər strukturlara da 
tapşırılıb ki, islahatlar ixtisarlara gətirib 
çıxarmasın. Yəni, o müəssisələrdə, 

o xidmətlərdə, agentliklərdə çalı-
şan vətəndaşlar bilsinlər ki, onların 
məşğulluğu daim diqqət mərkəzindədir. 

Sizi bir daha salamlayıram, təbrik 
edirəm. Siz Azərbaycanın müxtəlif 
bölgələrində işləyəcəksiniz və ümumi 
işimizə öz töhfənizi verəcəksiniz. Sağ 
olun.

* * *
Sonda xatirə şəkli çəkdirildi. 

AZƏRTAC

Tofiq Tağızadənin 100 illik yubileyinin 
keçirilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
2019-cu ilin fevral ayında 

Azərbaycanın görkəmli kino rejissoru, 
Əməkdar incəsənət xadimi, Xalq artisti 
Tofiq Mehdiqulu oğlu Tağızadənin anadan 
olmasının 100 illiyi tamam olur.

Tofiq Tağızadə dünya kinematoq-
rafiyasının mütərəqqi təcrübəsindən 
yaradıcı şəkildə bəhrələnərək nadir 
istedada malik rejissor kimi özünəməxsus 
dəst-xətti ilə Azərbaycan kino sənətinə 
mühüm yeniliklər gətirmiş və mədəniyyət 
tariximizdə dərin iz qoymuşdur. Sənətkarın 
yüksək estetik meyarlarla xalqımızın 
mədəni, mənəvi irsini canlandıran və 
müasirlərin həyatını dolğun əks etdirən 
rəngarəng mövzulu silsilə ekran əsərləri, 
o cümlədən “Uzaq sahillərdə”, “Arşın 
mal alan”, “Yeddi oğul istərəm” və “Dədə 
Qorqud” filmləri Azərbaycan kinosunun 
qızıl fonduna daxil olmuş parlaq sənət 
nümunələridir. Tofiq Tağızadənin respub-
likada kino işinin təşkili və kadr hazırlığı 
sahəsində də təqdirəlayiq xidmətləri 
vardır. 

Azərbaycan Respublikası Konstitusi-
yasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini 
rəhbər tutaraq, qazandığı nailiyyətlərlə 
ölkə kinematoqrafiyasının daha da 
zənginləşməsi işinə dəyərli töhfələr vermiş 
Xalq artisti Tofiq Tağızadənin anadan 
olmasının 100-cü ildönümünün layiqincə 
qeyd olunmasını təmin etmək məqsədi ilə 
qərara alıram: 

1. Azərbaycan Respublikasının 
Mədəniyyət Nazirliyi Azərbaycan Res-
publikası Kinematoqrafçılar İttifaqının 
təkliflərini nəzərə almaqla, Xalq artisti Tofiq 
Tağızadənin 100 illik yubileyi ilə əlaqədar 
tədbirlər planını hazırlayıb həyata keçirsin. 

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

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti
Bakı şəhəri, 24 yanvar 2019-cu il



325 yanvar 2019-cu il, cümə

(əvvəli 1-ci səhifədə)

Hazırda Azərbaycanda 
elektron ödənişlərin apa-
rılmasında “Visa” brendli 
kartların geniş istifadəsini 
xatırladan şirkət preziden-
ti rəhbərlik etdiyi quru-
mun ölkədə fəaliyyətinin 
genişləndirilməsinə ma-
raq göstərdiyini, bir çox 
sahələrdə, o cümlədən, icti-
mai nəqliyyatda da nağdsız 
ödənişlərin geniş tətbiqini 
dəstəkləməyə hazır olduqla-
rını vurğulayıb.

Prezident İlham Əliyev 
elektron ödənişlərin inkişafı 
məqsədi ilə aparılan geniş 
islahatların artıq müsbət 
nəticələr verdiyini, bunun 
beynəlxalq reytinqlərdə, 
məsələn, “Doing Business 
2019” hesabatında əks 
olunduğunu, Azərbaycanın 
bu hesabatda 32 pillə 
irəliləyərək 57-ci yerdən 25-
ci yerə yüksəldiyini bildirib. 

Yeri gəlmişkən, Prezi-
dent İlham Əliyevin “SAP 
SE” şirkətinin baş icraçı 
direktoru Bill MakDermot ilə 

görüşündə də rəqəmsal iqti-
sadiyyatın inkişafından bəhs 
edilib. Görüşdə Bill MakDer-
mot son illər dövlətimizin 
başçısının rəhbərliyi ilə 
həyata keçirilən islahatların 
və ölkəmizin inkişaf proq-
ramlarının onlarda böyük 
maraq oyatdığını xatırladıb. 
Şirkətin artıq Bakıda ofis aç-
dığını diqqətə çatdıran Bill 
MakDermot Prezident İlham 
Əliyevin həyata keçirdiyi 
iqtisadi siyasətin reallaşdı-
rılmasında və rəqəmsal iqti-
sadiyyatın formalaşmasında 
“SAP SE” şirkətinin dəstək 
verməyə hazır olduğunu 
bildirib. 

Prezident İlham 
Əliyev “SAP SE” şirkəti 
ilə əməkdaşlıqdan 
məmnunluğunu ifadə 
edib. Dövlətimizin başçı-
sı vurğulayıb ki, şirkətin 
Azərbaycanın müvafiq 
qurumları ilə əməkdaşlığı 
ölkəmizdə iqtisadiyyatın 
inkişafına, şəffaflığın art-
masına, yeni iş yerlərinin 
yaradılmasına töhfə verib.

Ölkə rəhbərinin BP qru-
punun baş icraçı direktoru 
Robert Dadli ilə görüşündə 
isə “AzəriÇıraq-Günəşli”, 
“Şəfəq”, “Asiman”, “Abşe-
ron” və digər yataqlar üzrə 
əməkdaşlıq məsələləri 
müzakirə edilib.

Prezident İlham Əliyevlə 
görüşündə “CISCO” 
şirkətinin icraçı vitse-prezi-
denti və satış rəhbəri xanım 
Gerri Elliott hər bir dövlətin 
inkişafı üçün lazım olan üç 
əsas istiqaməti respublika-
mızda müşahidə etdiklərini 
vurğulayıb. Bu baxımdan 
Azərbaycanda islahatları 
aparan bacarıqlı liderin 
olmasının, konkret inkişaf 
planlarının mövcudluğunun, 
bu planların reallaşdırılma-
sını və dövlətin inkişafını re-
allaşdıracaq hədəflərə çat-
maq üçün məsul qurumların 
müəyyənləşdirilməsinin 
ölkənin tərəqqisinə müsbət 
təsir göstərdiyini qeyd edib. 

Azərbaycan Prezi-
dentinin Dünya Bankının 
baş icraçı direktoru xanım 
Kristalina Georgiyeva ilə 
görüşündə də maraqlı 
məqamlara toxunulub. 
Görüşdə xanım Kristalina 
Georgiyeva dövlətimizin 
başçısını ölkədə aparı-
lan uğurlu islahatlar və 
Azərbaycanın Dünya 
Bankının “Doing Busi-
ness 2019” hesabatında 
25-ci yerə yüksəlməsi 
münasibətilə təbrik edib. 
Bildirib ki, bu, Dünya 
Bankının “Doing Busi-
ness” reytinqinin tarixində 
ən uğurlu və böyük 
nailiyyətlərdən biridir. 
O, bu uğurlu islahatların 
bundan sonra da davam 

etdirilməsinin önəmini 
vurğulayıb.

Azərbaycan 
ilə əməkdaşlıqdan 
məmnunluğunu bildirən 
baş icraçı direktor bildirib 
ki, Prezident İlham Əliyevin 
həyata keçirdiyi struktur 
islahatlarının və iqtisadi 
layihələrin əhəmiyyəti son 
illər dünyada iqtisadi artım 
sürətinin azalması fonunda 
daha da qabarıq nəzərə 
çarpır. K.Georgiyeva daha 
sonra xatırladıb ki, Dünya 
Bankı Azərbaycanda real-
laşdırılan iqtisadi siyasəti 
və islahatları dəstəkləyir. 
Bu islahatlar Azərbaycanda 
iqtisadiyyatın davamlı inki-
şafına, yeni iş yerlərinin ya-
ranmasına mühüm dəstək 
verəcək.

Dünya Bankının baş 
icraçı direktoru respublika-
mızın iqtisadi transformasi-
yasının dünyada Çin, Hin-
distan kimi ölkələrlə yanaşı, 
ən uğurlu təcrübələrdən biri 
olduğunu, Azərbaycanın 
vaxtilə Dünya Bankından 
yardım alan ölkədən qısa 
müddətdə donor ölkəyə 
çevrildiyini, bunun isə son 
iyirmi ildə bütün sahələrdə 
həyata keçirilən islahatların 
nəticəsində reallaşdığını 
diqqətə çatdırıb. 

Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyevin Davosda, 
həmçinin Gürcüstanın 
Baş naziri Mamuka Bax-
tadze, Rusiyanın “LUKoil” 
şirkətinin prezidenti Vahid 
Ələkbərov, Fransanın “To-
tal” şirkətinin baş icraçı di-
rektoru Patrik Puyannenin, 
“Signify” şirkətinin (keçmiş 
“Philips Lightning”) baş 
icraçı direktoru Erik Ron-
dolat, “Microsoft” şirkətinin 
vitse-prezidenti, Avropa, 
Yaxın Şərq və Afrika üzrə 
prezidenti Mişel Van Der 
Bel və digər beynəlxalq özəl 
qurumların rəhbərləri ilə də 
görüşləri olub. 

Xatırladaq ki, yanvarın 
22-də Davos Dünya İqti-
sadi Forumu çərçivəsində 
Azərbaycan Prezidenti İl-
ham Əliyevin və Ermənistan 
Respublikasının baş naziri 
Nikol Paşinyanın qeyri-
rəsmi görüşü keçirilib. 
Görüşdə Ermənistan- 

Azərbaycan, Dağlıq Qara-
bağ münaqişəsinin nizam-
lanmasına dair danışıqlar 
prosesinin cari vəziyyəti 
müzakirə edilib.

 Prezident İlham Əliyev 
və birinci xanım Mehriban 
Əliyeva yanvarın 22-də 
Davosda Dünya İqtisa-
di Forumu çərçivəsində 
keçirilən “Bir kəmər, bir 
yol” təşəbbüsünün inkişaf 
etdirilməsi: Çinin trilyon dol-
larlıq baxışı” mövzusunda 
sessiyada iştirak ediblər.

Ölkə rəhbərinin sessi-
yada sualları cavablandır-
ması maraqla qarşılanıb. 
Dövlətimizin başçısı aparıcı-
nın sualları ilə bağlı diqqəti 
son illər ərzində ölkəmizin 
sosial-iqtisadi sahələrində 
reallaşdırılan islahatlara, 

əldə edilən uğurlu nəticələrə 
yönəldib. Prezident İlham 
Əliyevin aparıcının “Bir 
kəmər, bir yol” təşəbbüsü 
Azərbaycan kimi qonşu 
ölkə üçün nə deməkdir? 
Mən bilirəm ki, Siz ölkənizin 
iqtisadi fəaliyyətini təkcə 
neft-qaz sahəsinə yox, eyni 
zamanda, infrastrukturun 
qurulmasına yönəltmisiniz”, 
-- fikrinə münasibəti belə 
olub: “Bəli, siz tamamilə 
düz deyirsiniz. Müasir 
infrastrukturun yaradılması 
bizim hökumətin ən əsas 
məqsədlərindən biridir. 
Düşünürəm ki, biz coğrafi 
vəziyyətimizdən faydala-
naraq əsasən infrastruk-
tura, yəni, daxili infrast-
ruktura və Azərbaycanın 
beynəlxalq hablardan birinə 
çevrilməsinə imkan verəcək 
infrastruktura sərmayə ya-
tırmaqla doğru iş görmüşük. 
Biz yolların, magistralların, 
hava limanlarının tikintisi, 
qazlaşdırmanın aparılması, 
elektrik enerjisinin genera-
siyası üçün ölkə daxilində 
infrastruktura sərmayə yatı-
rırıq. Biz, həmçinin nəqliyyat 
infrastrukturuna da sərmayə 
yatırmışıq. Bu da bizə 
yüklərin Şərqdən Qərbə, 
Şimaldan Cənuba və 
Cənubdan Şimala nəqlinə 
imkan verəcək.

Azərbaycan Şərq-
Qərb nəqliyyat dəhlizi 
təşəbbüsünün fəal üz-
vüdür. Biz əlbəttə ki, Çin 

hökumətinin “Bir kəmər, 
bir yol” təşəbbüsünü 
dəstəkləyirik.

Azərbaycan özündən 
şimalda və cənubda 
yerləşən ölkələrə bu 
layihəyə qoşulmaq üçün 
imkanlar yaradır. Biz artıq 
bunu müşahidə edirik. 
Azərbaycan Şərq-Qərb 
və Şimal-Cənub nəqliyyat 
dəhlizlərinin üzvü olan 
yeganə ölkədir. Bunun üçün 
dəmir yolu sistemlərimizin 
müasirləşdirilməsi, Xəzərin 
sahilində 25 milyon tona 
qədər yük daşımaq 
gücündə olan ən böyük 
dəniz limanının tikintisi, 
Avropa və Asiya arasında 
çatışmayan bağlantının 
yaradılması ilə bizi Türkiyə 
və Avropa ilə birləşdirən Ba-
kı-TbilisiQars dəmir yolunun 
inşası yollarımızdan istifadə 
etmək istəyənlərə yaxşı 
şərait yaradır. Biz yaxşı tarif 
siyasətini yaratmaq üçün 
vəsait sərf edirik. Yükda-
şımaların həcmi də artır. 
Yalnız Şimal-Cənub dəhlizi 
vasitəsilə keçən il ondan 
əvvəlki illə müqayisədə on 
dəfə çox yük daşınıb”.

Azərbaycan Prezi-
denti aparıcının suallarını 
cavablandırarkən, eyni 
zamanda, infrastruktura 
investisiya qoyuluşu, neft 
və qaz gəlirlərinin düzgün 
istiqamətə yönəldilməsi, 
yolların keyfiyyətinin artı-
rılması, biznes mühitinin 
yaxşılaşdırılması və digər 
məsələlər barədə də ətraflı 
bəhs edib. 

Ölkə rəhbəri ölkəmizin 
daxili və xarici borcları ilə 
bağlı isə deyib: “Bizim uzun 
illərdir ki, strategiyamız 
qazandığımızdan daha az 
xərcləməkdən ibarət olub. 
Yaxşı olardı ki, bu fərq daha 
da böyük olsun. Buna görə 
biz üzərimizə borc yığma-
mışıq. Daxili borca gəlincə, 
o, çox aşağıdır. Bizim xarici 
borcumuz ümumi daxili 
məhsulun yalnız 19 faizinə 
bərabərdir. Bizim bunu 10 
faizə endirmək üçün stra-
tegiyamız var. Buna görə 
də bayaq da qeyd etdiyim 
kimi, Azərbaycanda həyata 
keçirdiyimiz bütün infrast-
ruktur layihələri, yəni, qeyd 
etdiyim kimi, ölkələri bir-
birinə birləşdirən layihələr 
borcsuz həyata keçirilmişdir. 
Biz iyirmi il bundan əvvəl – 
o qədər inkişaf etmədiyimiz 
və kasıb olduğumuz zaman 
borc götürmüşdük və borc 
götürmək məcburiyyətində 
idik. Bizə borc verən həmin 
maliyyə institutlarına 
minnətdarıq. İndi biz borc 
veririk. İndi Azərbaycanın 
təkcə başqa ölkələrə inves-
tisiya yatırmaq yox, həm də 
infrastruktura, real iqtisa-
diyyata sərmayə yatırmaq 

strategiyası var.
Eyni zamanda, biz digər 

ölkələrdə həyata keçirilən 
infrastruktur layihələri 
üçün borc pul veririk. Bizim 
borcumuzun infrastruktura 
heç bir aidiyyəti yoxdur. 
Lakin biz infrastruktura 
investisiya yatıranda dərhal 
vəsaitimizin geri qaytarılma-
sını gözləmirdik. Biz başa 
düşürük ki, geri qayıdacaq 
gəlir birbaşa olmayacaq. 
Siz yol tikdiyinizə görə pul 
qazanmayacaqsınız.

Lakin siz mallarını 
bazara gətirmək üçün bu 
yoldan istifadə edənlər 
tərəfindən ödənilən 
vergilərdən qazanacaqsı-
nız. Ya da bizim ərazidən 
tranzit kimi Şərqdən Qərbə 
və əks istiqamətdə istifadə 
edənlər tərəfindən ödənilən 
vəsaitdən qazanacağıq. 
Bu da sərmayədən geri 
qayıdan bir gəlirdir. Lakin 
hesab edirəm ki, daxildə 
infrastruktura və regional 
əməkdaşlığa sərf etdiyimiz 
vəsait ola bilsin on ildən 
sonra geri qayıtsın”.

Dövlətimizin baş-
çısının İsveçrə Prezi-
denti Ueli Maurer ilə 
görüşündə də diqqətçəkən 
məqamlara toxunulub. 
Görüşdə Azərbaycan ilə 
İsveçrə arasında ikitərəfli 
münasibətlərin müxtəlif 
sahələrdə uğurla inkişaf 
etdiyi vurğulanıb.

İsveçrə Prezidenti 
ölkəsinin iş adamlarının 
Azərbaycanda biznes mühiti 
üçün yaradılan şəraitdən 
çox razı qaldıqlarını, eyni 
zamanda, respublikamızda 
iqtisadi inkişaf və biznes im-
kanlarının genişləndirilməsi 
üçün əlverişli mühitin 
mövcudluğundan xəbərdar 
olduğunu, Azərbaycan 
ilə İsveçrə arasında 
hava əlaqəsinin açılma-
sının da əməkdaşlığın 
genişləndirilməsi baxı-
mından böyük əhəmiyyət 
daşıdığını vurğulayıb. 

Prezident İlham Əliyev 
Azərbaycanda infrastruktur 
sahəsində görülən işlərdən 
danışıb, respublikamızın 
beynəlxalq daşımalarda 
çox mühüm tranzit ölkəyə 
çevrildiyini, həmçinin 
dəmir yolu ilə yüklərin 
artıq Asiyadan Avropaya 
Azərbaycan ərazisindən 
daşınmasına başlandığını 
qeyd edib. Prezident İlham 
Əliyev İsveçrədə istehsal 
olunan qatarların respub-
likamızda dəmir yolunun 
yenilənməsinə və inkişafına 
töhfə verdiyini vurğulayıb, 
bu sahədə əməkdaşlığın 
uğurla davam etdiyini xatır-
ladıb.

Vaqif BAYRAMOV, 
“Xalq qəzeti”

Prezident İlham ƏLİYEV:  
Bizim atdığımız bütün 
addımlar sosial xarakter 
daşıyır və sosial ədaləti 
tərənnüm edir

 � “Bizim atdığımız bütün addımlar sosial 
xarakter daşıyır və sosial ədaləti tərənnüm edir. 
Çünki yaxşı yaşayan vətəndaşlar dövlətə daha 
çox töhfə verməlidir, daha çox vergi ödəməlidir, 
daha çox kommunal xərcləri olmalıdır. Ancaq 
aztəminatlı təbəqə, orta təbəqə dövlət tərəfindən 
qorunmalıdır və qorunur. Bu, sosial ədalət 
prinsipidir. Biz bu yolla gedirik. Biz bazar 
iqtisadiyyatı prinsipi əsasında yaşayırıq, eyni 
zamanda, vətəndaşların sosial təminatı da daim 
diqqət mərkəzindədir. Beləliklə, biz həm sosial 
məsələlərin həlli, həm də iqtisadi inkişaf ilə bağlı 
siyasətimizi gələn illərdə də davam etdirəcəyik”.  

“İlham Əliyev. İnkişaf 
- məqsədimizdir” çoxcildli-
yinin yenicə çapdan çıxmış 
77-ci kitabında yer alan bu 
fikirləri dövlətimizin başçısı 
2016-cı il dekabrın 2-də 
Zərdab Mərkəzi Rayon 
Xəstəxanasında əsaslı 
təmirdən sonra yaradılan 
şəraitlə tanışlığı zama-
nı rayon ictimaiyyətinin 
nümayəndələri ilə görüşündə 
deyib.

Azərbaycan Respubli-
kası Prezidenti Administra-

siyasının rəhbəri, akademik 
Ramiz Mehdiyevin buraxılışı-
na məsul olduğu çoxcildliyin 
növbəti kitabındakı mate-
riallar 2016-cı ilin noyabr 
ayından dekabradək olan 
dövrü əhatə edir. 

Kitaba Prezident İlham 
Əliyevin Azərbaycana səfər 
etmiş Belarus Respublika-
sının Prezidenti və İsrail 
Dövlətinin Baş naziri ilə 
apardığı danışıqlar, habelə 
imzalanan sənədlər barədə 
informasiyalar, dövlət 

və hökumət başçılarının 
mətbuata bəyanatlarının 
mətnləri daxil edilib. Nəşrdə, 
həmçinin Prezident İlham 
Əliyevin “Qafqazda dini 
tolerantlıq ənənələri və 
Azərbaycanın multikultura-
lizm modeli” mövzusunda 
Bakıda keçirilən beynəlxalq 
konfransda iştirak edən 
bir qrup din xadimini, 
Beynəlxalq Telekommunika-
siya İttifaqının baş katibini, 
ABŞ və Böyük Britaniyanın 
yüksəkvəzifəli nümayəndə 
heyətlərini qəbul etməsi 
barədə materiallar yer alıb. 

Oxucular bu kitabda 
ölkə rəhbərinin Füzuli, 
Tərtər və Ağdam rayonlarına 
səfərləri zamanı 2016-cı ilin 
aprelində Ermənistan silahlı 
qüvvələrinin cəbhənin təmas 
xəttində törətdiyi təxribatlar 
nəticəsində ziyan dəymiş 
evlərin tikintisi və bərpası 
ilə tanışlığı, xəstəxanalara 
gedərək Aprel döyüşlərində 
yaralanmış əsgərlərə 
baş çəkməsi, həmçinin 
bölgələrdə iqtisadi və sosial 
infrastruktur, mədəniyyət 
obyektlərinin, təhsil 
müəssisələrinin yeni bina-
larının açılışlarında iştirakı, 
ictimaiyyət nümayəndələri ilə 
görüşləri barədə materiallar-
la tanış ola bilərlər. 

Kitabda dövlətimizin baş-
çısının “Teatr və multikultura-
lizm” mövzusunda keçirilən 
IV Bakı Beynəlxalq Teatr 
Konfransının, “Bakutel-2016” 
XXII Beynəlxalq Telekom-
munikasiya və İnformasiya 
Texnologiyaları sərgisi və 
konfransının iştirakçıları-
na müraciətlərinin, Dünya 
Xəbər Agentliklərinin V 
Konqresinin, Asiya və Sakit 
Okean Ölkələri İnformasiya 
Agentlikləri Təşkilatının XVI 
Baş Assambleyasının birgə 
açılışı mərasimindəki nitqinin 
mətnləri də toplanıb. 

Kitabda “Qeydlər”, 
“Şəxsi adlar”, “Coğrafi adlar” 
göstəriciləri verilib.

“Azərnəşr” tərəfindən bu-
raxılan 77-ci kitabın hazırlan-
masında Azərbaycan Dövlət 
İnformasiya Agentliyinin 
(AZƏRTAC) materiallarından 
istifadə olunub.

AZƏRTAC

Azərbaycan nümayəndə heyətinin 
rəhbəri AŞPA-da Türkiyə əleyhinə 

qərəz nümayiş etdirilməsini pisləyib
 � “Beynəlxalq ictimaiyyətin terrorizmə, terror təşkilatlarına qarşı 

mübarizə səyləri nəticəsində bu gün dünyamız bir az sabitləşib. Bu 
məsələdə Türkiyənin rolu əvəzedilməzdir. Türkiyənin terrorizmə qarşı 
apardığı mübarizə yüksək qiymətləndirilməlidir. Türkiyə müharibə 
qurbanlarına milyardlarla dollar xərcləməklə, İraqdan, Suriyadan 
milyonlarla qaçqını qəbul etməklə yanaşı, öz oğul və qızlarını 
regionda sülhün qorunub saxlanılması uğrunda qurban verib”. 

Bu fikirləri AŞPA-da “Türkiyədə müxa-
lif siyasətçilərin vəziyyətinin pisləşməsi: 
Avropa Şurasına üzv dövlətdə onların əsas 
hüquqlarının qorunması üçün nə etməli?” 
adlı qətnamə layihəsinin müzakirəsi zamanı 
Avropa Mühafizəkarları Qrupu adından çıxış 
edən AŞPA-nın vitse-prezidenti, Azərbaycan 
nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov 
söyləyib. 

“Artıq vaxtdır. Bəzi “siyasətçilər” bizləri 
öldürənləri dəstəkləyirlər. Sual yaranır: ən 
təhlükəli nədir? Bizi Kalaşnikov silahı ilə 
öldürməyə cəhd edənlər, ya bizi öldürməyə 
cəhd edənlərə yardım edənlər? Bu hesa-
bat bir daha göstərir ki, bəzi insanlar onlara 
verilən imtiyazlardan sui-istifadə edir, özlərini 
məsul siyasətçi kimi təqdim edirlər. Hamı qa-
nun qarşısında bərabərdir” - deyə S.Seyidov 
vurğulayıb. 

Vitse-prezident qeyd edib ki, kimsə 
terrorizm tərəfdarıdırsa, kiminsə zorakılığa 
çağırışları aydın görünürsə, ona siyasətçi 
demək olmaz. Əsl siyasətçi xalqının maraq-
larını təqdim etməyə çalışır. Xalq da sülh 
axtarışındadır. 

Azərbaycan nümayəndə heyətinin 
rəhbəri deyib: “Biz indi deməliyik ki, ki-
min tərəfindəyik: dünyanı dəyişənlərin, ya 
Türkiyənin demokratiyasının, sabitliyinin 
tərəfində olanların? Əgər indi Türkiyəyə 
dəstək verilməsə, deməli, dəyərlərimizin 

əleyhinəsiniz. Çünki özlərini siyasətçi kimi 
təqdim edənlər parlamentinizə soxulublar. 
Sizin Avropa Parlamentində hakimiyyəti 
öz əllərinə almaq üçün əllərindən gələni 
əsirgəmirlər və gələcəkdə daha da böyük 
problemlər yaradacaqlar”.

Şəhla AĞALAROVA, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Strasburq

AZƏRBAYCANIN 
uğurları diqqət mərkəzində
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№ 17                 Bakı şəhəri, 21 yanvar 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Birgə bazalı aerodromların dövlət qeydiyyatına 
alınması Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2009-cu il 24 aprel tarixli 69 nömrəli, “Azərbaycan 
Respublikası Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin nəzdində Yüksək Texnologiyalar üzrə 
Tədqiqat Mərkəzinin Əsasnaməsi”nin təsdiq edilməsi haqqında” 2009-cu il 15 may tarixli 79 nömrəli, 
“Azərbaycan Respublikasının ümumi istifadədə olan avtomobil yolları ilə iriqabaritli və ağırçəkili 
nəqliyyat vasitələrinin hərəkət etməsi və onların hərəkətinə xüsusi icazənin verilməsi Qaydası”nın, 
“Azərbaycan Respublikasının ümumi istifadədə olan avtomobil yolları ilə iriqabaritli və ağırçəkili 
avtonəqliyyat vasitələrinin hərəkət etməsinə görə ödənişlərin dərəcələri”nin və “Azərbaycan Respub-
likasının ümumi istifadədə olan avtomobil yolları ilə hərəkət edən avtonəqliyyat vasitələrinin icazə 
verilən qabarit və çəki parametrləri”nin təsdiq edilməsi haqqında” 2009-cu il 7 iyul tarixli 104 nömrəli, 
“Aviasiya qəzalarını və insidentlərini araşdıran komissiyanın fəaliyyət göstərməsi Qaydaları”nın təsdiq 
edilməsi barədə” 2009-cu il 5 avqust tarixli 118 nömrəli, “Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və baqaj 
daşınması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2009-cu il 17 sentyabr tarixli 141 nömrəli, “Avto-
mobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2009-cu il 17 sentyabr 
tarixli 142 nömrəli və “Dövlət informasiya ehtiyatlarının reyestrinin aparılması qaydaları haqqında 
Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə” 2010-cu il 17 may tarixli 89 nömrəli qərarlarında dəyişikliklər 
edilməsi haqqında

“Azərbaycan Respublikasında nəqliyyat, rabitə 
və yüksək texnologiyalar sahəsində idarəetmənin 
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-
ci il 12 yanvar tarixli 1785 nömrəli Fərmanının 
11.2-ci bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 
QƏRARA ALIR:

1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabine-
tinin 2009-cu il 24 aprel tarixli 69 nömrəli Qərarı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplu-
su, 2009, № 4, maddə 286) ilə təsdiq edilmiş “Birgə 
bazalı aerodromların dövlət qeydiyyatına alınması 
Qaydası”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1.1. 2.1.7-ci yarımbənddə “Dövlət Mülki Aviasiya 
Administrasiyası” sözləri “Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək 
Texnologiyalar Nazirliyi” sözləri ilə, 3.1-ci bənddə 
“Dövlət Mülki Aviasiya Administrasiyası (bundan 
sonra – DMAA)” sözləri “Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək 
Texnologiyalar Nazirliyi (bundan sonra – NRYTN)” 
sözləri ilə, 3.2-ci, 3.4-cü, 5.1-ci və 5.2-ci bəndlərdə 
“DMAA” abreviaturası “NRYTN” abreviaturası ilə əvəz 
edilsin;

1.2. Qaydaya 1 nömrəli əlavə - “Azərbaycan 
Respublikasının birgə bazalı aerodromlarının dövlət 
reyestrinin forması”nın “Qeydlər”inin 1-ci və 2-ci 
hissələrində “DMAA-nın” abreviaturası “NRYTN-in” 
abreviaturası ilə əvəz edilsin;

1.3. Qaydaya 3 nömrəli əlavə - “Aerodromun 
Azərbaycan Respublikasının birgə bazalı aerodromla-
rının dövlət reyestrində qeydiyyatı haqqında Sənədin 
forması”nın “Qeyd”ində “DMAA-nın” abreviaturası 
“NRYTN-in” abreviaturası ilə əvəz edilsin;

1.4. Qaydaya 6 nömrəli əlavə - “Aerodromun birgə 
bazalı aerodromların dövlət reyestrindən çıxarılması 
haqqında Sənədin forması”nın “Qeyd”ində “DMAA-
nın” abreviaturası “NRYTN-in” abreviaturası ilə əvəz 
edilsin.

2. “Azərbaycan Respublikası Rabitə və Yüksək 
Texnologiyalar Nazirliyinin nəzdində Yüksək Texno-
logiyalar üzrə Tədqiqat Mərkəzinin Əsasnaməsi”nin 
təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublika-
sı Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 15 may tarixli 79 
nömrəli Qərarında (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2009, № 5, maddə 387; 
2014, № 10, maddə 1308; 2018, № 9, maddə 1938) 
aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

2.1. adında “Rabitə və Yüksək Texnologiyalar” 
sözləri “Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar” 
sözləri ilə əvəz edilsin;

2.2. həmin Qərarla təsdiq edilmiş “Azərbaycan 
Respublikası Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirli-
yinin nəzdində Yüksək Texnologiyalar üzrə Tədqiqat 
Mərkəzinin Əsasnaməsi” üzrə:

2.2.1. adında və 1.1-ci bəndində birinci halda 

“Rabitə və Yüksək Texnologiyalar” sözləri “Nəqliyyat, 
Rabitə və Yüksək Texnologiyalar” sözləri ilə, ikinci 
halda “Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin 
(bundan sonra – RYTN)” sözləri “Nəqliyyat, Rabitə və 
Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin (bundan sonra – 
NRYTN)” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.2.2. mətn üzrə ismin müvafiq hallarında “RYTN” 
abreviaturası “NRYTN” abreviaturası ilə əvəz edilsin;

2.2.3. 5.2-ci bənddə “rabitə və yüksək texnologi-
yalar” sözləri “nəqliyyat, rabitə və yüksək texnologiya-
lar” sözləri ilə əvəz edilsin.

3. “Azərbaycan Respublikasının ümumi istifadədə 
olan avtomobil yolları ilə iriqabaritli və ağırçəkili 
nəqliyyat vasitələrinin hərəkət etməsi və onların 
hərəkətinə xüsusi icazənin verilməsi Qaydası”nın, 
“Azərbaycan Respublikasının ümumi istifadədə 
olan avtomobil yolları ilə iriqabaritli və ağırçəkili 
avtonəqliyyat vasitələrinin hərəkət etməsinə görə 
ödənişlərin dərəcələri”nin və “Azərbaycan Respub-
likasının ümumi istifadədə olan avtomobil yolları ilə 
hərəkət edən avtonəqliyyat vasitələrinin icazə verilən 
qabarit və çəki parametrləri”nin təsdiq edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabi-
netinin 2009-cu il 7 iyul tarixli 104 nömrəli Qərarında 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Top-
lusu, 2009, № 7, maddə 601; 2014, № 4, maddə 
454; 2016, № 3, maddə 591; 2017, № 1, maddə 
129; 2018, № 1, maddə 139) aşağıdakı dəyişikliklər 
edilsin:

3.1. həmin Qərarla təsdiq edilmiş “Azərbaycan 
Respublikasının ümumi istifadədə olan avtomobil yol-
ları ilə iriqabaritli və ağırçəkili nəqliyyat vasitələrinin 
hərəkət etməsi və onların hərəkətinə xüsusi icazənin 
verilməsi Qaydası” üzrə:

3.1.1. 1.9-cu bəndin ikinci cümləsində hər iki 
halda, 2.1-ci, 3.1-ci, 3.3-cü, 3.4-cü, 3.9-cu, 3.13-
cü bəndlərdə, 3.18-ci və 3.20-ci bəndlərin birinci 
cümlələrində ismin müvafiq hallarında “Nəqliyyat 
Nazirliyi” sözləri ismin müvafiq hallarında “Nəqliyyat, 
Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi” sözləri ilə 
əvəz edilsin;

3.1.2. Qaydaya 1 nömrəli əlavədə “Nəqliyyat 
Nazirliyinə” sözləri “Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Tex-
nologiyalar Nazirliyinə” sözləri ilə əvəz edilsin;

3.1.3. Qaydaya 2 nömrəli əlavədə “Nəqliyyat Na-
zirliyi” sözləri “Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologi-
yalar Nazirliyi” sözləri ilə əvəz edilsin;

3.1.4. Qaydaya 3 nömrəli əlavədə ismin müvafiq 
hallarında “Nəqliyyat Nazirliyi” sözləri “Nəqliyyat, 
Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi” sözləri ilə 
əvəz edilsin;

3.1.5. Qaydaya 4 nömrəli əlavədə ismin müvafiq 
hallarında “Nəqliyyat Nazirliyi” sözləri “Nəqliyyat, 
Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi” sözləri ilə 
əvəz edilsin; 

3.2. həmin Qərarla təsdiq edilmiş “Azərbaycan 
Respublikasının ümumi istifadədə olan avtomobil 
yolları ilə hərəkət edən avtonəqliyyat vasitələrinin 
icazə verilən qabarit və çəki parametrləri”nin 1.3-
cü bəndində “Nəqliyyat” sözü “Nəqliyyat, Rabitə və 
Yüksək Texnologiyalar” sözləri ilə əvəz edilsin.

4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabine-
tinin 2009-cu il 5 avqust tarixli 118 nömrəli Qərarı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2009, № 8, maddə 671; 2016, № 9, maddə 1585) ilə 
təsdiq edilmiş “Aviasiya qəzalarını və insidentlərini 
araşdıran komissiyanın fəaliyyət göstərməsi 
Qaydaları”nın 1.1-ci bəndində “Dövlət Mülki Aviasiya 
Administrasiyasının (bundan sonra – Administrasiya)” 
sözləri “Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar 
Nazirliyinin yanında Dövlət Mülki Aviasiya Agentliyi 
(bundan sonra – Agentlik)” sözləri ilə və mətn üzrə 
ismin müvafiq hallarında “Administrasiya” sözü ismin 
müvafiq hallarında “Agentlik” sözü ilə əvəz edilsin.

5. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti-
nin 2009-cu il 17 sentyabr tarixli 141 nömrəli Qərarı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2009, № 9, maddə 745; 2010, № 11, maddə 1041,  
№ 12, maddə 1125; 2011, № 4, maddə 372; 2013, 
№ 8, maddə 1025, № 12, maddə 1629; 2014, № 7, 
maddə 945, № 8, maddə 1014; 2016, № 2 (II kitab), 
maddə 354, № 3, maddə 592, № 4, maddələr 779, 
804, 817, № 5, maddə 964; 2017, № 4, maddələr 
633, 650, № 5, maddə 980, № 8, maddə 1609; 
2018, № 4, maddə 806, № 5, maddə 1107, № 7 
(II kitab), maddə 1625, № 9, maddə 1920, № 10, 
maddə 2175; Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2018-ci il 19 noyabr tarixli 493 nömrəli 
və 21 noyabr tarixli 494 nömrəli qərarları) ilə təsdiq 
edilmiş “Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və baqaj 
daşınması Qaydaları”nın 1.2.11-ci yarımbəndində, 
2.2-ci bəndində, 3.3-cü bəndinin üçüncü və dör-
düncü cümlələrində, 4.3-cü bəndinin birinci və ikinci 
cümlələrində, 4.10-cu bəndində, 6.4-cü bəndinin 
ikinci cümləsində, 7.4-cü bəndinin ikinci cümləsində, 
7.5-ci bəndində, 7.6-cı bəndinin birinci və ikinci 
cümlələrində, 7.8-ci, 7.9-cu, 7.10-cu və 13.2-ci 
bəndlərində, 13.2.5-ci yarımbəndində, 16.1-ci 
bəndində ismin müvafiq hallarında “Nəqliyyat Nazirli-
yi” sözləri ismin müvafiq hallarında “Nəqliyyat, Rabitə 
və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi” sözləri ilə əvəz 
edilsin.

6. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti-
nin 2009-cu il 17 sentyabr tarixli 142 nömrəli Qərarı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2009, № 9, maddə 746; 2014, № 8, maddə 1013; 
2017, № 5, maddə 981, № 9, maddə 1752; 2018,  
№ 9, maddə 1921; Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2018-ci il 24 noyabr tarixli 498 nömrəli 
və 1 dekabr tarixli 519 nömrəli qərarları) ilə təsdiq 
edilmiş “Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınma-
sı Qaydaları”nın 1.7.1-ci yarımbəndində və 50-ci 
hissəsində “Nəqliyyat” sözü “Nəqliyyat, Rabitə və 
Yüksək Texnologiyalar” sözləri ilə əvəz edilsin.

7. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabine-
tinin 2010-cu il 17 may tarixli 89 nömrəli Qərarı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2010, № 5, maddə 468; 2013, № 8, maddə 1004; 
2014, № 6, maddə 747) ilə təsdiq edilmiş “Dövlət 
informasiya ehtiyatlarının reyestrinin aparılması 
qaydaları haqqında Əsasnamə”nin 8-ci hissəsində və 
həmin Əsasnaməyə 3 nömrəli əlavə - “Dövlət infor-
masiya ehtiyatlarının reyestrindən Çıxarış”da “Rabitə 
və Yüksək Texnologiyalar” sözləri “Nəqliyyat, Rabitə 
və Yüksək Texnologiyalar” sözləri ilə əvəz edilsin.

Novruz MƏMMƏDOV  
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri 

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI NAZIRLƏR KABINETININ QƏRARI
№ 18                 Bakı şəhəri, 21 yanvar 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Fərdi məlumatların informasiya sistemlərinin 
dövlət qeydiyyatına alınması və dövlət qeydiyyatının ləğv edilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi 
haqqında” 2010-cu il 17 avqust tarixli 149 nömrəli, “Fərdi məlumatların mühafizəsinə dair Tələblər”in 
təsdiq edilməsi haqqında” 2010-cu il 6 sentyabr tarixli 161 nömrəli, “Aviasiya ilə əlaqədar axtarış və 
xilasetmə bölmələrinin yaradılması və işlərinin aparılması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” 
2010-cu il 13 noyabr tarixli 214 nömrəli, “Eksperimental aviasiyadan və dövlət aviasiyasından kommer-
siya məqsədləri üçün istifadə Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2010-cu il 25 noyabr tarixli 220 
nömrəli, “Avtomobil nəqliyyatı ilə beynəlxalq sərnişin və yük daşımalarının həyata keçirilməsi ilə bağlı 
bəzi məsələlər haqqında”  2010-cu il 24 dekabr tarixli 244 nömrəli, “Mülki aviasiya hava gəmilərinin 
uçuşlarının təhlükəsizliyinə dair məlumatların toplanması və işlənməsi sistemlərində informasiyanın 
qorunması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə” 2011-ci il 18 fevral tarixli 32 nömrəli və “Insan alverinə 
şərait yaradan sosial problemlərin aradan qaldırılması üzrə Proqram”ın təsdiq edilməsi barədə” 2011-ci 
il 20 ..may tarixli 81 nömrəli qərarlarında dəyişikliklər edilməsi haqqında

“Azərbaycan Respublikasında nəqliyyat, rabitə 
və yüksək texnologiyalar sahəsində idarəetmənin 
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 
12 yanvar tarixli 1785 nömrəli Fərmanının 11.2-ci 
bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan 
Respublikasının Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:

1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti-
nin 2010-cu il 17 avqust tarixli 149 nömrəli Qərarı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2010, № 8, maddə 758; 2014, № 6, maddə 747) 
ilə təsdiq edilmiş “Fərdi məlumatların informasiya 
sistemlərinin dövlət qeydiyyatına alınması və dövlət 
qeydiyyatının ləğv edilməsi Qaydaları”nın 1.3-cü 
bəndində “Rabitə və Yüksək Texnologiyalar” sözləri 
“Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar” sözləri 
ilə əvəz edilsin.

2. “Fərdi məlumatların mühafizəsinə dair 
Tələblər”in təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 6 
sentyabr tarixli 161 nömrəli Qərarının (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010, 
№ 9, maddə 827; 2014, № 6, maddə 747; 2016, 
№ 9, maddə 1585; 2017, № 7, maddə 1492) 2-ci 
hissəsində “Rabitə və Yüksək Texnologiyalar” sözləri 
“Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar” sözləri 
ilə əvəz edilsin.

3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti-
nin 2010-cu il 13 noyabr tarixli 214 nömrəli Qərarı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Top-
lusu, 2010, № 11, maddə 1042; 2016, № 9, maddə 
1585) ilə təsdiq edilmiş “Aviasiya ilə əlaqədar axtarış 
və xilasetmə bölmələrinin yaradılması və işlərinin 
aparılması Qaydaları”nın 1.4-cü, 1.5-ci və 1.6-cı 
bəndlərində ismin müvafiq hallarında “Dövlət Mülki 
Aviasiya Administrasiyası” sözləri ismin müvafiq hal-
larında “Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar 
Nazirliyi” sözləri ilə əvəz edilsin və 1.5-ci bəndindən 
“Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Nazirliyi,” 

sözləri çıxarılsın. 
4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti-

nin 2010-cu il 25 noyabr tarixli 220 nömrəli Qərarı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2010, № 11, maddə 1047; 2012, № 10, maddə 1014; 
2016, № 9, maddə 1585) ilə təsdiq edilmiş “Eksperi-
mental aviasiyadan və dövlət aviasiyasından kom-
mersiya məqsədləri üçün istifadə Qaydası”nın 2.1.5-ci 
yarımbəndində “Dövlət Mülki Aviasiya Administrasiya-
sı” sözləri “Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar 
Nazirliyi” sözləri ilə əvəz edilsin.

5. “Avtomobil nəqliyyatı ilə beynəlxalq sərnişin 
və yük daşımalarının həyata keçirilməsi ilə bağlı 
bəzi məsələlər haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 24 dekabr tarixli 244 
nömrəli Qərarında (Azərbaycan Respublikasının  
Qanunvericilik Toplusu, 2010, № 12, maddə 1125; 
2014, № 7, maddə 947; 2016, № 3, maddə 593,  
№ 4, maddə 786; 2017, № 1, maddə 130, № 9, 
maddə 1753; 2018, № 8, maddə 1817) aşağıdakı 
dəyişikliklər edilsin:

5.1. həmin Qərarla təsdiq edilmiş “Beynəlxalq 
avtomobil daşımalarını həyata keçirən nəqliyyat 
vasitələri sürücülərinin iş və istirahət rejiminə dair 
Qaydalar”ın 3.2-ci bəndində hər iki halda, 5.5-ci və 
5.7-ci bəndlərində “Nəqliyyat” sözü “Nəqliyyat, Rabitə 
və Yüksək Texnologiyalar” sözləri ilə əvəz edilsin;

5.2. həmin Qərarla təsdiq edilmiş “Rəqəmsal 
taxoqraf kartlarının sisteminə dair Qayda” üzrə:

5.2.1. 1.2-ci bənddə hər iki halda, 2.1-ci, 2.2-ci, 
4.1-ci bəndlərdə, 4.2.3-cü yarımbənddə, 4.4-4.8-ci, 
4.16-cı, 5.3-5.7-ci, 5.9-cu, 5.11-5.13-cü, 6.1-6.3-cü  
bəndlərdə “Nəqliyyat” sözü “Nəqliyyat, Rabitə və 
Yüksək Texnologiyalar” sözləri ilə əvəz edilsin; 

5.2.2. Qaydaya 1 nömrəli əlavədə “Nəqliyyat 
Nazirliyinə” sözləri “Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Tex-
nologiyalar Nazirliyinə” sözləri ilə əvəz edilsin;

5.2.3. Qaydaya 2 nömrəli əlavədə “Nəqliyyat 
Nazirliyinə” sözləri “Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Tex-

nologiyalar Nazirliyinə” sözləri ilə əvəz edilsin;
5.2.4. Qaydaya 3 nömrəli əlavədə “Nəqliyyat 

Nazirliyinə” sözləri “Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Tex-
nologiyalar Nazirliyinə” sözləri ilə əvəz edilsin;

5.2.5. Qaydaya 4 nömrəli əlavədə “Nəqliyyat 
Nazirliyinə” sözləri “Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Tex-
nologiyalar Nazirliyinə” sözləri ilə əvəz edilsin;

5.2.6. Qaydaya 5 nömrəli əlavədə “Nəqliyyat 
Nazirliyinə” sözləri “Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Tex-
nologiyalar Nazirliyinə” sözləri ilə əvəz edilsin;

5.2.7. Qaydaya 6 nömrəli əlavədə “Nəqliyyat 
Nazirliyinə” sözləri “Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Tex-
nologiyalar Nazirliyinə” sözləri ilə əvəz edilsin;

5.3. həmin Qərarla təsdiq edilmiş “Taxoqraf-
ların quraşdırılması, yoxlanması, təmiri, sınağı, 
kalibrlənməsi və onlara texniki xidmət göstərilməsi ilə 
bağlı işləri yerinə yetirən xidmət mərkəzlərinin (servis 
emalatxanalarının) fəaliyyəti Qaydaları”nın 3.13-cü 
bəndində hər iki halda, 4.1-ci, 4.2-ci, 4.8-ci və 4.9-cu 
bəndlərində “Nəqliyyat” sözü “Nəqliyyat, Rabitə və 
Yüksək Texnologiyalar” sözləri ilə əvəz edilsin.

6. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabine-
tinin 2011-ci il 18 fevral tarixli 32 nömrəli Qərarı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2011, № 2, maddə 159) ilə təsdiq edilmiş “Mülki avia-
siya hava gəmilərinin uçuşlarının təhlükəsizliyinə dair 
məlumatların toplanması və işlənməsi sistemlərində 
informasiyanın qorunması Qaydaları”nın 3.2-ci 
bəndində “Dövlət Mülki Aviasiya Administrasiyasına 
(bundan sonra – DMAA)” sözləri “Nəqliyyat, Rabitə 
və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin yanında Dövlət 
Mülki Aviasiya Agentliyinə (bundan sonra – Agent-
lik)” sözləri ilə, 4.3-cü, 7.1-ci və 8.2-ci bəndlərində 
və 5.1.3-cü yarımbəndində “DMAA” abreviaturası 
“Agentlik” sözü ilə, 3.3-cü bəndində “DMAA-ya” 
abreviaturası “Agentliyə” sözü ilə, 5.1.2-ci və 7.1.1-ci 
yarımbəndlərində “DMAA-nın” abreviaturası “Agentliyi-
nin” sözü ilə əvəz edilsin.

7. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
2011-ci il 20 may tarixli 81 nömrəli Qərarı (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011, № 
5, maddə 453; 2014, № 6, maddə 747; 2015, № 
10, maddə 1243; 2016, № 10, maddə 1707) ilə 
təsdiq edilmiş “İnsan alverinə şərait yaradan sosial 
problemlərin aradan qaldırılması üzrə Proqram”ın “4. 
Proqramın həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planı” 
bölməsinin 4.4.4-cü yarımbəndinin “İcraçı orqanlar” 
sütununda “Rabitə və Yüksək Texnologiyalar” sözləri 
“Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar” sözləri 
ilə əvəz edilsin.

Novruz MƏMMƏDOV  
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri 

AZƏRBAYCAN  RESPUBLIKASI 
NAZIRLƏR  KABINETININ  QƏRARI
№ 16       Bakı şəhəri, 21 yanvar 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Aviasiya qəzası və ya  insidenti 
barədə məlumatın verilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2008-ci il 19 
sentyabr tarixli 219 nömrəli, “Dövlət orqanlarının aparatının (və ya onların fəaliyyətini 
təmin edən qurumların) və onun bölmələrinin adlarının təsdiq edilməsi barədə” 2008-ci 
il 19 dekabr tarixli 277 nömrəli, “Mülki və eksperimental hava gəmilərində daşınma-
sına icazə verilə bilən hərbi avadanlığın (ləvazimatların) Siyahısı”nın təsdiq edilməsi 
barədə” 2009-cu il 30 yanvar tarixli 15 nömrəli, “Avtovağzal və avtostansiya haqqında 
Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə” 2009-cu il 5 fevral tarixli 22 nömrəli, “Bio-
metrik informasiya xidmətlərinin sahələr üzrə fəaliyyətinin təşkili və tənzimlənməsi 
Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə” 2009-cu il 1 aprel tarixli 50 nömrəli və “Avtomo-
bil nəqliyyatı ilə müntəzəm şəhərdaxili (rayondaxili), şəhərlərarası (rayonlararası) və 
beynəlxalq marşrutlar üzrə sərnişin daşımalarına daşıyıcıların cəlb olunmasına dair 
müsabiqənin keçirilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2009-cu il 3 aprel 
 tarixli 52 nömrəli qərarlarında dəyişikliklər edilməsi barədə

“Azərbaycan Respublikasında nəqliyyat, 
rabitə və yüksək texnologiyalar sahəsində 
idarəetmənin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bəzi 
tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respub-
likası Prezidentinin 2018-ci il 12 yanvar 
tarixli 1785 nömrəli Fərmanının 11.2-ci 
bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabi-
neti QƏRARA ALIR:

1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2008-ci il 19 sentyabr tarixli  
219 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respubli-
kasının Qanunvericilik Toplusu, 2008,  
№ 9, maddə 866; 2016, № 9, maddə 
1585) ilə təsdiq edilmiş “Aviasiya qəzası 
və ya insidenti barədə məlumatın verilməsi 
Qaydası”nın 2.1-ci bəndinin birinci ab-
zasında “Azərbaycan Respublikasının 
Dövlət Mülki Aviasiya Administrasiyasına 
(bundan sonra – Administrasiya)” sözləri 
“Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, 
Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi 
yanında Dövlət Mülki Aviasiya Agentliyinə 
(bundan sonra – Agentlik)” sözləri ilə, 
ikinci abzasında, 2.2-ci, 2.3-cü (birinci və 
ikinci cümlələrində), 2.5-ci, 2.6-cı, 2.12-ci 
bəndlərində ismin müvafiq hallarında “Ad-
ministrasiya” sözü ismin müvafiq hallarında 
“Agentlik” sözü ilə əvəz edilsin.

2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2008-ci il 19 dekabr tarixli 277 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikası-
nın Qanunvericilik Toplusu, 2008,  
№ 12, maddə 1115; 2009, № 2, maddə 
153, № 4, maddə 282, № 7, maddə 605, 
№ 8, maddələr 674, 680, № 10, maddələr 
846, 852, 856; 2010, № 1, maddə 60, № 2, 
maddələr 146, 161, № 10, maddələr 906, 
912, № 11, maddə 1040; 2011, № 1, maddə 
66, № 5, maddə 446, № 9, maddələr 
856, 862; 2012, № 5, maddə 479, № 8, 
maddə 818, № 10, maddə 1027, № 11, 
maddə 1205; 2013, № 1, maddə 74, № 8, 
maddələr 1014, 1037; 2014, № 1, maddə 
69, № 3, maddə 313, № 6, maddə 736,  
№ 7, maddə 919, № 10, maddə 1308; 
2015, № 2, maddə 227, № 5, maddə 611, 
№ 6, maddə 800, № 11, maddə 1414; 2016, 
№ 1, maddə 171, № 2 (II kitab), maddə 
382, № 3, maddə 608, № 4, maddələr 782, 
831, № 5, maddə 955, № 7, maddə 1343, 
№ 8, maddələr 1440, 1450, № 9, maddələr 
1584, 1585, 1587, № 11, maddə 1976,  
№ 12, maddə 2241; 2017, № 2, maddələr 
282, 296, 311, № 5, maddə 972, № 8, 
maddə 1611, № 10, maddələr 1921, 1922, 
№ 11, maddə 2186; 2018, № 2, maddə 
336, № 3, maddələr 578, 625, 631, № 7 (II 
kitab), maddə 1655, № 10 maddələr 2142, 
2161) ilə təsdiq edilmiş “Dövlət orqanlarının 
aparatının (və ya onların fəaliyyətini təmin 
edən qurumların) və onun bölmələrinin 
adları”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin: 

2.1. “Rabitə və Yüksək Texnologiyalar 
Nazirliyinin Aparatı” sözləri “Nəqliyyat, 
Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Na-
zirliyinin Aparatı” sözləri ilə əvəz edilsin 
və “Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat 
Nazirliyinin Aparatı”, “Azərbaycan Res-
publikası Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində 
olan: Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidmətinin 
Aparatı”, “Nəqliyyat Nazirliyinin Aparatı”, 
“Azərbaycan Respublikası Dövlət Mülki 
Aviasiya Administrasiyasının Aparatı” və 
“Azərbaycan Respublikası Dövlət Dəniz Ad-
ministrasiyasının Aparatı” sözləri çıxarılsın;

2.2. “Azərbaycan Respublikası Rabitə və 
Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin yanında, 
tabeliyində olan:” sözləri “Azərbaycan Res-
publikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək 
Texnologiyalar Nazirliyinin yanında olan:” 
sözləri ilə, “Azərbaycan Respublikasının 
Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi 
yanında Elektron Təhlükəsizlik Mərkəzi” 
sözləri “Azərbaycan Respublikasının 
Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiya-
lar Nazirliyi yanında Elektron Təhlükəsizlik 
Xidməti” sözləri ilə, “Azərbaycan Respub-
likası Rabitə və Yüksək Texnologiyalar 
Nazirliyinin tabeliyində İnformasiya Texno-
logiyalarının İnkişafı Dövlət Fondu” sözləri 
“Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, 
Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi 
yanında İnformasiya Texnologiyalarının 
İnkişafı Dövlət Fondu” sözləri ilə əvəz 
edilsin, “Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat 
Nazirliyinin tabeliyində olan: Dövlət Avto-
mobil Nəqliyyatı Xidmətinin yerli bölmələri” 
sözləri çıxarılsın və ondan sonra aşağıdakı 
məzmunda abzaslar əlavə edilsin:

“Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, 
Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi 
yanında Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidməti

Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, 
Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi 
yanında Dövlət Dəniz Agentliyi

Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, 
Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi 
yanında Dövlət Mülki Aviasiya Agentliyi

Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, 
Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi 
yanında olan:

Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidmətinin 
regional bölmələri”.

3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2009-cu il 30 yanvar tarixli 15 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikası-
nın Qanunvericilik Toplusu, 2009,  
№ 1, maddə 35) ilə təsdiq edilmiş “Mülki 
və eksperimental hava gəmilərində daşın-
masına icazə verilə bilən hərbi avadanlığın 
(ləvazimatların) siyahısı”nın 2-ci hissəsində 
“Dövlət Mülki Aviasiya Administrasiyasının 
(bundan sonra – DMAA)” sözləri “Nəqliyyat, 
Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi-
nin” sözləri ilə əvəz edilsin.

 4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2009-cu il 5 fevral tarixli 22 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikası-
nın Qanunvericilik Toplusu, 2009,  
№ 2, maddə 145; 2016, № 4, maddə 812; 
2018, № 5, maddə 1106) ilə təsdiq edil-
miş “Avtovağzal və avtostansiya haqqın-
da Əsasnamə”də aşağıdakı dəyişikliklər 
edilsin:

4.1. 2.2-ci, 2.3-cü, 2.5-ci, 2.6-cı, 2.7-
ci, 5.2-ci və 12.2-ci bəndlərdə və XIII 
hissənin mətnində ismin müvafiq hallarında 
“Nəqliyyat Nazirliyi” sözləri ismin müvafiq 
hallarında “Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək 
Texnologiyalar Nazirliyi yanında Dövlət Av-
tomobil Nəqliyyatı Xidməti” sözləri ilə əvəz 
edilsin;

4.2. Əsasnaməyə 1 nömrəli əlavə 
- “Avtovağzala/avto-stansiyaya/paspor-
tun verilməsi üçün ərizənin nümunəvi 
forması”nda “Nəqliyyat Nazirliyinə” sözləri 
“Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologi-
yalar Nazirliyi yanında Dövlət Avtomobil 
Nəqliyyatı Xidməti” sözləri ilə əvəz edilsin;

4.3. Əsasnaməyə 3 nömrəli əlavə – 
“Avtovağzalın/avto-stansiyanın/ pasportu-
nun nümunəsi”ndə “nəqliyyat naziri” sözləri 
“Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologi-
yalar Nazirliyi yanında Dövlət Avtomobil 
Nəqliyyatı Xidmətinin rəisi” sözləri ilə əvəz 
edilsin.

5. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
 Kabinetinin 2009-cu il 1 aprel tarix-
li 50 nömrəli Qərarı (Azərbaycan 
 Respublikasının Qanunvericilik Toplu-
su, 2009, № 4, maddə 268; 2014, № 6, 
maddə 747; 2017, № 9, maddə 1750) 
ilə təsdiq edilmiş “Biometrik informasiya 
xidmətlərinin sahələr üzrə fəaliyyətinin 
təşkili və tənzimlənməsi Qaydaları”nın 11.1-
ci bəndində “Rabitə və Yüksək Texnologi-
yalar” sözləri “Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək 
Texnologiyalar” sözləri ilə əvəz edilsin. 

6. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Ka-
binetinin 2009-cu il 3 aprel tarixli 52 nömrəli 
Qərarı (Azərbaycan Respublikasının  
Qanunvericilik Toplusu, 2009, № 4,  
maddə 270; 2016, № 4, maddələr 803, 813; 
2017, № 4, maddə 649, № 5, maddə 979; 
2018, № 7 (II kitab), maddə 1625,  
№ 9, maddə 1919) ilə təsdiq edilmiş “Avto-
mobil nəqliyyatı ilə müntəzəm şəhərdaxili 
(rayondaxili), şəhərlərarası (rayonlararası) 
və beynəlxalq marşrutlar üzrə sərnişin 
daşımalarına daşıyıcıların cəlb olunmasına 
dair müsabiqənin keçirilməsi Qaydası”nın 
1.2-ci bəndinin birinci cümləsində və Qay-
daya 1 nömrəli əlavədə (Müsabiqənin elan 
edilməsinin nümunəvi forması) “Nəqliyyat 
Nazirliyi” sözləri “Nəqliyyat, Rabitə və 
Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında 
Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidməti” sözləri 
ilə, 4.6-cı bəndinin dördüncü cümləsində 
və Qaydaya 7 nömrəli əlavədə (Avtomobil 
nəqliyyatı ilə marşrut üzrə sərnişindaşıma 
xidmətlərinin göstərilməsi haqqında 
müqavilə) “Nəqliyyat Nazirliyinin” sözləri 
“Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologi-
yalar Nazirliyi yanında Dövlət Avtomobil 
Nəqliyyatı Xidmətinin” sözləri ilə əvəz 
edilsin. 

Novruz MƏMMƏDOV  
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri
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AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI NAZIRLƏR KABINETININ QƏRARI
№ 19                Bakı şəhəri, 21 yanvar 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Azərbaycan Respublikası Iqtisadiyyat Nazirliyinin 
nəzdində təsərrüfathesablı Tikilən Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı Kompleksinin Müdiriyyətinin 
yaradılması haqqında” 2011-ci il 10 avqust tarixli 132 nömrəli, “Mobil cihazların qeydiyyatının 
aparılması Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2011-ci il 28 dekabr tarixli 212 nömrəli, “Giriş-
çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sisteminin istismarının təşkili 
Qaydaları”nın və “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi 
daxilində dövlət orqanlarının informasiya resurslarından istifadəyə buraxılış dərəcəsi”nin təsdiq 
edilməsi barədə” 2012-ci il 12 yanvar tarixli 5 nömrəli, “Fövqəladə vəziyyət şəraitində rabitədən 
istifadə üçün xüsusi Qaydalar”ın təsdiq edilməsi haqqında” 2012-ci il 15 fevral tarixli 37 nömrəli, 
“Aviasiya təhlükəsizliyi personalının xüsusi texniki vasitələrdən istifadə etməsi Qaydaları”nın təsdiq 
edilməsi barədə” 2012-ci il 24 dekabr tarixli 315 nömrəli və “Ünvan Reyestri Informasiya Sistemi ilə 
inteqrasiya olunacaq digər dövlət orqanlarının informasiya sistemlərinin dairəsi”nin təsdiq edilməsi 
barədə” 2012-ci il 24 dekabr tarixli 318 nömrəli qərarlarında dəyişikliklər edilməsi haqqında

“Azərbaycan Respublikasında nəqliyyat, rabitə 
və yüksək texnologiyalar sahəsində idarəetmənin 
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-
ci il 12 yanvar tarixli 1785 nömrəli Fərmanının 
11.2-ci bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 
QƏRARA ALIR:

1. “Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Na-
zirliyinin nəzdində təsərrüfathesablı Tikilən Bakı 
Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı Kompleksinin 
Müdiriyyətinin yaradılması haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 10 
avqust tarixli 132 nömrəli Qərarının (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011, 
 № 8, maddə 778; 2014, № 2, maddə 201; 2016, 
№ 5, maddə 955; 2017, № 4, maddə 652) 2-ci 
hissəsində “Nəqliyyat” sözü “Nəqliyyat, Rabitə və 
Yüksək Texnologiyalar” sözləri ilə əvəz edilsin.

2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti-
nin 2011-ci il 28 dekabr tarixli 212 nömrəli Qərarı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Top-
lusu, 2011, № 12, maddə 1257; 2014, № 4, maddə 
444, № 6, maddə 747; 2016, № 10, maddə 1717; 
2018, № 9, maddə 1930) ilə təsdiq edilmiş “Mobil ci-
hazların qeydiyyatının aparılması Qaydası”nın 2.1-ci 
bəndində “Rabitə və Yüksək Texnologiyalar” sözləri 
“Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar” sözləri 
ilə əvəz edilsin.

3. “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası 
avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sisteminin 
istismarının təşkili Qaydaları”nın və “Giriş-çıxış 

və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış 
məlumat-axtarış sistemi daxilində dövlət orqanları-
nın informasiya resurslarından istifadəyə buraxılış 
dərəcəsi”nin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2012-ci il 12 
yanvar tarixli 5 nömrəli Qərarında (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012,  
№ 1, maddə 29; 2013, № 8, maddələr 999, 1033; 
2014, № 5, maddə 561, № 6, maddə 747; 2016,  
№ 8, maddə 1453, № 9, maddə 1585; 2017,  
№ 1, maddə 122, № 5, maddə 963, № 10, maddə 
1880, № 11, maddə 2185; 2018, № 3, maddə 
616; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti-
nin 2018-ci il 24 noyabr tarixli 499 nömrəli Qərarı) 
 aşağıdakı dəyişikliklər edilsin: 

3.1. həmin Qərarla təsdiq edilmiş 1 nömrəli əlavə 
- “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomat-
laşdırılmış məlumat-axtarış sisteminin istismarının 
təşkili Qaydaları”nın 3.4-cü bəndində “Dövlət Dəniz 
Administrasiyasındakı” sözləri “Nəqliyyat, Rabitə 
və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyindəki” sözləri 
ilə, 5.4.2.1-ci və 5.5.2-ci yarımbəndlərində, 7.7.1-ci 
yarımbəndinin birinci və ikinci cümlələrində “Rabitə 
və Yüksək Texnologiyalar” sözləri “Nəqliyyat, Rabitə 
və Yüksək Texnologiyalar” sözləri ilə əvəz edilsin və 
5.5.2-ci yarımbəndindən “Dövlət Dəniz Administrasi-
yasında,” sözləri çıxarılsın;

3.2. həmin Qərarla təsdiq edilmiş 2 nömrəli əlavə 
- “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomat-
laşdırılmış məlumat-axtarış sistemi daxilində dövlət 
orqanlarının informasiya resurslarından istifadəyə 
buraxılış dərəcəsi”nin 9-cu hissəsində “Rabitə və 

Yüksək Texnologiyalar” sözləri “Nəqliyyat, Rabitə 
və Yüksək Texnologiyalar” sözləri ilə əvəz edilsin və 
12-ci hissəsi ləğv edilsin.

4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabine-
tinin 2012-ci il 15 fevral tarixli 37 nömrəli Qərarı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Top-
lusu, 2012, № 2, maddə 181; 2014, № 6, maddə 
747; 2016, № 9, maddə 1585) ilə təsdiq edilmiş 
“Fövqəladə vəziyyət şəraitində rabitədən istifadə 
üçün xüsusi Qaydalar”ın 1.5-ci, 2.1-2.3-cü, 2.6-2.9-
cu, 3.1-3.3-cü, 3.6-cı, 4.1-ci, 4.2-ci, 4.5-ci, 5.1-ci və 
5.2-ci bəndlərində “Rabitə və Yüksək Texnologiyalar” 
sözləri “Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar” 
sözləri ilə əvəz edilsin.

5. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti-
nin 2012-ci il 24 dekabr tarixli 315 nömrəli Qərarı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Top-
lusu, 2012, № 12, maddə 1379) ilə təsdiq edilmiş 
“Aviasiya təhlükəsizliyi personalının xüsusi texniki 
vasitələrdən istifadə etməsi Qaydaları”nın 2.2-ci 
bəndində “Dövlət Mülki Aviasiya Administrasiyasının 
(bundan sonra – DMAA)” sözləri “Nəqliyyat, Rabitə 
və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin yanında Dövlət 
Mülki Aviasiya Agentliyinin (bundan sonra – Agent-
lik)” sözləri ilə, 2.9-cu, 2.10-cu, 2.11-ci, 2.13-cü və 
3.7-ci bəndlərində ismin müvafiq hallarında “DMAA” 
abreviaturası ismin müvafiq hallarında “NRYTN 
yanında DMAA” sözləri ilə əvəz edilsin.

6. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti-
nin 2012-ci il 24 dekabr tarixli 318 nömrəli Qərarı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 
Toplusu, 2012, № 12, maddə 1382; 2014, № 1, 
maddə 71, № 2, maddə 201, № 6, maddələr 734, 
747; 2016, № 3, maddə 597, № 5, maddə 955, № 9, 
maddə 1594, № 12, maddə 2241) ilə təsdiq edilmiş 
“Ünvan Reyestri İnformasiya Sistemi ilə inteqrasi-
ya olunacaq digər dövlət orqanlarının informasiya 
sistemlərinin dairəsi”nin 7-11-ci hissələrində “Rabitə 
və Yüksək Texnologiyalar” sözləri “Nəqliyyat, 
Rabitə və Yüksək Texnologiyalar” sözləri ilə, 35-ci 
hissəsində “Nəqliyyat” sözü “Nəqliyyat, Rabitə və 
Yüksək Texnologiyalar” sözləri ilə əvəz edilsin.

Novruz MƏMMƏDOV  
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI NAZIRLƏR KABINETININ QƏRARI
№ 20               Bakı şəhəri, 21 yanvar 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Yoxlamaların aparılmasına cəlb edilən şəxslərin 
anket məlumatlarının toplanması, yoxlanması və onların seçilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi 
barədə” 2012-ci il 25 dekabr tarixli 320 nömrəli, “Azərbaycan Respublikasının hava məkanından 
istifadə Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə” 2013-cü il 15 yanvar tarixli 3 nömrəli, “Təbii inhisar 
subyektlərinin Siyahısı”nın təsdiq edilməsi barədə” 2013-cü il 19 iyul tarixli 189 nömrəli və “Yolların 
müvəqqəti bağlanması və bu sahədə digər tədbirlərlə bağlı SMS məlumatlandırma Qaydaları”nın təsdiq 
edilməsi haqqında” 2014-cü il 3 dekabr tarixli 381 nömrəli qərarlarında dəyişikliklər edilməsi barədə

“Azərbaycan Respublikasında nəqliyyat, rabitə 
və yüksək texnologiyalar sahəsində idarəetmənin 
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 
12 yanvar tarixli 1785 nömrəli Fərmanının 11.2-ci 
bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan 
Respublikasının Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:

1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti-
nin 2012-ci il 25 dekabr tarixli 320 nömrəli Qərarı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2012, № 12, maddə 1384) ilə təsdiq edilmiş “Yox-
lamaların aparılmasına cəlb edilən şəxslərin anket 
məlumatlarının toplanması, yoxlanması və onların 
seçilməsi Qaydası”nın 2.1-ci bəndində “Dövlət Mülki 
Aviasiya Administrasiyası (bundan sonra – DMAA)” 
sözləri “Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar 
Nazirliyinin yanında Dövlət Mülki Aviasiya Agentliyinin 
(bundan sonra – NRYTN yanında DMAA)” sözləri ilə, 
2.4-cü, 6.1-ci (birinci cümləsində), 7.1-ci (birinci və 
ikinci cümlələrində), 7.3-cü, 10.2-ci, 13.2-ci, 13.4-cü, 
13.5-ci və 13.6-cı (birinci cümləsində) bəndlərində 
və 12.1.1-ci yarımbəndində ismin müvafiq halların-
da “DMAA” abreviaturası ismin müvafiq hallarında 
“NRYTN yanında DMAA” sözləri ilə əvəz edilsin.

2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər  Kabinetinin 

2013-cü il 15 yanvar tarixli 3 nömrəli Qərarı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2014, № 6, maddə 747; 2016, № 9, maddə 1585) 
ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının hava 
məkanından istifadə Qaydaları”nın 4.2-ci bəndindən 
“Azərbaycan Respublikasının Rabitə və Yüksək Tex-
nologiyalar Nazirliyindən,” sözləri çıxarılsın, 2.1.2-ci 
yarımbəndində “Dövlət Mülki Aviasiya Administrasiya-
sı (DMAA)” sözləri “Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Tex-
nologiyalar Nazirliyi (bundan sonra - NRYTN)” sözləri 
ilə, 3.17-ci (ikinci cümləsində), 4.10-cu (ikinci və üçün-
cü cümlələrində), 4.11-ci, 4.12-ci (birinci cümləsində), 
4.17-ci (ikinci cümləsində), 5.20-ci, 5.28-ci, 5.36-cı, 
5.37-ci, 5.38-ci, 5.40-cı (birinci cümləsində), 6.5-ci, 
8.4-cü, 9.12-ci bəndlərində ismin müvafiq hallarında 
“DMAA-nın direktoru” sözləri ismin müvafiq halların-
da “nəqliyyat, rabitə və yüksək texnologiyalar naziri” 
sözləri ilə əvəz edilsin və 3.14-cü, 3.15-ci, 3.16-cı, 
4.2-ci, 4.9-cu, 4.13-cü, 4.16-cı, 4.22-ci, 4.23-cü, 
4.26-cı, 4.44-cü, 4.54-cü, 4.58-ci, 4.69-cu, 4.78-ci, 
4.79-cu (birinci və ikinci cümlələrində), 4.80-ci, 4.81-ci, 
4.84-4.86-cı, 5.13-cü, 5.21-ci, 5.23-cü, 5.27-ci, 5.35-ci, 
5.43-5.45-ci, 6.2-ci, 8.2-ci, 8.4-cü, 8.9-cu, 9.8-ci, 10.2-
ci, 10.37-ci, 11.3-cü bəndlərində, 4.73.3-cü, 5.47.6-cı, 
8.3.1-ci, 8.3.2-ci, 8.6.3-cü, 8.6.4.3-cü, 8.6.4.4-cü, 

8.8.1-ci, 8.8.2-ci, 9.3.1.2-ci, 9.5.1-ci, 9.5.2-ci və 
10.30.2-ci yarımbəndlərində ismin müvafiq halların-
da “DMAA” abreviaturası ismin müvafiq hallarında 
“NRYTN” abreviaturası ilə əvəz edilsin.

3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabine-
tinin 2013-cü il 19 iyul tarixli 189 nömrəli Qərarı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplu-
su, 2013, № 7, maddə 884; 2014, № 6, maddə 745; 
2015, № 3, maddə 331, № 6, maddə 785; 2016, № 
3, maddə 621, № 5, maddə 952) ilə təsdiq edilmiş 
“Təbii inhisar subyektlərinin Siyahısı”nın 26-1-ci 
hissəsində “Azərbaycan Respublikası Dövlət Dəniz 
Administrasiyasının tabeliyində Dəniz Üzgüçülüyünün 
Təhlükəsizliyi Mərkəzi” sözləri “Azərbaycan Respub-
likasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar 
Nazirliyi yanında Dövlət Dəniz Agentliyinin tabeliyində 
Dəniz Üzgüçülüyünün Təhlükəsizliyi Mərkəzi” sözləri 
ilə əvəz edilsin.

4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabine-
tinin 2014-cü il 3 dekabr tarixli 381 nömrəli Qərarı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplu-
su, 2014, № 12, maddə 1659; 2016, № 4, maddə 
805; 2018, № 5, maddə 1134, № 7 (II kitab), maddə 
1625) ilə təsdiq edilmiş “Yolların müvəqqəti bağ-
lanması və bu sahədə digər tədbirlərlə bağlı SMS 
məlumatlandırma Qaydaları”nın 1.2-ci və 2.4-cü 
bəndlərində “Nəqliyyat Nazirliyi” sözləri “Nəqliyyat, 
Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi” sözləri ilə 
əvəz edilsin.

Novruz MƏMMƏDOV  
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

AZƏRBAYCAN  RESPUBLIKASI 
NAZIRLƏR  KABINETININ  QƏRARI
№ 23       Bakı şəhəri, 21 yanvar 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Aviasiya qəzasının və insidentinin 
araşdırılması üzrə işlərin maliyyələşdirilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında” 
2006-cı il 22 mart tarixli 87 nömrəli, “Aviasiya qəzası və ya insidenti barədə məlumatın 
verilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2008-ci il 19 sentyabr tarixli 219 nömrəli 
və “Azərbaycan Respublikasının hava məkanından istifadə Qaydaları”nın təsdiq edilməsi 
barədə” 2013-cü il 15 yanvar tarixli 3 nömrəli qərarlarında dəyişikliklər edilməsi haqqında

“Aviasiya haqqında” Azərbaycan Res-
publikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi 
barədə” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 
1 oktyabr tarixli 1244-VQD nömrəli Qanununun 
tətbiqi haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2018-ci il 30 oktyabr tarixli 609 
nömrəli Sərəncamının 1.2-ci bəndinin icrasını 
təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respubli-
kasının Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:

1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2006-cı il 22 mart tarixli 87 nömrəli 
Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanun-
vericilik Toplusu, 2006, № 3, maddə 306) ilə 
təsdiq edilmiş “Aviasiya qəzasının və insidenti-
nin araşdırılması üzrə işlərin maliyyələşdirilməsi 
Qaydası”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1.1. 2.3-cü bənd üzrə: 
1.1.1. birinci abzasda “təhqiqi” sözü “araşdı-

rılması” sözü ilə əvəz edilsin;
1.1.2. ikinci abzasda “təhqiqat” sözü “araş-

dırma” sözü ilə əvəz edilsin;
1.1.3. üçüncü abzasda “təhqiqat təşkilatları” 

sözləri “araşdırma aparan təşkilatlar” sözləri ilə 
əvəz edilsin.

1.2. 2.4-cü, 2.5-ci bəndlərin birinci 

 abzaslarında və 2.7-ci bənddə “təhqiq edən” 
sözləri “araşdıran” sözü ilə əvəz edilsin.

2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabi-
netinin 2008-ci il 19 sentyabr tarixli 219 nömrəli 
Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunve-
ricilik Toplusu, 2008, № 9, maddə 866; 2016, 
№ 9, maddə 1585) ilə təsdiq edilmiş “Aviasi-
ya qəzası və ya insidenti barədə məlumatın 
verilməsi Qaydası”nın 2.12-ci bəndində 
“Təhqiqat komissiyasının” sözləri “Aviasiya 
qəzalarını və insidentlərini araşdıran komissiya-
nın” sözləri ilə əvəz edilsin.

3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Ka-
binetinin 2013-cü il 15 yanvar tarixli 3 nömrəli 
Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanun-
vericilik Toplusu, 2014, № 6, maddə 747; 
2016, № 9, maddə 1585) ilə təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikasının hava məkanından 
istifadə Qaydaları”nın 11.3-cü bəndinin ikinci 
cümləsində “təhqiqat” sözü “araşdırma” sözü ilə 
əvəz edilsin.

Novruz MƏMMƏDOV  
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Azərbaycan yeni uğurlara imza atır

Dünya İqtisadi Forumu-
nun baş tədbiri hər ilin yanvar 
ayının sonları – fevral ayı-
nın əvvəllərində İsveçrənin 
dağ-xizək kurort şəhəri olan 
Davosda keçirilir. Yalnız 
2002-ci ildə forum Nyu-York 
şəhərində reallaşmışdır. Bu 
isə 2001-ci ildə Nyu-Yorkda 
törədilən terakta görə dünyanın 
ABŞ-la həmrəylyinin nümayiş 
etdirilməsi məqsədilə bağlı idi. 

Artıq Davos İqtisa-
di Forumu, belə demək 
mümkünsə, dünya ölkələrinin 
və iri şirkətlərin rəhbərlərinin 
məmnuniyyətlə bir araya gəldiyi 
tədbirə çevrilib. Bu forumda 
keçirilən çoxsaylı görüşlər, 
müzakirələr nəticəsində iş 
adamları, investorlar bir-biri 
ilə gələcək səmərəli fəaliyyət 
yollarını arayıb əlverişli seçim 
imkanları əldə edirlər. Belə 
müstəvi, eyni zamanda, dövlət 
və hökumət rəhbərlərinə 
ölkələrinə investisiya axınına 
yol açmaq üçün bir meydana 
çevrilir. 

Prezident İlham Əliyev hər 
il Dünya İqtisadi Forumunda 
məmnuniyyətlə iştirak edir. 
Çünki Azərbaycanın bu forumda 

bütün dünyaya deyə biləcəyi 
söz var. Bu, son illər ərzində 
ölkəmizdə əldə edilən iqtisadi 
uğurlarla, eləcə də yaradıl-
mış münbit biznes mühiti ilə 
bağlıdır. 

Dövlətimizin başçısı Dünya 
İqtisadi Forumunda müxtəlif 
səviyyəli görüşlər keçirir, bura-
da Azərbaycan naminə gərgin 
və səmərəli fəaliyyət göstərir. 
Respublika rəhbəri bəzən 
hansısa bir şirkətin rəbərini və 
hətta onun müavinini qəbul 
etməklə, ölkəmizin reallıqlarını 
dünyaya çatdırır, hər görüşdən 
Azərbaycanın inkişafı üçün nəsə 
əldə etmək istəyini reallaşdırır. 

Dövlətimizin başçısının 
Dünya İqtisadi Forumunun 
prezidenti Borge Brende ilə ke-
çirdiyi görüş xüsusi əhəmiyyət 
kəsb edir. Çünki bu görüşdə 
Azərbaycan Hökuməti ilə Dünya 
İqtisadi Forumunun Dördüncü 
Sənaye İnqilabı Mərkəzi arasın-
da əməkdaşlığın təməli qoyulan 
addım atıldı. Azərbaycanla adı 
çəkilən yeni mərkəz arasında 
əməkdaşlıq sazişinin təntənəli 
mübadiləsi həyata keçirildi. 

Müasir dövrdə dördüncü 
sənaye inqilabı ilə ayaqlaşma-

dan, onun nəticələrini ölkənin 
iqtisadi müstəvisinə gətirmədən 
hər hansı bir iqtisadi tərəqqinin 
əldə olunması mümkün 
deyil. Bu, artıq reallıq-
dır. İnkişaf etmiş ölkələrin 

mövcud sahədəki uğurları göz 
önündədir. Hazırda bu yolda 
onlarla ayaqlaşmağı bacaran 
inkişaf etməkdə olan istənilən 
dövlət gələcək iqtisadiyyatı-
nın uğurlu təməlini indidən 
formalaşdıracaq. Şübhəsiz ki, 
Azərbaycan Prezidenti də məhz 
bu məqamı yüksək dəyərləndirir. 
Dövlətimizin başçısı bu 
naliyyətlərin tezliklə ölkəmizin 
iqtisadi sferasına müsbət 
təsirini də uzaqgörənliklə 
qiymətləndirir. 

Sonda qeyd edim ki, yanva-
rın 22-də Davosda Dünya İqti-
sadi Forumu çərçivəsində “Bir 
kəmər, bir yol” təşəbbüsünün 
inkişaf etdirilməsi: Çinin trilyon 
dollarlıq baxışı” mövzusunda 
keçirilən sessiyada möhtərəm 
Prezidentimiz ona ünvanla-
nan sualları cavablandıraraq, 
Azərbaycanda aparılan iqtisadi 
siyasətin mahiyyətini açmaqla 
ölkəmizin yaxın və uzaq pers-
pektiv üçün iqtisadi strategiya-
sının əsas məqamlarını diqqətə 
çatdırdı. 

Fikrət YUSİFOV,  
iqtisad elmləri doktoru, 

professor

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI NAZIRLƏR KABINETININ QƏRARI
№ 21               Bakı şəhəri, 21 yanvar 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Azərbaycan Respublikası Rabitə və Yüksək Tex-
nologiyalar Nazirliyinin tabeliyində “Elektron Hökumət Təlim-Tədris Mərkəzi” Məhdud Məsuliyyətli 
Cəmiyyətinin yaradılması haqqında” 2015-ci il 17 dekabr tarixli 389 nömrəli, “Ünvanlı dövlət sosial yardı-
mın alınması üçün müraciət edilməsi, onun təyin olunması, verilməsi və verilməsindən imtina edilməsi 
Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2016-cı il 5 fevral tarixli 37 nömrəli, “Ümumi istifadədə olan 
avtomobil nəqliyyatı ilə ölkədaxili sərnişin və yük daşımalarını yerinə yetirən sürücülərin iş və istirahət 
rejiminə, iş şəraitinin xüsusiyyətlərinə dair Qaydalar”ın təsdiq edilməsi barədə” 2016-cı il 10 mart tarixli 
118 nömrəli, “Balıqçılıq subyektlərinin uçotunun forması və aparılması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi 
haqqında” 2017-ci il 12 may tarixli 202 nömrəli və “Lisenziya və ya icazə verən orqanların lisenziya və 
ya icazənin, onun dublikatının və əlavəsinin verilməsinin, yenidən rəsmiləşdirilməsinin, dayandırılma-
sının, bərpasının və ya ləğvinin “Lisenziyalar və icazələr” portalı vasitəsilə həyata keçirilməsini təmin 
etmək üçün son müddətlər”in, “Lisenziyalar və icazələr” portalına inteqrasiya edilməli olan informasiya 
sistemlərinin siyahısı və həmin informasiya sistemlərinin portala inteqrasiyası üçün son müddətlər”in 
və “Informasiya sistemlərinin “Lisenziyalar və icazələr” portalına inteqrasiyası üçün texniki tələblər”in 
təsdiq edilməsi haqqında” 2017-ci il 29 dekabr tarixli 615 nömrəli qərarlarında dəyişikliklər edilməsi 
barədə

“Azərbaycan Respublikasında nəqliyyat, rabitə 
və yüksək texnologiyalar sahəsində idarəetmənin 
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-
ci il 12 yanvar tarixli 1785 nömrəli Fərmanının 
11.2-ci bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 
QƏRARA ALIR:

1. “Azərbaycan Respublikası Rabitə və Yüksək 
Texnologiyalar Nazirliyinin tabeliyində “Elektron 
Hökumət Təlim-Tədris Mərkəzi” Məhdud Məsuliyyətli 
Cəmiyyətinin yaradılması haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 17 
dekabr tarixli 389 nömrəli Qərarının (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015, № 
12, maddə 1586) adında, 1-ci və 2-ci hissələrində 
“Rabitə və Yüksək Texnologiyalar” sözləri “Nəqliyyat, 
Rabitə və Yüksək Texnologiyalar” sözləri ilə əvəz 
edilsin.

2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabine-
tinin 2016-cı il 5 fevral tarixli 37 nömrəli Qərarı 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplu-
su, 2016, № 2 (II kitab), maddə 379, № 7, maddə 
1342, № 11, maddələr 1965, 1976, № 12, maddə 
2239; 2018, № 8, maddələr 1793, 1795; Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 13 
yanvar tarixli 534 nömrəli Qərarı) ilə təsdiq edil-
miş “Ünvanlı dövlət sosial yardımın alınması üçün 
müraciət edilməsi, onun təyin olunması, verilməsi və 
verilməsindən imtina edilməsi Qaydaları”nın 1.3.9-cu 
yarımbəndində “Rabitə və Yüksək Texnologiyalar” 
sözləri “Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar” 
sözləri ilə əvəz edilsin.

3. “Ümumi istifadədə olan avtomobil nəqliyyatı ilə 
ölkədaxili sərnişin və yük daşımalarını yerinə yetirən 
sürücülərin iş və istirahət rejiminə, iş şəraitinin 
xüsusiyyətlərinə dair Qaydalar”ın təsdiq edilməsi 
barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabine-
tinin 2016-cı il 10 mart tarixli 118 nömrəli Qərarında 
(Azərbaycan  Respublikasının Qanunvericilik Toplu-
su, 2016, № 4, maddə 786) aşağıdakı dəyişikliklər 
edilsin:

3.1. 3-cü hissədə “Nəqliyyat” sözü “Nəqliyyat, 
Rabitə və Yüksək Texnologiyalar” sözləri ilə əvəz 
edilsin;

3.2. həmin Qərarla təsdiq edilmiş “Ümumi 
istifadədə olan avtomobil nəqliyyatı ilə ölkədaxili 
sərnişin və yük daşımalarını yerinə yetirən 
sürücülərin iş və istirahət rejiminə, iş şəraitinin 
xüsusiyyətlərinə dair Qaydalar”ın 1.6-cı bəndinin bi-
rinci cümləsində “Nəqliyyat” sözü “Nəqliyyat, Rabitə 
və Yüksək Texnologiyalar” sözləri ilə əvəz edilsin.

4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabine-
tinin 2017-ci il 12 may tarixli 202 nömrəli Qərarı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplu-
su, 2017, № 5, maddə 973; Azərbaycan Respubli-
kası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 1 dekabr tarixli 
519 nömrəli Qərarı) ilə təsdiq edilmiş “Balıqçılıq 
subyektlərinin uçotunun forması və aparılması 
Qaydaları”nın 2.1.5-ci yarımbəndində “Dövlət Dəniz 
Administrasiyasında” sözləri “Nəqliyyat, Rabitə və 
Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında Dövlət Dəniz 
Agentliyində” sözləri ilə əvəz edilsin.

5. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti-
nin 2017-ci il 29 dekabr tarixli 615 nömrəli Qərarı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplu-
su, 2017, № 12 (II kitab), maddə 2560; Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 8 noyabr 
tarixli 483 nömrəli və 6 dekabr tarixli 525 nömrəli 
qərarları) ilə təsdiq edilmiş “Lisenziya və ya icazə 
verən orqanların lisenziya və ya icazənin, onun 
dublikatının və əlavəsinin verilməsinin, yenidən 
rəsmiləşdirilməsinin, dayandırılmasının, bərpasının 
və ya ləğvinin “Lisenziyalar və icazələr” portalı 
vasitəsilə həyata keçirilməsini təmin etmək üçün son 
müddətlər”in 20-ci və 21-ci hissələri ləğv edilsin.

Novruz MƏMMƏDOV  
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

AZƏRBAYCAN  RESPUBLIKASI 
NAZIRLƏR  KABINETININ  QƏRARI
№ 22       Bakı şəhəri, 21 yanvar 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Təhlükəli yüklərin hava nəqliyyatı ilə 
daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında” 2000-ci il 13 dekabr tarixli 220 nömrəli və 
“Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə və qanunvericiliyə 
uyğun olaraq hava daşımalarına dair müqavilələrin rəsmiləşdirilməsi və sənədlərin tərtib 
edilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2007-ci il 11 iyun tarixli 94 nömrəli 
qərarlarında dəyişikliklər edilməsi barədə

“Azərbaycan Respublikasının Cinayət 
Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 12 
oktyabr tarixli 1272-VQD nömrəli Qanununun 
tətbiqi və “Azərbaycan Respublikası Cinayət-
Prosessual Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, 
qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi 
tənzimləmə məsələləri haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununun və həmin Qanun-
la təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikası 
Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin tətbiq edilməsi 
barədə” Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin 2000-ci il 25 avqust tarixli 387 nömrəli 
Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci 
il 17 oktyabr tarixli 304 nömrəli Fərmanının 
1.2-ci bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 
QƏRARA ALIR:

1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabi-
netinin 2000-ci il 13 dekabr tarixli 220 nömrəli 
Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanun-
vericilik Toplusu, 2000, № 12, maddə 871; 
2007, № 12, maddə 1336; 2009, № 2, maddə 
144, № 8, maddə 675, № 9, maddə 738; 

2016, № 12, maddə 2229; 2018, № 4, maddə 
803, № 5, maddə 1135) ilə təsdiq edilmiş 
“Təhlükəli yüklərin hava nəqliyyatı ilə daşınması 
Qaydaları”nın “Əsas anlayışlar” bölməsinin iyir-
mi üçüncü abzasında “məmulatlar və maddələr” 
sözləri “məmulatlar, maddələr və ya qurğular” 
sözləri ilə əvəz edilsin.

2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2007-ci il 11 iyun tarixli 94 nömrəli 
Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanun-
vericilik Toplusu, 2007, № 6, maddə 699; 2011, 
№ 4, maddə 373; 2016, № 12, maddə 2221; 
2017, № 9, maddə 1749) ilə təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı 
beynəlxalq müqavilələrə və qanunvericiliyə 
uyğun olaraq hava daşımalarına dair 
müqavilələrin rəsmiləşdirilməsi və sənədlərin 
tərtib edilməsi Qaydası”nın II hissəsinin otuz 
səkkizinci abzasında “məmulat və ya maddələr” 
sözləri “məmulat, maddələr və ya qurğular” 
sözləri ilə əvəz edilsin.

Novruz MƏMMƏDOV  
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

İsveçrəli professor Klaus Şvab 1971-ci ildə 
təşəbbüs göstərərək bugünkü Dünya İqtisadi Foru-
munun əsasını qoyan bir tədbirə imza atdı. Həmin 
ildə onun təşkilatçılığı ilə Avropanın 450-ə qədər 
aparıcı şirkət rəhbərinin iştirakı ilə keçirilən simpozi-
umda dünya iqtisadiyyatının perspektivləri müzakirə 
edilərək, ümumi strategiyanın müəyyənləşdirilməsi 
mühüm vəzifə kimi qarşıya qoyuldu. Zaman keçdikcə 
tədbir iştirakçılarının və forumda müzakirəyə çıxarı-
lan məsələlərin əhatə dairəsi genişləndi və gündəmə 
iqtisadi problemlərlə bərabər, həm də siyasi mövzular 
gətirilməyə başlandı. Eyni zamanda, menecmentin 
Avropa Forumu kimi fəaliyyət göstərən təşkilat 1987-ci 
ildə özünün indiki adını (Dünya İqtisadi Forumu) aldı.



25 yanvar 2019-cu il, cümə6
Ermənistan Dağlıq Qarabağda 

narkotiklərin daşınmasına havadarlıq edir
“NarkoQarabağ” kitabının müəllifi Harold Keyn bu qənaətdədir  

 � Tanınmış britaniyalı araşdırmaçı – jurnalist Harold 
Keyn Dağlıq Qarabağa və Ermənistana turist qismində səyahət 
edərək, burada narkotiklərin qeyri-qanuni istehsalı, dövriyyəsi 
və daşınması barədə çox sayda fakt, sənəd və müşahidələr 
əsasında “NarkoQarabağ” adlı kitab nəşr etdirib. 

Müəllif kitabda Dağlıq Qara-
bağdakı xunta rejiminin və işğal-
çı Ermənistan rəhbərliyinin bu 
istiqamətdə törətdiyi ağır cinayətləri 
üzə çıxaraq caniləri ifşa edib.  

Məlum olub ki, Ermənistan 
rəhbərliyi və Dağlıq Qarabağ-
dakı cinayətkar rejim bölgədə 
narkotiklərin yetişdirilməsi, emalı 
və daşınmasının nəinki qarşısını 
alır, faktiki olaraq, bu qanuna-
zidd cinayət hallarını dəstəkləyir. 
Təkcə bu sahədən deyil, 
Azərbaycanın hazırda işğal altın-
da olan ərazilərindəki zəngin təbii 
sərvətlərin vəhşicəsinə talanma-
sından da iri məbləğdə vəsait əldə 
edilir. 

Əslində, Ermənistan 
hökumətinin havadarlıq etdiyi bu 
ağır cinayətlərin təsiri Dağlıq Qara-
bağın sərhədləri ilə məhdudlaşmır, 

bölgədən kənara çıxararaq dün-
ya birliyi üçün də ciddi təhlükəyə 
çevrilir. 

Kitabda qeyd edilir ki, Dağlıq 
Qarabağda narkotik maddələrin 
emalı laboratoriyası mövcuddur. Bu 

fakt BMT-nin müvafiq hesabatla-
rında da dəfələrlə qeydə alınıb. Av-
ropa İnsan Haqları Məhkəməsi də 
Ermənistanın və Dağlıq Qarabağ-
dakı oyuncaq rejimin Azərbaycanın 
işğal altında olan əraziləri üzərində 
hərbi nəzarətə malik olması faktı-
nı təsdiq edib. Burada baş verən 
ağır cinayətlərə görə məhz onlar 
cavabdehdirlər. 

Böyük britaniyalı jurnaslist yazır 
ki, Dağlıq Qarabağda narkotiklərin 
yetişdirilməsi, emalı və dövriyyəsi 
sayəsində Ermənistan hazırda 
böyük maliyyə gəlirləri əldə edir. 
Bu çirkli pullar, ilk növbədə, Dağlıq 
Qarabağda xunta rejiminin, eləcə 
də buradakı hərbi qruplaşmaların 
saxlanılmasına və yeni, modern 
silahların alınmasına  sərf olunur. 

Dağlıq Qarabağın əsas 

beynəlxalq narkotik marşrutla-
rından birinə çevrilməsi, təbii ki, 
Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinin nizamlan-
masına, bölgədə davamlı və ədalətli  
sülhün əldə olunmasına ciddi ma-

neçilik törədir. 
Harold Keyn hesab edir ki, Qərb 

dövlətlərinin liderləri, nəhayət, başa 
düşməlidirlər ki, Dağlıq Qarabağ iş-
ğal altında olduğu üçün Azərbaycan 
dövləti hazırda bu əraziyə nəzarət 
edə bilmir. Ermənilər isə aşkar 
cəzasızlıq və tam nəzarətsizlik 
şəraitindən sui-istifadə edərək, 
bölgədə narkotiklərin dövriyyəsini 
hər vəchlə artırırlar. 

Müəllif sonra yazır ki, o, Dağlıq 
Qarabağa və Erməsitana səfərləri 
zamanı çox sayda fahişəliklə 
məşğul olan  gənc, orta yaşlı qa-
dınlarla rastlaşıb. Onlar dünyanın 
müxtəlif bölgələrindən bu yerlərə 
pul ilə satın alınaraq, yaxud şantaj, 
hədə-qorxu yolu ilə gətiriliblər. Bu 
qadınların həyatı məhv edilib, onlar 
insan alverinin acı qurbanlarıdır. Bu 
qadınların çoxu narkomana, ağır 
cinayətkara çevrilib. 

Sonda bildirək ki, araşdırmaçı 
jurnalist Harold Keyn özünün də eti-
raf etdiyi kimi, həyatını ciddi təhlükə 
altına qoyaraq əldə etdiyi sənəd və 
faktları “NarkoQarabağ” kitabından 
başqa, özünün internetdəki veb-
saytında da yerləşdirib. 

Məsaim ABDULLAYEV, 
“Xalq qəzeti”

 � Prezident İlham Əliyevin məhkum 
bloqer Mehman Hüseynov barəsində aparılan 
istintaqın obyektivliyinin təmin edilməsi 
və ədalətli qərar qəbul olunması ilə bağlı 
Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroruna 
tövsiyəsi bir sıra antiazərbaycan qüvvələrin 
planlarını alt-üst etdi. Bu, dövlət başçısının hər 
zaman belə məsələlərə həssaslıqla yanaşdığını, 
öz fəaliyyətində daim ədalət və humanizm 
prinsiplərini rəhbər tutduğunu, həmçinin bütün 
dövlət məmurlarından da eyni yanaşmanı tələb 
etdiyini bir daha ortaya qoydu. Həmin siyasətin 
təzahürü kimi onlarca amnistiya aktını, əfv 
haqqında sərəncamları misal göstərə bilərəm. 

Cənab Prezidentin bu ad-
dımı ilə həm də Azərbaycana 
qarşı “qara piar” kampani-
yası aparan bir sıra xarici 
təşkilatların əlaltılarının, 
eləcə də özlərini müxalifət 
təmsilçiləri hesab edən, 
əslində isə ölkəmizə qarşı 
sosial şəbəkələr vasitəsilə 
informasiya təcavüzü aparan, 
böhtan dolu saxta məlumatlar 
yayan psevdomedia 
nümayəndələrinin niyyətləri 
ifşa olundu.

Şübhəsiz ki, bu qüvvələrin 
marağında Mehman Hüsey-
novun azadlığa çıxması deyil, 
onların öz maddi və siyasi 
tamahları əsas idi. Ona görə 
də onlar yeri gələndə çirkin 
niyyətlərinin reallaşması üçün 
ölkədə iğtişaşlar törətmək 
niyyətlərini də gizlətmirdilər. 
Lakin yuxarıda vurğuladığım 
kimi, Azərbaycan Prezidenti-
nin sözügedən məsələni şəxsi 
nəzarətinə götürməsi xalqa və 
dövlətə qarşı aqressiv çağırış-
lar edən həmin şəxsləri, necə 

deyərlər, tutduqları yoldan 
çəkindirdi. Beləliklə də, onlar 
Mehman Hüseynov şousun-
dan yararlana bilmədilər. 

Azərbaycan ilə Avropa 
İttifaqı arasında əməkdaşlığın 
əhəmiyyətli dərəcədə 
dərinləşdirilməsini ehtiva 
edən və bu il imzalanma-
sı gözlənilən sazişlə bağlı 
aparılan danışıqların normal 
məcrada getdiyi bir dönəmdə 
belə şounun qurulması 
və bunun ətrafında “qara 

piar” aparılması, əlbəttə, 
düşmənlərimizin keçirdiyi 
narahatlığın ifadəsidir. 

Dövlətin güclənməsindən 
əndişələnən antiazərbaycan 
qüvvələrin varlığı heç kimə 
sirr deyil. Bu baxımdan, 
guya, blogerlə bağlı məlum 
qətnamənin qəbulu bir yan-
dan Avropa Parlamentinin 
deputatlarının birtərəfli qay-
dada və yanlış informasiya 
vasitəsilə yönləndirilməsindən 
 qaynaqlanırsa, digər 

tərəfdən, müvafiq lobbi 
qruplarının məqsədyönlü 
fəaliyyətindən irəli gəlir.

Doğrudur, real faktlara, 
həqiqətə söykənəcəyi halda 
fərdi qaydada insan hüquq 
və azadlıqlarının müdafiəsi 
ilə bağlı çağırışları hardasa 
normal qəbul etmək (bunun 
təzyiq alətinə çevirilməməsi 
şərtilə) olar. Ancaq heç 
kim məni və eləcə də 
ictimaiyyətimizi 30 ilə yaxın 
müddətdə məcburi köçkün 
olan bir milyondan artıq 

azərbaycanlının funda-
mental hüquqlarını kobud 
şəkildə pozan Ermənistanın 
cinayətkar hakimiyyətinə 
qarşı sanksiya tətbiqindən 
yayınan bir qurumun bu tip 
qərarlarının səmimiyyətinə 
inandıra bilməz! 

Rəsmi qurumların açıq-
lamalarını bir kənara qoya 
bilərik, bəs Avropa İttifaqının 
ticarət komissarı Sesilia 
Malstromun müzakirələr 
zamanı etdiyi çıxışda Aİ 

ölkələrinin Azərbaycandakı 
diplomatlarının Mehman 
Hüseynova baş çəkdiyini və 
onun aclıq aksiyasını da-
yandırdığını deməsinin də 
antiazərbaycan qüvvələrin 
mövqeyində hər hansı 
dəyişikliyə səbəb olmamasını 
necə izah edək?! 

Yuxarıda xatırlatdığım 
kimi, məsələnin təfərrüatı 
Azərbaycan Prezidentinin 
diqqətinə çatdırıldıqdan sonra 
dövlət başçısı bu müraciətə 
dərhal reaksiya verərək 
məhkumun gənc olması-
nı, artıq iki ilə yaxın cəza 
çəkdiyini, ailə vəziyyətini 
və atasının yaşlı olduğunu 
nəzərə alaraq, Mehman 
Hüseynovun istintaq işində 
humanizm prinsipinin önə 
çəkilməsini, araşdırmanın 
obyektiv və ədalətli olması 
üçün qanunla nəzərdə tutul-
muş bütün zəruri tədbirlərin 
görülməsini respublika Baş 
prokuroruna tövsiyə etdi. 

Beləliklə, cənab İlham 
Əliyevin Azərbaycanın 
milli maraqlarının qo-

runması ilə bağlı həyata 
keçirdiyi qətiyyətli siyasət 
dövlətimizi əl buyruqçusu 
rolunda görmək üçün davamlı 
fəaliyyətdə olan ermənipərəst 
xarici dairələrin alətinə 
çevrilənlərin qoşulduqları 
“layihə”ni uğursuzluğa düçar 
etdi. 

Elməddin BEHBUD,  
“Demokratik Azərbaycan 

Naminə” İctimai 
Birliyinin sədri

Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) yanvarın 
24-nü Beynəlxalq Təhsil Günü elan edib. BMT Baş 
Assambleyasının ötən ilin dekabrında elan etdiyi 
Beynəlxalq Təhsil Günü ilk dəfə qeyd olunur.

BMT-nin qərarında bildirilir ki, təhsil hər bir ölkədə 
dayanıqlı inkişafın əsas amilidir. Beynəlxalq Təhsil 
Günündə təşkilata üzv dövlətlər təhsilin inklüziv 
keyfiyyətinə diqqəti artırmalı, bu sahədə əlavə 
tədbirlər görməlidirlər.

Beynəlxalq Təhsil Günü münasibəti ilə 
UNESCO-nun baş direktoru Odre Azulenin təbrik 
məktubunda bildirilib ki, bu mühüm qərar “Dün-
yamızın dəyişdirilməsi: 2030-cu ilə qədər davamlı 
inkişaf gündəmi” adlı fəaliyyət proqramının həyata 
keçirilməsində təhsilin vacibliyini vurğulayır.

Odre Azule qeyd edib ki, hərtərəfli, ədalətli və 
keyfiyyətli təhsil olmadan, hər kəs üçün ömür boyu 
öyrənmə imkanları yaratmadan dövlətlər milyonlarla 
uşağı və gənci inkişaf prosesindən kənarda saxlayan 
yoxsulluğun səviyyəsini azalda bilməz. Beynəlxalq 
Təhsil Gününün qeyd olunması bu sahədə təməl 
prinsiplərə bağlılığı təsdiqləmək üçün böyük fürsətdir.

UNESCO-nun baş direktoru hazırda dünyada 262 
milyon uşağın məktəbə getmədiyini diqqətə çatdırıb. 
617 milyon uşaq və yeniyetmə isə oxuma və ibtidai 
hesablama bacarıqlarına malik deyil. Təxminən, 4 
milyon qaçqın uşağın məktəbə getmək imkanı yoxdur. 
Qarşıdurmalar və itkilər onların adi həyat tərzini 
pozub.

Odre Azule BMT-yə üzv dövlətləri təhsilin bütün 
səviyyələrdə hərtərəfliliyini və ədalətliyini qorumaqla 

hər kəsin maraqlarını təmin etməyə, qızların, qaçqın 
və məcburi köçkünlərin, miqrantların təhsil ehtiyac-
larına, müəllim hazırlığına, təhsil və təlimdə gender 
perspektivini daha fəal şəkildə təbliğ etməyə xüsusi 
diqqət yetirməyə çağırıb.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, “Xalq qəzeti”

İşğala son qoyulsa...

Dövlət başçımız qeyd 
etdi ki, tutduğumuz iqtisa-
di inkişaf yolu bizim işğal 
altında qalan torpaqları-
mızın azad edilməsi üçün 
ən effektiv yollardan biri-
dir: “Müstəqilliyimizin ilk 
illərində biz Ermənistanın 
təcavüzünə və işğalına 
məruz qaldıq. Bunun 
nəticəsində bir milyondan 
çox azərbaycanlı qaçqın və 
məcburi köçkünə çevril-
di, torpaqlarımızın iyirmi 
faizi işğal altındadır. BMT 
Təhlükəsizlik Şurasının 
erməni qoşunlarının torpaq-
larımızdan dərhal və qeyd-
şərtsiz çıxarılmasını tələb 
edən və iyirmi beş il bundan 
əvvəl qəbul olunan dörd 
qətnaməsinə baxmayaraq, 
onlar icra olunmur. Buna 
görə də biz hədəfimiz olan 
ərazi bütövlüyümüzün bərpa 
edilməsi və bir  milyondan 
artıq insanın evlərinə qa-

yıtması üçün daha güclü, 
daha uğurlu və daha effektiv 
olmalıyıq”. 

Bəs daha güclü, daha 
uğurlu olmağın konkret yolu 
nədən ibarətdir? Prezident 
həmin sualın cavabını dünya 
ictimaiyyətinə ən böyük 
auditoriyaya malik olan 
telekanallardan biri vasitəsilə 
belə çatdırdı: “Buna görə də 
özümüzü təminetmə, öz re-
surs və ehtiyatlarımıza arxa-
lanma siyasətimiz artıq bizi 
uğura aparır. Biz indi yaşayış 
standartlarını artırırıq, bizim 
yaxşı beynəlxalq nüfuzumuz 
var. Qeyd etdiyim kimi, biz 
demək olar ki, 250 milyard 
dollar investisiya cəlb etmi-
şik. Biz hərbi potensialımıza 
çoxlu sərmayə yatırmışıq 
və öz qonşularımızla çox 
uğurlu əməkdaşlıq formatını 
yaratmışıq. 

Beləliklə, torpaqla-
rımızın işğalını davam 

etdirən ölkə bütün bunları 
qiymətləndirməlidir. Başa 
düşməlidir ki, onlar da bu 
böyük əməkdaşlıq formatı-
nın bir tərəfi ola bilərdi, yəni, 
enerji, neft-qaz, nəqliyyat, 
bağlılıq layihələrindən asılı 
olub-olmayaraq. Bütün bu 
layihələr onlardan yan 
keçir, bir səbəbə görə: səbəb 
işğaldır. İşğala son qoyul-
sa, onda, əlbəttə ki, bizim 
regionumuzda daha geniş 
beynəlxalq əməkdaşlıq və 
davamlı sülh olardı”.

Fikrimcə, bu həqiqətlər 
təkcə Ermənistanda və işğal-
çı dövlətə himayədarlıq edən 
dairələrdə deyil, eləcə də bi-
zim regionda, xüsusən, Qaf-
qazda marağı olan hər kəs 
tərəfindən diqqətlə eşidilməli 
və müvafiq nəticələr çıxarıl-
malıdır. 

Gülzar İBRAHİMQIZI,  
filologiya elmləri namizədi

 � Avropa Parlamenti və onun bağlı olduğu Avropa Birliyi Azərbaycanla 
işbirliyində maraqlıdır. Bu qurum ölkəmizin Avropaya inteqrasiyasından və 
Avropanın Azərbaycanla əməkdaşlıqdan əldə edəcəyi faydanı hamıdan yaxşı 
dəyərləndirə bilir. Lakin elə qüvvələr və mərkəzlər də var ki, onlar da bu 
səbəbdən ölkəmizin Avropaya inteqrasiyasını hər vəchlə əngəlləməyə çalışır. 
Həmin qurumlar durmadan Avropa Parlamentinin imkanlarından istifadə 
edərək Azərbaycanı gözdən salmağa, Avropada ictimai rəyi Azərbaycana 
qarşı yönəltməyə can atırlar.

Yanvarın 17-də də belə bir cəhd oldu. 
Avropa Parlamentində Azərbaycanda insan 
haqlarıyla bağlı müzakirə aparıldı, növbətçi bir 
qətnamə qəbul edildi. Hazırda həbs cəzası çəkən 
Mehman Hüseynovun Azərbaycandan könüllü 
imtina etmiş qardaşı Emin Hüseynovun səyləri 
nəticəsində ictimai rəyə “Mehman Hüseynovla 
bağlı qətnamə” kimi təqdim edilən bu sənəd, 
əslində, ümumilikdə insan haqlarına aiddir. 

Amma Emin Hüseynov o sənəddə adı keçən 
digər şəxsləri gözardı edərək yalnız öz qardaşı-
nın adını hallandırmaqla məşğuldur. Hər halda, 
onun belə davranması insan haqları nağıllarına 
inananlar üçün də bir diqqət nöqtəsi olmalıdır. 
Qətnamənin tez-tələsik, araşdırma aparılmadan 
qəbul edilməsi haqqında artıq deyilib. Biz də, 
açığı, buna xeyli təəccüb edirik.

Azərbaycan dövlətinin uyğun qurumla-
rından uyğun bilgiləri almaq, müzakirə açıb 
gerçəyin üzə çıxmasına nail olmaq imkanı 
varkən Avropa Parlamenti niyə belə tələsik və 
yarımçıq hərəkət etdi? 

Doğrudanmı bizə demokratiya, ədalət, insan 
haqları dərsi vermək istəyən Avropa qafası buna 
zərurət görmədi? Doğrudanmı kimisə hansısa 
ölkəni ittiham edərkən onun rəyini dinləmək 
ədalətə kölgə salar? 

Bunu axı o Avropa deputatları bizdən yaxşı 
bilirlər. Bəs nədir onları belə tez-tələsik, qəfil və 
müzakirəsiz addım atmağa vadar edən?

Cavab aydındır, əslində. Biz bunu bilirik. 
Elə onlar özləri də, onlara dəstək verənlər 
də yaxşı bilirlər. Təkcə qətnamənin əsas 
təşəbbüskarlarından birinin adını demək yetər 
ki, belə bir qrup Avropa deputatının niyə belə 
davrandığı bəlli olsun. Bu, Rebekka Harms adlı 
alman deputatdır. Məlum və məşhur Sorosun 
müridlərindəndir. Təbii ki, Sorosun kim və 
nə olduğunu bilənlər üçün məsələ aydındır. 
Bilməyən, yaxud da bilib susmağa üstünlük 
verənlər üçünsə izah edirik:

Soros filantrop qılafına girmiş xaos genera-
torudur. Gürcüstanda, Ukraynada, hətta “ərəb 
baharı” girdabından hələ də qurtula bilməyən 
ərəb ölkələrində yerin altının üstünə çevrilməsi 
bu şəxsin birbaşa dəstəyi ilə baş verib və 
verməkdədir. Belə bir adamın uzantılarının 
Azərbaycanla bağlı məlum qətnaməyə təşəbbüs 
etməsi təsadüfdürmü? – Deyil. 

Onlar illərdir çalışır ki, ölkəmizi müxtəlif 
məsələlərdə ittiham edib içəridən qarışdırsınlar. 
Səbəb nədir? – Odur ki, Azərbaycana başçılıq 
edən iradə müstəqildir, heç kimə əyilmir, onların 
havasına oynamır. Belə durumu isə onlar həzm 
edə bilmirlər və ona görə də illərdir çalışırlar ki, 
ölkəmizi yeri gəldi-gəlmədi ittiham edib gözdən 
salsınlar.

Lakin aradan illər keçsə də, bunlar bir 
gerçəyi anlaya bilmirlər: Azərbaycan heç vaxt 

heç bir xarici qüvvənin basqıları qarşısında geri 
çəkilmədi, çəkilən də deyil!

Azərbaycan o ölkələrdəndir ki, burada ən 
ali iradə xalqa məxsusdur və ölkəyə başçılıq 
edən şəxs də yalnız bu iradəyə uyğun hərəkət 
edir. Bəs Avropa Parlamentinin bu qətnaməsi 
nəyə səbəb olacaq?

Belə baxanda, heç nəyə. Çünki Azərbaycan 
onun üzvü deyil, o parlament qarşısında da 
heç bir öhdəliyi yoxdur. Yəni bunların qəbul 
etdiyi sənəd bir kağız parçasıdır, sadəcə. Qəbul 
edildi, arxivə tikildi və bir neçə gün də müzakirə 
edildikdən sonra yaddan çıxacaq.

Bununla bərabər Azərbaycan öz yolundan 
çəkilən deyil. 

Ölkə Prezidenti İlham Əliyevin şəxsən 
başçılığı altında Azərbaycan Avropaya inteqrasi-
ya prosesini davam etdirəcək. Özünün BMT-
dən üzüaşağı bütün beynəlxalq qurumlardakı 
fəaliyyətini ən yüksək səviyyədə tutacaq. İstər 
ölkəmiz, istər bölgəmiz, istərsə də dünya üçün 
faydalı təşəbbüslərə hamıdan çevik reaksiya 
verəcək. Özəlliklə də qlobal terrorla mücadilə 
məsələsində bir addım da geri atmayacaq.

Azərbaycan kimlərinsə haradasa qəbul etdiyi 
qətnamələrlə deyil, öz cızdığı planlarla hərəkət 
edir.

Ölkəmiz Avropa Parlamentinin öncəki 
illərdə də bənzər addımlar atmasından sonra 
öz qətiyyətini sərgiləməli olmuşdu. İndi də 
sərgiləyəcək. Yəni biz istər dövlət, istərsə də 
toplum olaraq o qətnaməyə qədər necə davra-
nırdıqsa, bundan sonra da elə olacaq. Dəyişən 
bir şey olmayacaq. Dediyimiz kimi, bu dövlət 
yalnız Azərbaycan xalqının iradəsilə hesablaşır. 
Ondan kənardakı heç bir iradə Azərbaycana nəyi 
isə diktə edə bilməz! O cümlədən də, Avropa 
Parlamenti.

Yeri gəlmişkən, Avropa Parlamentinin 
məlum qətnaməsində diqqətimizi bir məqam 
çəkdi. Orada ədəbli şəkildə “üzdəniraq” deyə 
biləcəyimiz kəsimin hüquqlarının təmin 
edilməsi üçün də çağırış var. Açığı, Mehman 
Hüseynovla başlayıb niyə o “üzdəniraq”ları da 
işin içinə əlavə ediblər, anlamadıq.

Görünür, Mehmanın çox yaxında işə yara-
mayacağını bildikləri üçün yeni cəbhə açmağa 
hazırlaşırlar. Nə deyirik? Açırlarsa, açsınlar. 
Onların qarşısından heç vaxt qaçmadıq, indi də 
qaçan deyilik. 

Azər HƏSRƏT, 
Orta Asiya və Güney Qafqaz 

Söz Azadlığı Şəbəkəsinin sədri

 � Kütləvi informasiya vasitələrinin xəbər verdiyi kimi, Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 21-də Davosda 
Çinin CGTN (China Global Television Network) televiziya kanalına 
müsahibə verib. Həmin müsahibənin bütün cümlələri müasir Azərbaycan 
həqiqətlərini əks etdirdiyinə görə, hamı kimi mən də maraqla izlədim. 
Ancaq məni çinli jurnalistin “Sizin ölkəniz müəyyən ərazi mübahisəsi 
ilə üz-üzə qalıb. Əlaqəlilik, infrastruktur, daha yaxşı mühitin qurulması 
və iqtisadiyyatın insanlarla alyansı Sizə bu problemi çözmək üçün fürsət 
tapmağa imkan verəcəkmi?” – sualına verilən cavab daha çox məmnun etdi.

Avropa Parlamentini 
Azərbaycana qarşı 
KIMLƏR  YÖNƏLDIR?

Psevdomedia 
nümayəndələrinin 
növbəti məyusluğu

Təxminən 4 milyon qaçqın uşağın 
məktəbə getmək imkanı yoxdur
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Prezident Sauli Niinistö: Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 
həllində müsbət addımlar atılacağına ümidlər çoxdur

 � Minsk qrupunun hazırkı prosesini dəstəkləyirəm. İndiki 
vəziyyət daha optimistdir. Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinin həllində müsbət addımlar atılacağına 
ümidlər çoxdur. 

Bu fikirləri Finlandiyanın Pre-
zidenti Sauli Niinistö AŞPA-da 
azərbaycanlı deputat Rafael Hüsey-
novun sualına cavabında söyləyib.  
Finlandiya Prezidenti AŞPA-da 
ölkəsinin quruma sədrliyi dövründə 
nəzərdə tutulan prioritetlərdən 
danışandan sonra parlamentarilərin 
suallarını cavablandırıb.  

Azərbaycan nümayəndə heyətinin 
üzvü Rafael Hüseynov Prezident Sa-
uli Niinistöyə iki sualla müraciət edib. 
Birinci sual Azərbaycan və Finlandiya 
arasında inkişaf etməkdə olan iqtisadi 
münasibətlərlə bağlı olub. Deputat 
bu əlaqələrin ümumi mənzərəsini 
cızaraq, iki ölkənin iqtisadi əlaqələrini 
daha əhatəli edəcək hansı imkan-
ların olmasını soruşub: “Finlandiya 
ilə Azərbaycan arasında qarşılıqlı 
faydalı olan iqtisadi münasibətlər ar-
dıcıl şəkildə inkişaf edir. Azərbaycan 
ilə Finlandiya arasında ticarət 
dövriyyəsi durmadan artır. Bu gün 

Azərbaycanda sənaye, ticarət, xidmət 
və tikinti sahələrində Finlandiyanın 13 
şirkəti qeydiyyatdan keçib. Ölkənizin 
xarici ticarət və inkişaf nazirinin Ba-
kıya 2018-ci ildəki səfərindən sonra 
bu əlaqələrin inkişafı baxımından 
hər hansı yeni mühüm perspektivlər 
müəyyənləşdirilibmi?”.

Finlandiya Prezidenti bu sualın 
cavabında bildirib ki, iki ölkə ara-
sında iqtisadi əlaqələrin, həqiqətən, 
yaxşı perspektivləri var. Sizin mənə 
bu barədə fikirlərimi bölüşmək 
imkanı yaratmağınız, yəqin ki, 
Azərbaycanla iqtisadi əlaqələr quran 
və bu niyyətdə olan fin şirkətlərini və 
müəssisələrini sevindirəcək. Belə 
şirkətlər və müəssisələr bizdə çoxdur. 
Biz urbanizasiya dövründə yaşayı-
rıq. Bunun müsbət tərəfləri olduğu 
kimi, təbii ki, yaratdığı problemlər 
də var. Bu istiqamətdə fəaliyyət 
göstərən, məhz urbanizasiyadan 
doğan problemlərin həlli sahəsində 

xidmət göstərən müəssisələrimiz var. 
Onlar yalnız ölkəmizdə deyil, iqtisa-
di əlaqələr qurduğumuz ölkələrdə 
də eyni məsələlərin həlli ilə məşğul 
olmaqda maraqlıdırlar. Məsələn, su 
təmizlənməsi, yol çəkilişi və bu qəbil 
sahələr üzrə işləyən müəssisələrin 
əməkdaşlıq imkanları genişdir. 
Perspektivlər çoxdur. İndiyədək 
etdiklərimizdən daha çox iş görməliyik.

İkinci sual, Azərbaycan üçün 
xüsusi önəm daşıyan Ermənistanın 
Azərbaycana təcavüzü, Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı idi. 
Azərbaycan nümayəndə heyətinin 
üzvləri, adətən, hər münasib imkan-

dan istifadə edərək bu mövzunun 
gündəmə gətirilməsinə cəhd edirlər 
və Finlandiyanın ATƏT-in Minsk 
qrupuna üzv ölkələrdən olması indi 
növbəti dəfə bu məsələdən bəhs 
etməyə imkan yaradırdı. 

Rafael Hüseynov Prezident Sauli 
Niinistöyə belə sualla müraciət etdi: 
“Hələ 1992-ci ildə ATƏT-in Minsk 
qrupunda həmsədrlik institutu təsis 
edilərkən Dağlıq Qarabağ proble-
minin həlli məsələsində Finlandiya 
həmsədrlərdən biri seçilmişdi. Siz bu 
gün də Minsk qrupunda varsınız və 

Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü, 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi də 
həllini tapmadan qalır. Bir müna-
sib tərəfdaş kimi getdikcə daha sıx 
iqtisadi, mədəni əlaqələr qurduğunuz 
Azərbaycanın bu ümdə problemi-
nin həll istiqamətində hansı yeni 
səylərinizi gözləyə bilərik?”. 

Finlandiya Prezidenti bəyan edib 
ki, hərbi münaqişələrin, qaçqınlar 
probleminin və bunlardan törəyən 
digər fəsadların aradan qaldırılma-
sında, əslində, hamımız maraqlıyıq. 
Çünki bunun bu və ya digər dərəcədə 
hamıya təsiri var. Azərbaycanın 
problemi də bizə yaxşı tanışdır, bu 

münaqişənin tezliklə sülh yolu ilə, dip-
lomatik vasitələrlə həllində maraqlıyıq 
və Minsk qrupu çərçivəsində buna 
istənilən dəstəyi göstərməyə hazı-
rıq. Son dövrdəki müşahidələrimiz, 
danışıqlar prosesi optimizmdən xəbər 
verir. Ümid var ki, Azərbaycan və 
Ermənistanın maraqlarına optimal 
cavab verən qərarlar qəbul ediləcək.

Şəhla AĞALAROVA,  
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Strasburq

Rafael HÜSEYNOV: Azərbaycana qarşı sosial 
şəbəkələr vasitəsilə informasiya təcavüzü aparılır

 � Azərbaycan işğala məruz qalmış 
ölkədir. Otuz ilə yaxındır ki, xarici qüvvələrin 
havadarlıq etdiyi Ermənistan Azərbaycanın 
ərazisinin 20 faizini zəbt edib. Lakin bu gün 
Azərbaycana qarşı psevdomedia və sosial 
şəbəkələr vasitəsilə başqa bir işğal, informasiya 
təcavüzü aparılır. Söyüş, böhtan, təhqir, saxta 
məlumatlar, xalqa və dövlətə qarşı aqressiv 
çağırışlar səngimək bilmir. Elə bu gün burada 
səslənən bəzi çıxışlar da həmin qara siyasətin 
davamıdır. Bunların hamısının arxasında konkret 
qüvvələr, kəşfiyyatlar, maliyyə resursları dayanır. 
Sosial şəbəkələrdəki anonimlik məsələsi aradan 
qaldırılarsa, hüquqi mexanizmlər daha sərrast 
fəaliyyətə başlayarsa, belə xoşagəlməz və 
qanunazidd hallar azalar.

AZƏRTAC xəbər verir ki, 
bu fikirləri AŞPA-nın qış ses-
siyasında “Kütləvi informasi-
ya vasitələri dezinformasiya 
və təbliğat kontekstində” və 
“Media azadlığı demokratik 
seçkilərin şərti kimi” mövzu-
ları ilə bağlı müzakirələrdə 
Azərbaycan nümayəndə 
heyətinin üzvü Rafael Hüsey-
nov söyləyib.

Deputat bildirib ki, yeni 
dövrün ekoloji təhlükələri 
sırasında ən narahatlıq do-
ğuranlardan biri informasiya 
mühitinin çirkləndirilməsidir. 
Həm də digər ekoloji 
bəlalardan fərqli olaraq, bu 
təmayül, istisnasız olaraq, 
bütün dünyanı əhatə edir. 

Başlıca səbəb isə hamının 
eyni “hörümçəyin torun”da 
olmasıdır.

Hər şeyə təsir edən 
zaman kütləvi informasi-
ya anlayışının mahiyyətini 
də dəyişib. Yüz il öncə 
kütləvi informasiya vasitəsi 
deyərkən yalnız çap mətbuatı 
nəzərdə tutulurdusa, çox 
keçmədən bu sıraya infor-
masiya agentlikləri, radio, 
televiziya da qoşuldu. Həmin 
kütləvi informasiya modelinin 
hakimiyyəti internet erasına 
qədər davam etdi. İnternet 
kabusunun bəhrəsi kimi 
yaranan sosial şəbəkələr son 
dərəcə qısa bir vaxt ərzində 
klassik media modelini 

laxlada, onun müvazinətini 
poza bildi. Onun yerini 
tutmadı, amma səviyyəsinin, 
nüfuzunun aşağı düşməsinə 
nəzərəçarpacaq ziyan vurma-
ğı bacardı. 

Qeyd edilib ki, sosial 
şəbəkə rəsmi medianın 
alternativi, rəqibi kimi deyil, 
ucuz dublikatı kimi orta-
ya çıxıb. Lakin dublikatın 
sürəti, intriqası, macəraçı 
cazibədarlığı çox olduğun-
dan qısa müddətdə cəmiyyət 
həyatında və düşüncədə 
özünə yer tutub. Sosial 
şəbəkə tədricən nəhəng 
media virusuna çevrilib. 

“Sosial şəbəkədəki qeyri-
peşəkarlıq təəssüf ki, kütləvi 
informasiya vasitələrinə 

daha çox sirayət etməyə, 
onu içəridən zədələməyə, 
öz kökünə salmağa başladı. 
Dezinformasiya da, müxtəlif 
növ təbliğat və antitəbliğat 
da müəyyən dozalarda 
mətbuatda həmişə olub. 
Amma heç vaxt indiki kimi 
geniş, kütləvi, çılpaq və dağı-
dıcı səciyyə daşımayıb. Sosi-
al şəbəkədə heç də hər şey 
pis deyil. Lakin məhz sosial 
şəbəkə getdikcə daha artıq 
ölçülərdə informasiya başı-
pozuqluluğuna, milli, irqi, dini 
ayrı-seçkiliyə rəvac verən, 
nifrət yayan çıxışlara mey-
dan açır”, -deyə R.Hüseynov 
bildirib. O vurğulayıb ki, indi 
medianın ən çox ehtiyacı 
olan peşəkarlığın durmadan 

artırılmasıdır. Peşəkarlığın 
ali səviyyəsi və güzəştsizlik 
bu sferaya qeyri-peşəkarların 
kütləvi axınının qarşısını 
alar, arzuolunmaz informa-
siya və çağırışların mediada 
asudə hərəkətinin qarşısı-
na qoruyucu zireh çəkər. 
Sosial şəbəkədəki xaosun 
dayandırılmasının əsas açarı 
nəzarət mexanizmlərinin 
gücləndirilməsi, hüquqi 
cavabdehliyin artırılmasıdır. 
Sosial şəbəkə istifadəçisi 
olmaqdan ötrü qeydiyyat 
sərtləşdirilməli, qapalı imza-
lılıq qadağan edilməli, hər 
kəs yalnız öz kimlik vəsiqəsi 
ilə tanınmalıdır. Potensial 
istifadəçi hansı qaydalara 
əməl etməli olması ilə bağlı 
hüquqi məsuliyyət daşıdığını 
müəyyən edən müqaviləni 
təsdiqləməlidir.

R.Hüseynov deyib ki, 
bu gün peşəkar medianın 
səlahiyyətlərini getdikcə 
daha çox mənimsəyən 
sosial şəbəkə hamını idarə 
edir. Hətta daha artığını edir 
– əsarətində saxlayır. Bu, 
dünya içində bir dünyadır. 
Hamımız birgə çalışaq ki, 
həmin aləm daha əxlaqlı, 
daha səviyyəli, daha demok-
ratik olsun.

Şəhla AĞALAROVA,  
AZƏRTAC-ın xüsusi 

müxbiri

Strasburq

 � Yanvarın 22-də Davos Ümumdünya İqtisadi Forumu çərçivəsində 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Ermənistanın baş naziri Nikol 
Paşinyanla qeyri-rəsmi görüşü baş tutub. Aydındır ki, bu görüşdə 
Ermənistan–Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması 
üzrə danışıqlar prosesinin cari vəziyyəti barədə söhbət olub.

Azərbaycan Prezidenti Administrasiya-
sının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin 
müdiri Hikmət Hacıyev bu görüşü bundan 
əvvəl Düşənbə və Sankt-Peterburqda ke-
çirilmiş qeyri-rəsmi görüşlərin davamı kimi 
qiymətləndirib. Düşənbədəki görüş ötən il 
sentyabrın 28-də MDB sammiti çərçivəsində 
baş tutmuşdu və bu görüş zamanı tərəflər 
Ermənistan–Azərbaycan Dağlıq Qara-
bağ münaqişəsinin nizamlanması üzrə 
danışıqlara, qoşunların təmas xəttində 
və Ermənistan–Azərbaycan sərhədində 
insidentlərin qarşısının alınması üçün 

atəşkəs rejiminə əməl olunmasına sadiqliyini 
bildirib. Bu iki amil bir-biri ilə sıx əlaqəlidir 
və ona görə də dekabr ayında Sankt-
Peterburqda keçirilmiş görüşdə də diqqət 
mərkəzində olub.

Göründüyü kimi, dünyanın nüfuzlu 
məkanlarında Azərbaycanın işğal olunmuş 
ərazilərinin azad olunması mövzusu diqqətə 
çatdırılır.

Azərbaycan Prezidenti ardıcıl olaraq iş-
ğal olunmuş ərazilərin qaytarılması prosesi-
nin başlanması üçün zəruri tədbirlər həyata 
keçirir. Bu siyasətin uğurunun rəhni kimi 
son illərdə Ermənistan üzərində hərbi və 
maliyyə üstünlüyünün əldə olunması, eləcə 
də işğalçı ölkənin enerji, nəqliyyat və iqtisadi 
təcridini göstərmək olar.

Azərbaycan və Ermənistan tərəflərinin 
Davos görüşü İlham Əliyev diplomatiya-
sının aşkar uğurudur. O, Minsk qrupunun 
həmsədrlərinin əksər hallarda maneəyə 
çevrilən vasitəçilik xidmətlərindən asılı 
olmayaraq, danışıqları ikitərəfli formata 
keçirdi. Aydındır ki, ilk növbədə, söhbət 
N.Paşinyanla etimad münasibətlərinin qurul-
masından gedir, bu cür daha asan danışıq 
aparmaq olur və bunun üçün digər mühüm 
səbəblər var. 

Nikol Paşinyan üçün ən ağrılı mövzu 
erməni qoşunlarının Azərbaycanın işğal 
olunmuş ərazilərindən çıxarılması zərurətidir 
ki, bu da prinsipcə Qarabağ ermənilərinə 
Bakı tərəfindən özünüidarə hüququ və 
təhlükəsizlik təminatının, eləcə də digər 
imkanların verilməsinə cavab olaraq re-
allaşdırıla bilər. Paşinyan hakimiyyətinin 
Azərbaycanın köməyinə ehtiyacı var. Bu, 
hərbi əməliyyatların bərpa olunmama-
sı, nəqliyyat yollarının açılması barədə 
Azərbaycanın verəcəyi zəmanət, gələcəkdə 
isə Qarabağın azərbaycanlı və erməni icma-
ları arasında əməkdaşlıq mühiti yaradılması 
üçün danışıqlardır.

N.Paşinyanın rəhbərliyi altında İrəvan 
komandası başa düşür ki, “Qarabağ klanı” 
öz xeyri və ambisiyaları uğrunda üçüncü 

qüvvələrin – xarici diasporun yardımı ilə 
Ermənistanı "Qarabağ bataqlığı"na salıb və 
onu yalnız Azərbaycan xilas edə bilər. Müva-
fiq olaraq rəsmi Bakı və İrəvan münaqişənin 
mərhələli nizamlanmasına hansı format-
da başlayacaqlarını müzakirə etməlidir. 
Əsas mövzu Azərbaycan tərəfinin iqtisadi 
güzəştlər yaratmasına cavab olaraq erməni 
qoşunlarının işğal olunmuş ərazilərdən çıxa-
rılmasının mümkünlüyüdür.

N.Paşinyan erməni xalqını Ermənistanın 
əsas nailiyyətinə – Azərbaycanla barışma-
ğa hazırlaya bilər. Qeyd etmək lazımdır 
ki, o, Qarabağ ideoloqu Zori Balayanın 
dostu, onun qədər xəstə təfəkkürə malik 
və ermənilərlə azərbaycanlıları genetik 
cəhətdən uyğun olmayan xalqlar adlandıran 
Robert Koçaryanı həbs etdirib. Bu siyasətçi 
istəmirdi, daha doğrusu, qəbul edə bilmir-
di ki, azərbaycanlılar və ermənilər təkcə 
Gürcüstan, Rusiya, Türkiyə, İran, ABŞ, 
Niderland və digər ölkələrdə deyil, həm də 
Azərbaycanda və Ermənistanda birgə yaşa-
ya bilərlər.

Prezident İlham Əliyevin Nikol Paşin-
yanla Davos görüşü mühüm əhəmiyyətə 
malikdir. Qarabağ problemi ilə yanaşı, 
Davosda Ermənistanın gələcəyi məsələsi 
də həll olunur. Erməni liderə barışıq lazım-
dır və görüşlərin Azərbaycanın hərbi-siyasi 
və iqtisadi üstünlüyü şəraitində keçməsini 
nəzərə alsaq, onun üçün İlham Əliyevlə 
üz-üzə danışmaq daha asandır. Azərbaycan 
xalqı öz Prezidentinə güvənir və İrəvanın 
qonşusunun ərazi bütövlüyünü tanıyacağı 
təqdirdə əhalini sülh prosesinə hazırlamaq 
Bakı üçün çətin məsələ olmayacaq. Bugün-
kü Ermənistan–Azərbaycan qarşıdurmasının 
N.Paşinyan üçün təhlükəsi ondan ibarətdir 
ki, Azərbaycan ordusu işğal olunmuş 
ərazilərimizi Ali Baş Komandanın əmri ilə 
azad etməyə qadirdir. 

Elxan ƏLƏSGƏROV,  
"Baku Network" ekspert şurasının 

rəhbəri, fəlsəfə doktoru

Elxan ƏLƏSGƏROV: Davosda təkcə 
Dağlıq Qarabağın yox, həm də 

Ermənistanın gələcəyi həll olunurdu

Azərbaycan-Qırğızıstan əməkdaşlığının  
inkişaf perspektivləri müzakirə edilib

 � Azərbaycanın Qırğızıstandakı səfiri Hidayət Orucov bu ölkənin 
Prezident Aparatının xarici siyasət şöbəsinin müdiri Daniyar Sıdıkovla 
görüşüb.

D.Sıdıkov Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin Qırğızıstanın Çolpon-Ata şəhərində 
keçirilən Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şu-
rasının VI Sammiti çərçivəsində Qırğızıstan 
Prezidenti Sooronbay Jeenbekov ilə səmimi 
görüşünü xatırlayaraq bildirib ki, ölkələrimizin 
dövlət başçıları arasında olan yaxın 
münasibətlər ikitərəfli əlaqələrinin inkişafında 
mühüm rol oynayır.

Səfir qeyd edib ki, dost ölkələrimiz ara-
sında əməkdaşlığın və münasibətlərimizin 
inkişafı Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin diqqətindədir. Bildirilib ki, son vaxt-
lar Qırğızıstanın Azərbaycanla əməkdaşlığa 
marağı daha da artıb. Hazırda müxtəlif 
sahələr üzrə əməkdaşlıq yüksək dinamika 
ilə inkişaf edir.

D.Sıdıkov bildirib ki, Qırğızıstan ilə 
Azərbaycan beynəlxalq miqyasda da hər 
zaman bir-birinin mövqeyini dəstəkləyib və 
bundan sonra da dəstəkləyəcək.

Son illər ərzində Azərbaycan–Qırğızıs-
tan əlaqələrinin müxtəlif istiqamətlər üzrə 
genişlənməsini məmnunluqla vurğulayan 

səfir ölkələrimiz arasında iqtisadi-ticari 
sahədə əməkdaşlığın daha da inkişafı üçün 
böyük potensialın olduğunu bildirib. 

H.Orucov müxtəlif sahələrdə əlaqələrin 
daha da inkişafına təkan vermək məqsədilə 
Azərbaycan ilə Qırğızıstan arasında 
Hökumətlərarası Birgə Əməkdaşlıq Komissi-
yanın 3-cü iclasının tezliklə Bişkek şəhərində 
keçirilməsinin vacibliyini vurğulayıb.

D.Sıdıkov ölkələrimiz arasında müxtəlif 
sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsində, 
xüsusilə, iqtisadi sahədə birgə layihələrin 
həyata keçirilməsində Qırğız tərəfinin maraqlı 
olduğunu diqqətə çatdırıb.

Görüşdə Qırğızıstan–Azərbaycan 
əməkdaşlığının indiki vəziyyəti və 
perspektivləri ətrafında geniş fikir mübadiləsi 
aparılıb, digər aktual məsələlər müzakirə 
olunub.  

Qulu KƏNGƏRLİ,  
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Bişkek

Ülviyyə AĞAYEVA: Fiziki məhdudiyyətli insanlar üçün stimul 
yaradılmalı, onların cəmiyyətə fəal inteqrasiyasına yardım edilməlidir

 � Fiziki məhdudiyyətli insanlara 
tam diqqət və qayğı beynəlxalq hüquq 
və siyasətin əsas məsələlərindən biridir. 
Həmkarlarımız fiziki məhdudiyyətli 
insanlar, onların həyat şəraiti, cəmiyyətdə 
üzləşdikləri problemlər, əmək bazarında 
rast gəldikləri çətinliklərdən söz açdılar. 
Əsas məsələ isə bizim nə edəcəyimizdən 
asılıdır. Bu sahədə köklü dəyişikliklər etmək 
üçün bir-birimizdən bir yerdə işləməyi 
öyrənməli, belə insanların özlərini bizim 
aramızda tamhüquqlu hiss etməsi üçün nə 
etmək lazım olduğunu aydınlaşdırmalıyıq.

Bu fikirləri Milli Məclisin deputatı, 
Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assamb-
leyasındakı nümayəndə heyətinin üzvü Ülviyyə 
Ağayeva qurumun qış sessiyası çərçivəsində 
“Əlillər üçün – inklüziv işçi qüvvəsi” mövzusunda 
hesabatının müzakirəsi zamanı söyləyib. O bildirib 
ki, əlillərin ictimai həyatda iştirak etməsində ciddi 
çətinliklər, onlara münasibətdə mənfi stereotiplər 
mövcuddur. Ancaq onlar cəmiyyətin digər üzvləri 

ilə bərabər imkanlara malik olmalıdırlar. Təəssüf 
ki, bəzi ölkələrdə fiziki məhdudiyyətli insanlar 
hüquqlarının pozulması halları, həyat və məişət 
çətinlikləri ilə üzləşirlər. Hətta onların iş tap-
maq imkanları da bir çox hallarda süni şəkildə 
məhdudlaşdırılır.

Azərbaycanlı deputat bildirib ki, bərabərhüquqlu 
insanlardan ibarət cəmiyyət yaratmaq üçün fiziki 
məhdudiyyətli insanlarla əməkdaşlıq edilməli 
və onların hüquqları təmin olunmalıdır. Onla-
ra müvafiq iş şəraiti yaradılmalı, özəl sektorda 
iştirakı təmin edilməlidir. Onlar üçün stimul ya-
radılmalı, cəmiyyətə daha fəal inteqrasiyasına 
yardım edilməlidir. Deputat təklif edib ki, fiziki 
məhdudiyyətli insanların cəmiyyətin tamhüquqlu 
üzvlərinə çevrilməsi üçün onların işlə təmin olun-
masına yeni müstəvidən baxmaq, yeni imkanlar 
axtarmaq lazımdır. 

Şəhla AĞALAROVA,  
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Strasburq



(əvvəli 1-ci səhifədə)

“Azərbaycan artıq müstəqil 
xarici siyasəti olan ölkə kimi 
tanınır və daxili sabitlik, iqtisadi 
inkişaf bizə bu gücü verir. Eyni 
zamanda, biz hər hansı bir 
ölkəyə zərər vurmuruq. Biz, 
sadəcə, daha yaxşı münasibətlər 
qurmaq, daha çox iş görmək, 
insanlarımıza daha yaxşı şərait 
qurmaq istəyirik, sülh və harmo-
niya içində yaşamaq istəyirik” – 
deyən ölkəmizin başçısı bir daha 
bəyan etdi ki, qarşıya qoyulan 
əsas vəzifə, ilk növbədə, əhalinin 
həyat səviyyəsinin getdikcə 
yaxşılaşdırılmasıdır. 

Dövlətimizin başçısı həmin 
müsahibədə ölkə əhalisinin 
rifah halının yaxşılaşdırıl-
ması istiqamətində görülən 
işlərdən, iqtisadiyyatın daha 
da möhkəmləndirilməsindən, 
nəqliyyatla bağlı infrast-
ruktur layihələrinin real-
laşdırılması üçün həyata 
keçirilən tədbirlərdən, xa-
rici siyasətdəki uğurlardan, 
həmçinin qonşu dövlətlərlə 
münasibətlərdən söhbət açıb. 
Təbii ki, bu uğurların əsasını 
dövlət idarəçiliyindəki zəngin 
təcrübə, düşünülmüş siyasi 
kurs, cəsarətlə və inadla həyata 
keçirilən müstəqil xarici siyasət, 

ictimai-siyasi sabitliyin daimili-
yinin təmin olunması təşkil edir. 

Bütün bunlara görə də 
ölkəmizə qoyulan sərmayələrin 
həcmi ildən-ilə artır. Ölkə 
başçısı öz müsahibəsində bu 
faktı diqqətə çatdırdı: “Biz çoxlu 
sərmayə cəlb etdik, son 15 ildə, 
təqribən, 250 milyard dollar 
həcmində. Dünya Bankının 
“Doing Business” reytinqində 
biz 25-ci yerdəyik. Buna görə 
düşünürəm ki, neft-qaz sekto-
rundan başqa, digər sektorlara 
sərmayə yatırmaq üçün inves-
torları cəlb etmək çətin olmaya-
caq”.

Azərbaycanın artıq öz 
sərhədlərindən kənara sərmayə 
yatırdığını diqqətə çatdıran ölkə 
başçısı bunu ölkədə müasir 
infrastrukturun yaradılması 
ilə əlaqələndirib. İnfrastruk-
turun əhəmiyyətini qeyd edən 
Prezident İlham Əliyev bunun 
investorlar, biznes dairələri üçün 
çoxlu potensial və insanları-
mız üçün rahatlıq yaradacağını 
bildirib. Bu uğurlar getdikcə 
özünü büruzə verməkdədir. 
Məsələn, elektrik enerjisinin 
istehsalına sərmayə yatırıldıq-
dan sonra Azərbaycan elektrik 
enerjisi idxal edən ölkədən ixrac 
edən ölkəyə çevrildi və bun-
dan çoxlu qazanc əldə edildi. 
Ölkə daxilində qazlaşdırma 

səviyyəsinin 95 faizə qədər 
artırılmasının çox yaxşı nəticə 
olduğunu vurğulayan dövlət baş-
çısı yol tikintisinə sərmayə ya-
tırıldığını da vacib məsələ kimi 
diqqətə çatdırıb. Bütün bunlar 
beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən 
də yüksək dəyərləndirilib. 
Məsələn, Davos Dünya İqtisadi 
Forumunun qiymətləndirməsinə 
əsasən, Azərbaycanın yolları 
keyfiyyətinə görə dünyada 34-cü 
yerdədir. 

Dövlətimizin başçısı qeyd 
etmişdir ki, bütün bu uğurların 
əsasında insan amili dayanır. İnf-
rastrukturun yenilənməsi, biznes 
dairələrinin faydalana biləcəyi 
şəraitin yaradılması və digər 
amillərdə əsas məqsəd, ilkin ola-
raq, öz xalqımız üçün çox yaxşı 
şərait yaratmaqdan ibarətdir. 

Azərbaycanda nəqliyyat 
qovşağının yaradılmasını yüksək 
qiymətləndirən dövlətimizin 
başçısı bunun Şərqdən Qərbə və 
Şimaldan Cənuba vacib tranzit 
ölkə olmaq imkanı verəcəyini 
bildirib. Ölkə rəhbəri nəqliyyat 
infrastrukturunun əhəmiyyətli 
olduğunu bildirib və deyib ki, 
bir gün neft və qaz tükənəcək, 
lakin coğrafiyamızı nəzərə 
alsaq, nəqliyyat infrastrukturu 
həmişə qalacaq: “Eyni zaman-
da, biz nəqliyyat infrastruktu-
rumuza sərmayə yatırdıq ki, 

bu da bizə çoxlu yükləri cəlb 
etməyə və bir hab yaratmağa 
imkan verəcək. Bizim dəmir 
yollarımız, altı beynəlxalq hava 
limanımız var, bizə 15 milyon 
tondan 25 milyon tona qədər 
yük daşımağa imkan verəcək 
yeni Ələt Ticarət Limanımız 
var. Bütün növ gəmiləri istehsal 
etməyə və Xəzər dənizində yük 
daşımalarını artırmağa, eyni 
zamanda, Mərkəzi Asiya və 
Avropa ölkələri ilə əlaqələrimizi 
yaratmağa imkan verəcək yeni 
gəmiqayırma zavodumuz var. 
2017-ci ildə biz Bakı-Tbilisi-
Qars dəmir yolunun açılışını 
etdik. Bu dəmir yolu Azərbaycan 
və Avropa, eləcə də Avropa və 
Asiya arasında çatışmayan bir 
bağlantı idi. Hazırda bu dəmir 
yolu fəaliyyət göstərir və biz 
yüklərin artımını görürük. 
İnfrastruktur bizə çoxlu yükləri 
cəlb etməyə və bir çox ölkələr 
arasında yeni vacib bağlantı 
yaratmağa kömək edir”.

Nəqliyyat infrastrukturu 
vasitəsilə ölkələri və insanları 
birləşdirməyə nail olmuşuq. 
Nəqliyyatla bağlı infrastruk-
tur layihələri regionumuzda 
tamamilə yeni siyasi vəziyyət 
yaradıb. Bu barədə müxbirin 
sualını cavablandıran ölkə 
Prezidenti deyib: “Bir-birindən 
asılı olan ölkələr; biri tranzit 

ölkəsindən asılıdır, digəri tranzit 
ölkəsi olur, əlbəttə ki, onlar ara-
sında daha yaxın münasibətlər 
yaranır. Onlar faydaları pay-
laşır, onlar bütün tərəflərin 
uduzmadığı bir vəziyyət tapa 
bilir. Təkcə ikitərəfli formatda 
yox, çoxtərəfli formatda da. 
Xəzər dənizi vasitəsilə qitələrin 
birləşdirilməsi, Bakıda dəniz 
limanının tikintisi, dəmir yolu 
sistemimizin Avropa sistemi 
ilə birləşməsi yeni əməkdaşlıq 
formatını yaradır və qarşı-
lıqlı asılılıq, zənnimcə, fəal 
siyasi dialoq üçün, müəyyən 
çətinliklərin, gərginliklərin 
azaldılması üçün və müsbət 
gündəliyə diqqət yetirmək 
üçün mühüm alətlərdən biridir. 
Bizim hədəfimiz Azərbaycanda 
müasir infrastruktur yaratmaq 
və ölkəni müasirləşdirməkdir. 
Eyni zamanda, məqsədlərimizə 
– siyasi, iqtisadi və maliyyə 
məqsədlərimizə fəal əməkdaşlıq 

və qarşılıqlı dəstək vasitəsilə 
nail olmaqdır”.

Dövlət başçımızın bütün 
görüşlərində, müsahibələrində, 
beynəlxalq tədbirlədə iştirakın-
da və çıxışında Ermənistan–
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsi, Ermənistanın 
işğalçılıq siyasətini davam 
etdirməsi və beynəlxalq hüquqa 
zidd siyasətin ölkəmizə vurduğu 
ziyan barədə məlumat verməsi 
əsas mövzulardan biri olaraq 
qalır. Prezidentin Çinin CGTN 
(China Global Television Net-
work) televiziya kanalına verdiyi 
müsahibədə də biz bunun şahidi 
olduq. 

Dövlət başçısı müxbirin 
sualını cavablandırarkən bildirib 
ki, müstəqilliyimizin ilk illərində 
biz Ermənistanın təcavüzünə və 
işğalına məruz qaldıq. Bunun 
nəticəsində bir milyondan çox 

azərbaycanlı qaçqın və məcburi 
köçkünə çevrildi, torpaqlarımı-
zın iyirmi faizi işğal altındadır. 
BMT Təhlükəsizlik Şurasının 
erməni qoşunlarının torpaqları-
mızdan dərhal və qeyd-şərtsiz 
çıxarılmasını tələb edən və 
iyirmi beş il bundan əvvəl 
qəbul olunan dörd qətnaməsinə 
baxmayaraq, onlar icra olunmur. 
Buna görə də biz hədəfimiz olan 
ərazi bütövlüyümüzün bərpa 
edilməsi və bir milyondan artıq 
insanın evlərinə qayıtması üçün 
daha güclü, daha uğurlu və daha 
effektiv olmalıyıq.

Hərbi potensialımıza 
çoxlu sərmayə yatırıldığın-
dan və qonşularımızla çox 
uğurlu əməkdaşlıq formatı-
nın yaradıldığından söhbət 
açan respublikamızın rəhbəri 
torpaqlarımızın işğalını davam 

etdirən ölkənin bütün bunları 
qiymətləndirməsinin zəruri odu-
ğunu bildirib.

Xarici siyasətdə qazanılan 
uğurlardan söhbət açan Prezi-
dent İlham Əliyev Çinə bir neçə 
il öncə çox uğurlu rəsmi səfərini, 
ölkə başçısı ilə söhbətini və iki 
ölkə arasında bir neçə mühüm 
sənədin imzalandığını xatırladıb. 
Bu sənədlərin əməkdaşlıq üçün 
yaxşı çərçivə yaratdığını bildirən 
dövlət başçısı səfər və digər 
görüşlər zamanı “Bir kəmər, 
bir yol” təşəbbüsünü müzakirə 
etdiklərini deyib: “Azərbaycan 
onu tam dəstəkləyir və 
Azərbaycanın bu təşəbbüsün 
və layihənin çox fəal üzvünə 
çevrilməsi üçün biz əlimizdən 
gələni etmək istəyirik”.

Əliqismət BƏDƏLOV, 
“Xalq qəzeti”

Prezident İlham ƏLİYEV:
Biz öz xalqımız üçün çox yaxşı 
şərait yaratmaq istəyirik “Azərbaycan artıq müstəqil xarici 

siyasəti olan ölkə kimi tanınır və daxili 
sabitlik, iqtisadi inkişaf bizə bu gücü verir. 
Eyni zamanda, biz hər hansı bir ölkəyə 
zərər vurmuruq. Biz, sadəcə, daha yaxşı 
münasibətlər qurmaq, daha çox iş görmək, 
insanlarımıza daha yaxşı şərait qurmaq 
istəyirik, sülh və harmoniya içində yaşa-
maq istəyirik”.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Fondun 2018-ci ildəki fəaliyyəti 
qənaətbəxş qiymətləndirilib

 � Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin 
İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun Müşahidə 
Şurasının növbəti iclası keçirilib. Fondun 
Müşahidə Şurasının sədri Həsən Həsənov iclası 
giriş sözü ilə açaraq gündəlikdəki məsələlər 
barədə məlumat verib.

İclasda fondun 2018-ci 
ilin yekunlarına həsr olun-
muş hesabat məruzəsi, 
2019-cu il üçün Tədbirlər 
Planı, cari il üçün ekspertlər 
heyətinin tərkibi müzakirə 
və təsdiq olunmuşdur. Daha 
sonra cari məsələlərə baxıl-
mışdır.

İclasda hesabat 
məruzəsi ilə çıxış edən 
icraçı direktor Vüqar Səfərli 
2018-ci ildə respublikanın 
ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi 
və mədəni həyatında baş 
vermiş hadisələrin diqqət 
mərkəzində saxlanıldığını 
bildirib. 

Vüqar Səfərli mətbuatın 
maddi-texniki bazası-
nın möhkəmləndirilməsi, 
jurnalistlərin peşəkarlıq 
səviyyəsinin yüksəldilməsi 
və sosial vəziyyətinin yax-
şılaşdırılması istiqamətində 
həyata keçirilən çoxsaylı 
layihələr barədə məlumat 
verib. İcraçı direktor fon-
dun 2018-ci ildə gündəlik, 
günaşırı və həftəlik nəşr 
olunan 33 qəzetə maliyyə 
dəstəyi göstərdiyini, həmin 
qəzetlərdə “Azərbaycan 
Respublikasında kütləvi 
informasiya vasitələrinin 
inkişafına dövlət dəstəyi 
Konsepsiyası”nda nəzərdə 
tutulmuş 19 istiqamət üzrə 
6 min səhifədən çox yazının 
dərc edildiyini bildirib.

Dövlət və cəmiyyət 
üçün həllivacib məsələlərdə 
medianın potensialın-
dan səmərəli istifadəyə, 
jurnalist peşəkarlığının 
artırılması və sosial 
müdafiəsinin gücləndirilməsi 
məsələlərinə xüsusi diqqət 
ayrıldığını deyən Vüqar 
Səfərli fond tərəfindən bu 
məqsədlə 3 dəfə - Nov-
ruz bayramı, Azərbaycan 
Milli Mətbuatının 143-cü 
ildönümü və 31 Dekabr – 
Dünya Azərbaycanlılarının 
Həmrəyliyi Günü və Yeni il 
münasibətilə fərdi jurnalist 
yazıları müsabiqələrinin 

təşkil olunduğunu diqqətə 
çatdırıb. Fond 2018-ci 
ildə, həmçinin Müəllif 
Hüquqları Agentliyi, Sura-
xanı və Qaradağ rayon icra 
hakimiyyətləri, “Azərişıq”, 
“Azərenerji” açıq səhmdar 
cəmiyyətləri, Mədəniyyət 
Nazirliyi, Əmək və Əhalinin 
Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 
(2 müsabiqə) ilə birgə 8 
əlavə müsabiqə keçirib. 
Ümumilikdə, 2018-ci ildə 
keçirilmiş 11 müsabiqədə 
817 nəfər iştirak edib, onlar-
dan 443 nəfəri qalib olaraq 
mükafatlandırılıb. 

İcraçı direktor Fondun 
Müşahidə Şurasının qərarı 
ilə ötən il fərdi jurnalist yazı-
ları müsabiqələrində I yerə 
layiq görülmüş jurnalistlərin 
yazıları toplanaraq “Sözün 
zirvəsində” adlı kitabın IV cil-
dinin nəşr edildiyini bildirib. 
Bundan əlavə, Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 
18 yanvar 2018-ci il tarixli 
“1918-ci il azərbaycanlıların 
soyqırımının 100 illiyi 
haqqında” sərəncamına 
əsasən, fond 2018-ci ildə 
Dağlıq Qarabağda erməni 
separatizminin 30 illiyi ilə 
əlaqədar “Dağlıq Qarabağ-
da erməni separatizminin 
30 ili: qlobal təhlükə” adlı 
kitab nəşr etdirib. Kitabda 
fondun maliyyə yardımı 
ilə 2017-2018-ci illərdə 
“Ermənistan–Azərbaycan, 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 
ilə bağlı həqiqətlərin dünya 
ictimaiyyətinə çatdırılması, 
Azərbaycanın ədalətli möv-
qeyinin müdafiə edilməsi” 
istiqaməti üzrə layihə icra et-

miş qəzetlərdə dərc olunmuş 
yazılar toplanıb. 

Vüqar Səfərli bildirib 
ki, “Xalq Cümhuriyyəti ili” 
çərçivəsində fond müsəlman 
Şərqində ilk demokratik 
və hüquqi dövlətin “İstiqlal 
bəyannaməsi”nin Gürcüs-
tan Respublikasının pay-
taxtı Tbilisi şəhərində elan 
edildiyini, cümhuriyyətin 
ilk hökumətinin və onun 
banilərinin dövlətçilik 
fəaliyyətinin bu şəhərlə sıx 
bağlılığını nəzərə alaraq 
2018-ci ilin oktyabr ayında 
aparıcı media rəhbərlərinin 
Tbilisi şəhərinə səfərini 
təşkil edib. Bundan əlavə, 
beynəlxalq təcrübənin 
öyrənilməsi məqsədilə 
2018-ci ilin noyabr ayında 
aparıcı media qurumları-
nın rəhbərlərindən ibarət 
nümayəndə heyətinin 
Türkiyə Respublikasının 
paytaxtı Ankara şəhərinə 
işgüzar səfəri təşkil edilib. 

Vüqar Səfərli fondun 
2018-ci ildə “Azərbaycan 
mətbuat məkanında 
ədəbi dilin qorunması”, 
“Azərbaycan teleradio 
məkanında ədəbi dilin 
qorunması” və “Jurnalist 
peşəkarlığının artırılma-
sı” mövzusunda layihələri 
maliyyələşdirdiyini, hər 
üç layihə üzrə aparılmış 
monitorinqlər zamanı media 
və teleradio məkanının dil 
problemlərinin araşdırıldığını 

və müvafiq təkliflərin irəli 
sürüldüyünü vurğulayıb.

Fondun redaksiyalara 
metodiki, texniki-təşkilati, 
konsultativ və maliyyə 
dəstəyini davam etdirdiyini 
deyən V.Səfərli ötən il keçiril-

miş digər layihə və tədbirlər 
barədə də ətraflı məlumat 
verib.

Sonra hesabat ətrafında 
müzakirələr aparılıb. 
Müşahidə Şurasının sədri 
Həsən Həsənov, sədr 
müavini İlqar Hüseynov, 
üzvlərdən Bəhruz Quliyev, 
İntiqam Hümbətov, Əvəz 
Rüstəmov, Rasim Həsənov 
və Ayaz Mirzəyev çıxış 
edərək fondun 2018-ci ildəki 
fəaliyyətini qənaətbəxş 
dəyərləndiriblər və hesabat 
yekdilliklə qəbul edilib.

İclasda ikinci məsələ 
kimi Fondun 2019-cu il üçün 
Tədbirlər Planı müzakirə 
olunub. 2019-cu ilin respub-
likamızda “Nəsimi ili” elan 
olunduğunu deyən Vüqar 
Səfərli hazırlanmış Tədbirlər 
Planında bunun nəzərə alın-
dığını vurğulayıb. Tədbirlər 
Planı Müşahidə Şurasının 
üzvləri tərəfindən irəli sürül-
müş bir sıra təkliflər nəzərə 
alınmaqla təsdiq edilib.

İclasda, həmçinin 
fondun 2019-cu il üçün 
ekspertlərinin siyahısı 
müzakirə olunaraq təsdiq 
edilib.

Cari məsələlərin 
müzakirəsi zamanı icra-
çı direktor Vüqar Səfərli 
fondun qarşıdakı fəaliyyət 
istiqamətləri barədə ətraflı 
məlumat verib.

“Xalq qəzeti”

Bakı Şəhər Prokurorluğunda  
geniş əməliyyat müşavirəsi keçirilib

 � Yanvarın 24-də Bakı Şəhər Prokurorluğunda mərkəzi 
aparatın və ərazi rayon prokurorluqları işçilərinin iştirakı ilə 2018-
ci ildə qanunçuluğun və hüquq qaydalarının möhkəmləndirilməsi, 
cinayətkarlığa qarşı mübarizənin gücləndirilməsi, insan və vətəndaş 
hüquq və azadlıqlarının qorunması sahəsində görülmüş işlərin 
vəziyyətinə və qarşıda duran vəzifələrin müzakirəsinə həsr olunmuş 
geniş əməliyyat müşavirəsi keçirilib.

Müşavirədə hesabat məruzəsi 
ilə çıxış edən Bakı şəhər prokuro-
ru İlqar Abbasov bildirib ki, hesabat 
dövründə şəhərin prokurorluq orqanları 
cinayətkarlığa və hüquq pozuntularına 
qarşı mübarizə sahəsində paytaxtın 
digər hüquq-mühafizə orqanları ilə 
əlaqəli şəkildə fəaliyyət göstərərək 
müəyyən nəticələr əldə edib. 

Bakı Şəhər Prokurorluğunun 
AZƏRTAC-a daxil olan məlumatında 
bildirilir ki, müşavirədə 2017-ci ildə 
şəhər ərazisində prokurorluq və polis 
orqanları üzrə 12 min 122 hadisənin 
qeydə alındığı halda ötən il 309 hadisə 
(2,5 faiz) az – 11 min 813 hadisənin 
baş verdiyi qeyd edilib. Vurğulanıb ki, 
qeydə alınmış cinayətlərin açılma faizi 
0,2 faiz artaraq 80,2 faiz, ağır və ya 
xüsusilə ağır cinayətlərin sayı isə 582 
hadisə və ya 30,8 faiz azalaraq 1308 
olub.

Bildirilib ki, 2018-ci ildə qeydə 
alınmış 66 qəsdən adamöldürmə 
cinayətinin (2017-ci ildə 59 hadisə) 
4-ü istisna olmaqla (3 fakt şəxslərin 
xəbərsiz itkin düşməsi ilə bağlı olub), 
habelə 32 qəsdən adam öldürməyə 
cəhd cinayətinin (2017-ci ildə 38 
hadisə) açılması təmin edilib. Hesa-
bat dövründə 76 quldurluq hadisəsi 
baş verib ki, bu da əvvəlki illə 
müqayisədə 8 hadisə çoxdur. Quldur-
luq hadisələrindən 8-i, qeydə alınmış 
ölümlə nəticələnən 212 yol-nəqliyyat 
hadisəsindən isə 3-ü bağlı qalıb. Ötən 
il şəhərin prokurorluq və daxili işlər 
orqanları tərəfindən istintaq edilmiş 
işlərin təhlili göstərir ki, prokurorluqda 
icraatda olan 1115 işdən 547-si, daxili 
işlər orqanlarının istintaq aparatlarının 
icraatında olan 12 min 390 cinayət 
işindən 4226-nın istintaqı tamamlanıb.

Məlumat verilib ki, 2018-ci ildə baş 
vermiş cinayətlər nəticəsində prokuror-
luqda, o cümlədən Bakı Şəhər Proku-
rorluğunun İstintaq idarəsində aparılan 
cinayət işləri üzrə fiziki və hüquqi 
şəxslərə vurulmuş 6 milyon 518 min 
manat maddi ziyandan 4 milyon 386 
min manatı (67,3 faiz), polis orqanların-
da aparılan işlər üzrə isə vurulmuş 28 
milyon 862 min manat maddi ziyandan 
25 milyon 80 min manatı (86,9 faiz) 
istintaq zamanı ödətdirilib.

Diqqətə çatdırılıb ki, vətəndaşların 
müraciətlərinə xüsusi diqqət və 
həssaslıqla yanaşılmasının hər bir 
dövlət orqanının və məmurunun 
mühüm vəzifələrindən olması barədə 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyevin tapşırıqları rəhbər tutu-
laraq, müraciətlərin obyektiv araşdırıl-
ması, mütəmadi qaydada Bakı şəhər 
və rayon prokurorluqlarında, eləcə 
də yaşayış yerlərində vətəndaşların 
qəbullarının keçirilməsi daim diqqət 
mərkəzində saxlanılıb, şikayətləri yara-
dan səbəblərin aradan qaldırılmasına, 
qanunauyğun və ədalətli qərarların 
qəbul edilməsinə nəzarət və tələbkarlıq 
gücləndirilib. Hesabat dövründə 
şəhər prokurorluğu orqanlarına 15 
min 745 müraciət daxil olub. Həmin 
müraciətlərdən 4105-i həll edilib, o 
cümlədən 1404 müraciət təmin olunub. 
İl ərzində 5866 vətəndaş qəbul edilib.

Müşavirədə hesabat dövründə əldə 
edilmiş müsbət nəticələrlə yanaşı, yol 
verilmiş nöqsanlar da hər bir rayon 
prokurorunun diqqətinə çatdırılıb. Eyni 
zamanda, qəsdən adamöldürmə, qul-
durluq və yol-nəqliyyat hadisələrindən 
bağlı qalan cinayət faktlarının, eləcə 
də bağlı qalan oğurluq hadisələrinin 
tezliklə açılması və təqsirkar şəxslərin 
müəyyənləşdirilərək məsuliyyətə 
cəlb edilməsi, habelə axtarışda olan, 
xəbərsiz itkin düşmüş şəxslərin tapıl-
ması istiqamətində intensiv istintaq və 
əməliyyat-axtarış tədbirlərinin aparıl-
masının, istintaq işi və ibtidai araşdır-
maya prosessual rəhbərliyin həyata 
keçirilməsində, cinayət nəticəsində 
vurulmuş ziyanın istintaq zamanı 
ödətdirilməsi sahəsində nöqsanların 
aradan qaldırılmasının zəruriliyi vur-
ğulanıb. Həmçinin istintaq və təhqiqat 
fəaliyyətində aşkarlanmış nöqsanlar, 

qanun pozuntuları, süründürməçilik 
halları təhlil edilərək onların aradan 
qaldırılması tələb olunub.

Əməliyyat müşavirəsində bildi-
rilib ki, hesabat dövründə xidməti, 
icra və əmək intizamının daha da 
möhkəmləndirilməsi, fəaliyyətlərində 

qanunsuzluq hallarına və prokurorluq 
işçisinə yaraşmayan hərəkətlərə yol 
verən işçilərə münasibətdə tələbkarlıq 
artırılıb. Ötən il müxtəlif xətalar 
törətdiklərinə görə Azərbaycan Res-
publikası baş prokurorunun müvafiq 
əmrləri ilə 12 prokurorluq əməkdaşı 
intizam məsuliyyətinə cəlb olunub. On-
lardan 3 nəfər tutduğu vəzifədən azad 
olunub, 2 nəfər prokurorluq orqanların-
dan xaric edilib.

Tələb edilib ki, şəhər prokurorlu-
ğunun bütün struktur qurumlarında 
xidməti, icra və əmək intizamının 
möhkəmləndirilməsi, tapşırılan işə görə 
əməkdaşların məsuliyyət hissinin və 
mənfi təzahürlərə münasibətdə prin-
sipiallığının artırılması üçün ən qəti 
tədbirlər görülsün.

Bakı şəhər prokurorunun müavini 
Azər Əsgərov, paytaxtın rayon pro-
kurorları hesabat dövründə görülmüş 
işlər, yol verilmiş nöqsanlar və qarşıda 
duran vəzifələr barədə müşavirə işti-
rakçılarına ətraflı məlumat veriblər.

Əməliyyat müşavirəsinə yekun vu-
ran Bakı şəhər prokuroru İlqar Abba-
sov hər bir prokurorluq əməkdaşının 
prokurorluq orqanlarına dövlət 
səviyyəsində göstərilən böyük etimadı 
doğruldacağına, insan və vətəndaş 
hüquq və azadlıqlarının təmin olun-
ması, cinayətkarlığa qarşı mübarizə, 
qanunçuluq və hüquq qaydasının 
möhkəmləndirilməsi sahəsində öz 
qulluq və vəzifə borclarını layiqincə 
yerinə yetirəcəklərinə əminliyini ifadə 
edib. 
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Dəməşqdə Rusiyanın səfirliyi 
yerləşən rayonda partlayış

Partlayış paytaxtın əl-Adavi rayonunda 
Rusiya səfirliyinin yaxınlığında  törədilib. 
Bəzi məlumatlara görə, terrorçu özünü 
partladıb. Lakin dövlət telekanalı SYRİA 
TV xəbər verir ki, terrorçular minalanmış 
avtomobili partlatmışlar.

Ölən və xəsarət alanlar barədə məlumat 

yoxdur. Səfirlik öz fəaliyyətini davam etdirir. 
Xatırladaq ki, ötən ilin avqustunda 

yaraqlılar Dəməşqdəki Rusiya səfirliyinin 
binasını minaatanlardan atəşə tutmuşdular. 
O vaxt xoşbəxtlikdən itki və dağıntı olma-
mışdı.

Ermənistanla 
münasibətlərin pisləşməsi 
nəticəsində Rusiya öz 
diqqətini Ermənistanın ən 
böyük rəqiblərindən olan 
Azərbaycanla əlaqələri 
möhkəmləndirməyə 
yönəldə bilər.

Bu barədə ABŞ-ın 
“Stratfor” kəşfiyyat-analitika 
agentliyinin təhlil materialın-
da deyilir. Materialda qeyd 
olunur ki, Ermənistanla Ru-
siya arasında sıx əlaqələr 
Qafqazda uzun müddət 
əsas amillərdən olub, 

amma İrəvanla Moskva ara-
sında gərginliyin artması bu 
münasibətlərə əhəmiyyətli 
dərəcədə ziyan vura bilər.

Analitiklər bildirirlər ki, 
Ermənistanda son vaxt-
larda baş vermiş siyasi 
dəyişikliklər Yerevanla 
Moskva arasında ənənəvi 
möhkəm münasibətləri sual 
altına qoyur. Bu, digər bö-
yük dövlətlərin vəziyyətdən 
istifadə etmək ehtimalını 
artırır: “2018-ci ilin okt-
yabrında Yerevana səfəri 
zamanı ABŞ Prezidenti-
nin milli təhlükəsizlik üzrə 
müşaviri Con Bolton bildirib 
ki, ABŞ Ermənistana silah 
satışı imkanını nəzərdən 
keçirə bilər. Öz növbəsində 

Paşinyan Boltona deyib 
ki, Yerevan silah tədarükü 
sazişi üzrə müzakirələrə 
hazırdır. Ermənistan ABŞ-
dan silah almağa başlasa, 
Rusiya Azərbaycana silah 
tədarükünü artıracaq ”. 

Analitiklər vurğula-
yırlar ki, təhlükəsizliyin 
təmin olunması baxı-
mından Ermənistan Ru-
siyadan asılıdır. Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsi 
ilə bağlı Azərbaycan və 
Türkiyə ilə münasibətlərin  
gərginləşməsi səbəbindən 
İrəvan Rusiya ilə strateji 
alyansın dayandırılması  ilə 
nəticələnəcək hər hansı bir 
qəfil addım atmayacaq.

 � Dövlət Sərhəd Xidmətinin Mətbuat Mərkəzindən aldığımız məlumatda 
bildirilir ki, 2019-cu il yanvar ayının 10-da Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı cənab İlham Əliyevin baxış 
keçirdiyi Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sahil Mühafizəsinin “Gəmi İnşası və 
Təmiri Mərkəzi”ndə inşa edilmiş S-206 nömrəli “Tufan” tipli sərhəd gözətçi 
gəmisi yanvar ayının 23-də Xəzər dənizinə endirilmiş və xidməti fəaliyyətinə 
başlamışdır.

Xəzər dənizində sərhəd təhlükəsizliyinin 
təmin edilməsi, neft-qaz hasilatı və 
daşınması infrastrukturunun etibarlı 
mühafizəsinin təşkili üzrə vacib vəzifələri 
yerinə yetirən Dövlət Sərhəd Xidmətinin 
Sahil Mühafizəsinin xidmət-döyüş imkan-
larının gücləndirilməsi mühüm əhəmiyyət 
kəsb edir.

Heydər Əliyev siyasi kursuna, 
dövlətçiliyə hər zaman sadiq olan, 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
cənab İlham Əliyevin Ali Baş Komandan-
lığı altında hər bir xidmət tapşırığını qürur 
və şərəflə yerinə yetirməyə hazır olan 
Azərbaycan sərhədçiləri tərəfindən yeni 
sərhəd-gözətçi gəmisinin xidməti-döyüş 
fəaliyyətinə başlaması böyük ruh yüksəkliyi 
ilə qarşılanmışdır. 

 “Xalq qəzeti”

 � İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkəti “Eurovision-2019” üçün 
mahnı qəbulu elan edib. Şirkətin İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən Trend-ə 
verilən məlumata görə, “Eurovision” mahnı müsabiqəsində Azərbaycanın 
iştirakı ilə bağlı milli seçim turunda mahnı qəbuluna başlanılıb.

Azərbaycan üzrə rəsmi yayım hüququ-
na sahib İctimai Televiziya bu ilin mayın-
da İsrailin Tel-Əviv şəhərində keçiriləcək 
“Eurovision-2019” mahnı müsabiqəsində 
ölkənin təmsil olunacağı mahnı seçiminə 
dair şərtləri açıqlayıb.

Şirkət bununla bağlı həm yerli, həm 
də xarici bəstəkarlara müraciət edib. 
Müraciətdə qeyd olunub ki, yazarlar və 
bəstəkarlar müsabiqə üçün göndərəcəkləri 
musiqi və mətni “mp3” versiyasında təqdim 
etməlidirlər: “Göndərilən mahnının xrono-
metrajı “Eurovision” mahnı müsabiqəsinin 
təşkilatçısı – Avropa Yayımları Birliyinin 
(EBU) şərtlərinə uyğun şəkildə maksimum 
3 dəqiqə təşkil etməlidir. Mahnı 2018-ci 
ilin sentyabrın 1-dən öncə ictimaiyyətdə, 
eləcə də rəsmi olaraq hər hansısa media-
da (televiziya, radio və ya internet resurs-
ları) yayımlanmamalıdır. Seçim turuna 

təqdim edilən mahnı, digər musiqiçilərin 
“cover” mahnıları ola bilməz, həm mu-
siqi, həm də mahnıda musiqi alətlərinin 
istifadəsi original olmalı, musiqi bir-birini 
təkrarlamamalıdır. Mahnı seçimi turunda 
iştirak edən hər kəs özü haqqında məlumat 
təqdim etməlidir”.

“Eurovision-2019” üçün mahnı 
seçimində iştirak etmək istəyənlər öz 
ərizələrini bu gündən etibarən eurovisi-
on2019@gmail.com ünvanına göndərə 
bilərlər.

Mahnı seçimi ilə bağlı ərizələrin qəbulu 
2019-cu il fevralın 7-də yekunlaşacaq.

Qeyd edək ki, müsabiqə üçün təqdim 
olunan mahnıların hansı müğənninin 
ifasında səsləndirilməsi seçimi yalnız 
“Eurovision”nın rəsmi yayımçısı İctimai 
Televiziya və Radio Yayımları Şirkətinə 
məxsusdur.

Azərbaycan məhsulları 
“Beynəlxalq Yaşıl Həftə”də  

Sərgidə İqtisadiyyat Nazirliyinin dəstəyi, Azərbaycanda 
İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Fondunun təşkilatçılığı 
ilə 14 Azərbaycan şirkəti şərab və digər spirtli içkilər, 
müalicəvi bitki çayları, qənnadı məhsulları, qurudulmuş 
meyvələr və s. məhsullarını “Made in Azerbaijan” vahid 
ölkə stendində təqdim edir.

Xüsusi zövq və dizaynla hazırlanmış “Made in Azerbai-
jan” stendi sərgiyə gələnlər tərəfindən maraqla qarşılanır.

Sərgi yanvar ayının 27-dək davam edəcək.

“Xalq qəzeti”

Quterreş Venesueladakı 
siyasi qüvvələrə çağırış edib

 � BMT-nin Baş katibi Antoniu Quterreş 
Venesueladakı siyasi qüvvələri dialoqa 
çağırıb. A.Quterreş Davosda Dünya İqtisadi 
Forumunda çıxışında Venesueladakı bütün 
siyasətçiləri “faciələrdən qaçmaq üçün” 
dialoqa çağırıb.

Baş katib dialoqun mümkünlüyünə inandığını bildi-
rib: “Bu, ölkə əhalisi və region üçün faciəyə çevriləcək 
münaqişənin qarşısının alınması üçün vacibdir. Biz 
bu ölkədə yaranmış şəraitə, əhalinin iztirablarına görə 
narahatıq”.

Qeyd edək ki, daha əvvəl Venesuela Milli Assamb-
leyasının sədri və müxalifət lideri Xuan Quaydo özünü 
prezidentin vəzifəsinin icraçısı elan edib. Parlament 
Nikolas Maduronun ikinci müddətə prezident seçilməsini 
qeyri-legitim hesab edib və hərbçiləri “demokratiyanın 
bərpası” yönündə səyləri dəstəkləməyə çağırıb.

 ABŞ Prezidenti Donald Tramp X.Quaydonu ar-
tıq Venesuelanın müvəqqəti prezidenti kimi tanıyıb. 
 Maduro Trampın ekstremist mövqe tutduğunu bəyan 
edərək, ölkədə baş verənləri dövlət çevrilişinə cəhd 
 adlandırıb.

Ukrayna Azərbaycanla 
birgə mədəniyyət 

layihələrində maraqlıdır

 � “Azərbaycanda və Ukraynada hər iki 
ölkənin mədəniyyət günlərinin keçirilməsi üçün 
münbit şərait yaranıb. Bu il mədəniyyət günlərinin 
keçirilməsi üçün lazımi işlər görülə bilər”. Bu 
sözləri Azərbaycanın Ukraynadakı səfiri Azər 
Xudiyevlə görüşündə Ukraynanın mədəniyyət 
naziri Yevgeni Nişuk deyib. Xəbəri Mədəniyyət  
Nazirliyinin  mətbuat  xidməti  yayıb.

Nazir bildirib ki, il ərzində iki ölkə arasında 
mədəniyyət sahəsində birgə layihələrin sayını artırmaq 
olar və Ukrayna tərəfi buna hazırdır.

Azərbaycanla əməkdaşlığın Ukrayna üçün xüsu-
si önəm kəsb etdiyini deyən Yevgeni Nişuk iki ölkə 
arasında münasibətlərin dinamik inkişaf etməsindən 
məmnunluğunu ifadə edib.

Səfir öz növbəsində Azərbaycanın çox uğurlu 
mədəniyyət layihələri həyata keçirdiyini vurğulayaraq 
ölkəmizin bu təcrübəni Ukrayna ilə bölüşməyə hazır 
olduğunu deyib.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, “Xalq qəzeti”

“Tufan” xidməti 
fəaliyyətinə başladı

“Eurovision-2019”: 
mahnı qəbulu başladı

Almaniyanın Berlin şəhərində  
ənənəvi “Beynəlxalq Yaşıl Həftə-2019” 
sərgisi keçirilir. 

Saxalində 19 məktəbdən 
şagirdlər TƏXLIYƏ  EDILIB

 � Səhər saatlarında Cənubi Saxalində 19 məktəb 
“bomba həyəcanı” ilə təxliyə edilib.

Trend-in məlumatına görə, məktəblərə partlayıcı qurğular 
yerləşdirilməsi barədə anonim xəbər elektron poçt vasitəsilə daxil 
olub. Vilayət rəhbərliyi saat 9.23-də xəbəri alan kimi, 19 məktəbdə 
dərslərin dayandırılması və təxliyə barədə qərar qəbul edib.

Məlumata görə, meriya və bir neçə xəstəxana da təxliyə edilib.
Operativ yoxlamalar nəticəsində məktəblərdə heç bir partlayıcı 

qurğu aşkar edilməyib.

Stratfor: Rusiya Ermənistanın ziyanına olaraq 
Azərbaycanla münasibətləri gücləndirə bilər

Suriyanın paytaxtı Dəməşqdə 
güclü partlayış baş verib.
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası 
aşağıdakı kafedralarda vakant vəzifələrin tutulması üçün

MÜSABİQƏ ELAN EDİR
1. Tarix kafedrası kafedra müdiri 
2. Tarix kafedrası professor – 1 yer
3. Tarix kafedrası dosent – 4 yer
4. Tarix kafedrası baş müəllim – 1 yer 
5. Tarix kafedrası müəllim – 1 yer 
6. Hüquq-2 kafedrası baş müəllim – 1 yer
7. Dillər kafedrası baş müəllim – 5 yer 
8. Beynəlxalq münasibətlər və xarici siyasət kafedrası baş 

müəllim – 2 yer 
9. Dövlət idarəetməsi və menecment kafedrası baş 

müəllim – 2 yer 
10. Davamlı inkişafın planlaşdırılması və idarəedilməsi 

kafedrası baş müəllim – 1 yer 
11. Dövlət idarəçiliyində informasiya texnologiyaları 

 kafedrası baş müəllim – 4 yer 
12. İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi kafedrası baş 

müəllim – 1 yer 
Sənədlər bu elan dərc olunan gündən bir ay müddətində 

təqdim edilə bilər. Müsabiqədə iştirak etmək istəyənlər 
sənədlərini mövcud əsasnaməyə müvafiq olaraq rektorun 
adına yazılmış ərizə ilə birlikdə aşağıdakı ünvana təqdim 
etməlidirlər. 

Ünvan- Bakı şəhəri, Lermontov küçəsi 74, 23-cü otaq, 
telefon- 492-76-03.

Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin 
Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzi 

AÇIQ   TENDER   ELAN   EDİR
Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. “Agilent” şirkətinin 7820 model 

nömrəli qaz xromatoqraf cihaz komp-
leksinin, “UFED Touch 2” avadanlığının 
və “UFED Touch2” proqram təminatının 
yenilənməsinin satınalınması.

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

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

İddiaçılar 350.00 (üç yüz əlli) ma-
nat məbləğdə iştirak haqqını aşağıda 
göstərilən hesaba köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas 
şərtlər toplusunu Bakı şəhəri, Xaqani 
küçəsi 14 nömrəli ünvanda Məhkəmə 
Ekspertizası Mərkəzindən ala bilərlər.

Əlaqələndirici şəxs - telefon - 
 012/498-05-43.

Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Na-
zirliyinin Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzi

VÖEN- 1700326621
H/h- AZ34C-

TRE00000000000002088501
Fond -7 Maddə - 142340 
Tender xərci
Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Kod- 210005
VÖEN- 1401555071

M/h- AZ41NABZ 
01360100000000003944

S.W.İ.F.T BİK CTREA22
İştirak haqqı heç bir halda geri 

qaytarılmır. İddiaçılar tenderdə iştirak 
etmək üçün aşağıdakı sənədləri təqdim 
etməlidirlər:

- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 
müraciət;

- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 
barədə bank sənədi;

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

- tender təklifi qiymətinin 1 faizi (bir) 
məbləğində bank təminatı (təklif zərfləri 
açıldığı gündən sonra 60 bank günü 
ərzində qüvvədə olmalıdır);

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

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

- iddiaçıların son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

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

- iddiaçıların son bir ildə analoji işlər 
üzrə təcrübəsi və potensial imkanları 
haqqında məlumat.

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

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

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək 
üçün yuxarıda göstərilən sənədləri 
(tender təklifi və bank təminatı istisna 
olmaqla) 1 mart 2019-cu il saat 17.00-a 
qədər, tender təklifi və bank təminatını 
isə möhürlənmiş ikiqat zərflərdə 11 
mart 2019-cu il saat 17.00-a qədər 
Bakı şəhəri, Xaqani küçəsi 14 nömrəli 
ünvanda yerləşən Ədliyyə Nazirliyinin 
Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzinə təqdim 
etməlidirlər.

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

İddiaçıların təklifləri 12 mart  
2019-cu il saat 11.00-da yuxarıda 
göstərilən ünvanda açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

“Azərbaycan Xəzər  
Dəniz Gəmiçiliyi” QSC

gəminin gövdəsinin təmizlənməsi üçün istifadə olunan qumun  
(abraziv qumun) satınalınması məqsədilə

AÇIQ MÜSABİQƏ ELAN EDİR
Müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər www.asco.az səhifəsinə 

daxil olmaqla elanlar bölməsindən əlavə sənədləri və ətraflı məlumat 
əldə edə  bilərlər. Müraciət üçün son müddət 2019-cu il fevralın 1-i saat 
18.00-dəkdir.

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

  Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər açılmadan geri 
qaytarılacaqdır.

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

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

“Azərbaycan Xəzər Dəniz 
Gəmiçiliyi” QSC

yuyucu vasitələrin satınalınması məqsədilə

AÇIQ MÜSABİQƏ ELAN EDİR
Müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər www.

asco.az səhifəsinə daxil olmaqla elanlar bölməsindən 
əlavə sənədləri və ətraflı məlumat əldə edə  bilərlər. 
Müraciət üçün son müddət 2019-cu il fevralın 1-i saat 
18.00-dəkdir.

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

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər açılma-
dan geri qaytarılacaqdır.

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

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

Azərbaycan Respublikası 
Təhsil Nazirliyi 

Azərbaycan Milli 
Konservatoriyası boş olan 

ştatlar üçün müsabiqə elan edir
İnstrumental muğam kafedrası üzrə:
1. Dosent - 1 ştat
2. Baş müəllim – 1 ştat 
Dirijorluq kafedrası üzrə:
1. Professor - 2 ştat

Musiqinin tarixi və nəzəriyyəsi kafedrası üzrə: 
1. Baş müəllim – 1 ştat

Milli vokal kafedrası
1. Professor - 2 ştat

“Azərbaycan Xəzər  
Dəniz Gəmiçiliyi” QSC

akkumulyatorların satınalınması məqsədilə
AÇIQ MÜSABİQƏ ELAN EDİR

Müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər www.asco.az səhifəsinə 
daxil olmaqla elanlar bölməsindən əlavə sənədləri və ətraflı məlumat 
əldə edə  bilərlər. Müraciət üçün son müddət 2019-cu il fevralın 1-i 
saat 18.00-dəkdir.

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

  Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər açılmadan geri 
qaytarılacaqdır.

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

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

Həmin tarixdən etibarən hər 
çərşənbə axşamı Bakıdan uçuş yerli 
vaxtla səhər saat 07:00-da, Cenevrəyə 
eniş yerli vaxtla saat 09:00-da həyata 
keçiriləcək. Cenevrədən uçuş yerli 
vaxtla səhər saat 10:00-da, Bakıya 
eniş yerli vaxtla saat 17:45-də həyata 
keçiriləcək. 

Cümə günləri isə Bakıdan uçuş yerli 
vaxtla saat 06:30-da, Cenevrəyə eniş 
yerli vaxtla saat 08:25-də; Cenevrədən 
uçuş yerli vaxtla saat 09:25-də, Bakıya 

eniş yerli vaxtla saat 17:10-da yerinə 
yetiriləcək. 

AZAL-ın reysləri baqajın və əl yükü-
nün pulsuz daşınması və bort qidalan-
manın da daxil olduğu klassik daşıma 
sxemi üzrə birgə çarter proqramı 
çərçivəsində üç xidmət sinfi – VIP Club, 
Business Class və ekonom sinfində 
təkmilləşdirilmiş komfortlu oturacaqla-
ra malik “Airbus A319” təyyarələri ilə 
yerinə yetirilir. 

Uçuşlar Heydər Əliyev Beynəlxalq Ae-

roportun Terminal 1-dən həyata keçirilir.
Cenevrə böyüklüyünə və əhalisinin 

sayına görə İsveçrənin ikinci şəhəridir. 
Şəhər Yura və Alp dağları arasında 
yerləşir və eyniadlı kantonun inzibati 
mərkəzidir. Şəhərin incisi onun gözəl 
sahilə malik olan və ətrafında dəbdəbəli 
otellər yerləşən Leman gölüdür. Bu 
gün dünyanın maliyyə, siyasi və elm 
mərkəzi olan Cenevrə, həmçinin 
İsveçrə və Fransanın dağ-xizək ku-
rortlarına səyahət üçün yola düşmə 
məntəqəsidir.

Aviabiletləri  AZAL-ın kassalarında, 
rəsmi agentliklərində və şirkətin www.
azal.az saytında bronlaşdırmaq və əldə 
etmək mümkündür. 

Aviabiletləri əldə etmək və daha 
ətraflı məlumat almaq üçün aşağıda-
kı telefon nömrələri ilə əlaqə saxlaya 
bilərsiniz:

(+99412) 598-88-80 
(Azərbaycandan zənglər üçün qısa 
nömrə: *8880)

E-mail: callcenter@azal.az

“Xalq qəzeti”

AZAL-ın 
Bakı-Cenevrə-Bakı 

aviareysinin cədvəli 
yenilənmişdir 

 � “Azərbaycan Hava Yolları” QSC-nin mətbuat 
xidmətindən aldığımız məlumatda bildirilir ki, fevralın 5-dən 
etibarən AZAL-ın Bakıdan Cenevrəyə J2-5009/J2-5010 
reysləri yenilənmiş uçuş cədvəli üzrə həftədə iki dəfə yerinə 
yetiriləcək. 

 � “Qarabağ qaziləri” amputant futbol komandasının video 
oyunlarına baxıram. Həm həyəcanlanır, həm də sevinirəm. Təbii 
ki, torpaq, Vətən uğrunda ayaqlarını, qollarını itirən, lakin ruhdan 
düşməyən qazilərin əzm və iradəsinə heyran qalıram.

Bəs qoltuq ağacları üzərində qaçan, 
duran, yıxılan bu futbolçularda bu qədər 
iradə, güc, enerji haradandıır? Jurnalistlər 
onlardan bu barədə soruşanda, adətən, 
belə cavab verirlər: “Bizi ayaqda saxlayan, 
ruhən qoruyan Vətən sevgisidir!” 

“Qarabağ qaziləri” komandasının 
üzvləri, əsasən, ayaqlarından birini itirən 
qazilərdir. Bəli, onlar adi idmançılar 
deyillər. Onlar Vətən uğrunda döyüşlərdə 
sağlamlıqlarını qismən itirsələr də, Böyük 
Qələbəmizə dərin inamları heç vaxt azal-
mayıb. Əksinə, hər cür ağrı və çətinliklərə 
sinə gərməklə, qeyri-adi fədakarlıqları ilə 
hər kəsdə özlərinə qarşı dərin rəğbət hissi 
oyadırlar. 

Dünyanın bir sıra ölkələrində ayaqlarını 
qəza və ya döyüşlərdə itirmiş futbolçu-
lardan ibarət komandalar var. “Qarabağ 
qaziləri” amputant futbol komandası Qa-

rabağ qazisi Rövşən Quliyevin təşəbbüsü 
ilə yaradılıb. 2018-сi ilin əvvəllərində 
Xırdalan Olimpiya Mərkəzində koman-
danın fəaliyyətinə start verilib. O gündən 
komandanın oyunları təkcə Abşeronda 
deyil, Azərbaycanın hər yerində, eləcə də, 
komandanın iştirak etdiyi beynəlxalq yarış-
larda böyük maraqla izlənilir. 

“Qarabağ qaziləri” futbol komandası-
nın rəhbəri, həm də Azərbaycan Amputant 
Futbol Federasiyasının prezidenti Rövşən 
Quliyevi oxucularımıza təqdim etmək 
istəyirəm. Vətəni bütün qəlbi, ruhu ilə 
sevən bir insandır Rövşən! Özünün də 
dərin məmnunluqla vurğuladığı kimi, ulu 
öndər Heydər Əliyevin pərəstişkarı və 
heyranıdır. Ümummilli liderin layiqli da-
vamçısı Prezident İlham Əliyevin müdrik 
rəhbərliyi ilə müasir Azərbaycanda son 
illər əldə olunan möhtəşəm uğurlara hamı 
kimi, Rövşən Quliyev də çox sevinir. 

Qarabağ qazisi bu uğurlara keçmiş 
döyüşçü yoldaşları ilə bərabər öz töhfəsini 
vermək istəyir. “Qarabağ qaziləri” ampu-
tant futbol komandasını yaratmaq ideyası 
da məhz belə yaranıb! Rövşən Quliyev 
sevinir ki, onun bu xeyirxah ideyasını ya-
xın dostları – Qarabağ müharibəsi veteranı, 
polkovnik-leytenant Elmar Hüseynov, ko-
mandanın kapitanı Şəhid, Əlil və Veteran-
lar Birliyi Abşeron şöbəsinin sədri Rasim 
Ələkbərov və vaxtilə bir cəbhədə vuruşdu-
ğu digər dostları həvəslə dəstəkləyiblər. 

Yeri gəlmişkən, Azərbaycan Ampu-
tant Futbol Federasiyasının tərkibində 
qazilərdən ibarət artıq 6 komanda var. “Ab-
şeron”, “Xırdalan”, “Sumqayıt” komanda-
ları uğurla fəaliyyət göstərir. Gəncə-Qazax 
bölgəsində də belə komandalar yaradılıb. 

“Qarabağ qaziləri” futbol komandası-
nın ilk uğurları fərəhli və sevindiricidir. 
 Komanda öncə Nərimanov rayonunda 

keçirilən ümummilli lider Heydər Əliyevin 
anadan olmasının 95 illiyinə həsr olunmuş 
beynəlxalq yarışda Gürcüstanın milli am-
putant komandası üzərində inamlı qələbə 
əldə edərək ilk uğurunu qazanıb. 

Bu ilin yayında “Qarabağ qaziləri” ko-
mandası Gürcüstanda keçirilən beynəlxalq 
görüşə dəvət alıb. Turnirin zirvə nöqtəsi-
-final oyunu bu il iyunun 26-da “Qarabağ 
Qaziləri”nin “Tbilisi” amputant futbol 
komandası ilə olub. 

Görüşdən əvvəl Tbilisinin 
mərkəzindəki “İmedi” stadionunda hər iki 
ölkənin dövlət himnləri səsləndirilib. Sonra 
Amputant Futbol Federasiyasının preziden-
ti Rövşən Quliyev, Gürcüstanın Veteran-
ların İşi üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi, 
ehtiyatda olan briqada generalı Vladimir 
İmnadze idmançılara uğurlar arzulayıblar.

Həmin gün oyun çox gərgin idman 

mübarizəsində keçib. “Qarabağ qaziləri” 
kiçik hesabla uduzsa da, öz fədakar, 
əzmkar oyunları ilə stadionda tamaşaçıların 
rəğbət və məhəbbətini qazanıblar. 

“Qarabağ qaziləri”nin ən uğurlu və yad-
daqalan səfərlərindən biri qardaş Türkiyəyə 
olub. Belə ki, yeni ilin ilk günlərində 
Avropa Amputant Futbol Federasiyası As-
sosiasiyalarının təşkilatçılığı ilə Ankarada 
keçirilən beynəlxalq yarışa kоmandamız 
da dəvət olunub. Yarış başlamazdan 
əvvəl Türkiyənin gənclər və idman naziri 
Mehmet Məhərrəm Kasapoğlu komanda-
mızın üzvləri ilə görüşərək onlara uğurlar 
diləyib. Türkiyə paytaxtının “Altındağ” 
stadionunda keçirilən oyunlar gərgin idman 
mübarizəsi və yarış iştirakçıları arasında 
olduqca səmimi dostluq münasibətləri ilə 
yaddaşlara həkk olunub.

Azərbaycan komandasının Türkiyənin 
veteranlardan ibarət “Türk Silahlı 
Qüvvələri” amputant futbol komandası ilə 
yoldaşlıq görüşü olduqca maraqlı idman 
mübarizəsi şəraitində keçib. Oyun 4:4 

 hesabı ilə başa çatıb.
Rövşən Quliyev komandanın Türkiyə 

səfərindən ürəkdolusu söz açaraq dedi: 
– Bu il yanvarın 4-də Ankarada ümum-

milli lider Heydər Əliyevin adını daşıyan 
parkda ulu öndərin abidəsini ziyarət edib 
önunə gül çələngləri düzdük. Bu gözəl 
park 2004-cü ildə salınıb. Hazırda qar-
daş ölkə paytaxtının ən yaraşıqlı istirahət 
məkanlarından birinə çevrilib. Ankarada 
müasir Türkiyə Cümhuriyyətinin qurucusu, 
dahi siyasətçi və sərkərdə Mustafa Kamal 
Atatürkün məzarını dərin ehtiramla ziyarət 
etdik”. 

Yeri gəlmişkən, Azərbaycanın qar-
daş ölkədəki fövqəladə və səlahiyyətli 
səfiri Xəzər İbrahim Ankarada “Qarabağ 
Qaziləri” amputant futbol komanda-
sının üzvləri üçün ziyafət təşkil edib. 
Səfir komanda üzvlərinin yarış ərzində 
göstərdikləri əzmkarlığa və əldə etdikləri 
uğurlara görə onlara səmimi təşəkkürünü 
bildirib.

Əlamətdar haldır ki, yarışlar bitəndən 
sonra Türkiyənin daxili işlər naziri 
Süleyman Soylu “Qarabağ qaziləri” 
komandasının üzvlərini qəbul edib. Bu 
görüşdən məmnunluğunu ifadə edən nazir 
azərbaycanlı futbolçuların qələbə əzmini 
yüksək qiymətləndirərək deyib: “Futbol 
təkcə ayaqla deyil, ürəklə oynanılır. Siz də 
futbolu ürəklə oynayırsınız. Buna görə də 
Allah sizdən razı olsun”.

Komandanın üzvləri Türkiyənin daxili 
işlər naziri Süleyman Soylu ilə birgə xatirə 
şəkli çəkdiriblər. 

Bu günlərdə Abşeron Rayon 
İcra Hakimiyyətinin başçısı İradə 
Gülməmmədova da “Qababağ qaziləri” 
komandasının üzvləri ilə görüşüb.  

İradə xanım ona xas səmimiyyətlə “Qa-
rabağ qaziləri” komandasının üzvlərini – 
keçmiş döyüşçüləri, bugünkü futbolçuları 
Türkiyə səfərindəki uğurlarına görə səmimi 
təbrik edərək onlara yeni uğurlar arzulayıb. 

Qarabağ qazisi, komandanın kapitanı 
Rasim Ələkbərov, “Qarabağ qaziləri” ko-
mandasının bütün üzvləri Abşeron rayo-
nunda onlar üçün yaradılan şəraitə görə 
RİH başçısı İradə Gülməmmədovaya dərin 
razılıqlarını bildiriblər. 

Yazını bitirərkən Rövşən Quliyevin 
aşağıdakı sözlərini xatırladım. O, dərin 
həyəcanla, bir az da titrək səslə demişdi: 
“Biz doğma torpaqlarımızın azadlığı uğ-
runda hər şeyə hazırıq. “Qarabağ qaziləri” 
komandasının bütün üzvlərinin indi ən 
böyük arzusu düşməndən azad edilən Şu-
şada, Xankəndidə ən gözəl futbol oyununu 
 nümayiş etdirməkdir!” 

İnşallah, belə də olacaq!

Səməd HÜSEYNOĞLU, 
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri

“Qarabağ qaziləri”: 
keçmiş döyüşçülər, 
bugünkü futbolçular... 

Amputant futbol 
komandası öz 

uğurları ilə Böyük 
Qələbəmizə töhfə 
verməyə çalışır 



1125 yanvar 2019-cu il, cümə

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İşlər İdarəsi 
malların (işlərin və xidmətlərin) satınalınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 5 lot üzrə keçiriləcəkdir.
Lot-1. Dəftərxana və təsərrüfat malları-

nın satınalınması.
Lot-2. Bakının H.Cavid prospektində 

yerləşən AMEA-nın akademiya şəhərciyinin 
mühafizə xidmətlərinin satınalınması.

Lot-3. İnventarın satınalınması.
Lot-4.Sair xərclər maddəsi üzrə malların 

(işlərin və xidmətlərin) satınalınması.
Lot-5. Digər maşın və avadanlıqlar 

maddəsi üzrə malların satınalınması.
Maraqlananlar lot-1 üçün 20 (iyirmi) 

manat, digər lotların hər biri üçün isə 50 (əlli) 
manat məbləğdə tenderdə iştirak haqqını 
aşağıda göstərilən hesaba köçürdükdən son-
ra tenderin əsas şərtlər toplusunu ala bilərlər:

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 
İşlər idarəsi

 VÖEN-1700007431 
 9 saylı Xəzinədarlıq İdarəsi 
VÖEN- 1700987121
 Bank- DXA 
 VÖEN- 1401555071 
Kod-210005
 H/h-

AZ67CTRE00000000000002728301
M/h-AZ41NABZ01360100000000003944
SWIFT-CTREAZ22
H/h-AZ28CTRE 

00000000000004138316 
 Fond-3, büdcə təsnifatı kodu-142319.
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarıl-

mır.
Malgöndərənlər (podratçılar) iddiaçı 

statusu qazanmaq üçün açağıdakı sənədləri 

rəsmi blankda və möhürlə təsdiq olunmuş 
qaydada təqdim etməlidirlər:

- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 
müraciət;

- iştirak haqqının ödənilməsini təsdiq 
edən bank sənədi;

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

- tender təklifi qiymətinin 2 faizi 
həcmində təklifin bank təminatı (zərflərin 
açıldığı gündən sonra ən azı 60 bank günü 
müddətində qüvvədə olmalıdır);

- malgöndərən (podratçı) haqqında tələb 
olunan sənədlər:

- malgöndərənin (podratçının) tam adı, 
hüquqi statusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan 
keçdiyi ölkə və rekvizitlər;

- malgöndərənin (podratçının) ixtisas 
göstəricilərinə dair məlumat;

- malgöndərənin (podratçının) son bir 
ildəki maliyyə vəziyyəti barədə bank arayışı;

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

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

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

- məhkəmə araşdırmalarına cəlb olunub-
olunmaması barədə məlumat;

- son bir ildə yerinə yetirilmiş analoji işlər 
barədə ətraflı məlumat;

- lot-2 üzrə tenderdə iştirak etmək 
istəyən malgöndərənlər (podratçılar) əlavə 
olaraq Azərbaycan Respublikasının Daxili 
İşlər Nazirliyi tərəfindən verilmiş mühafizə 
xidmətlərinin həyata keçirilməsinə müvafiq 
icazə (lisenziya) təqdim etməlidirlər.

Malgöndərənlər (podratçılar) 1-ci, 2-ci 
və 5-ci bəndlərdə qeyd olunan sənədləri 
14 fevral 2019-cu il saat 17 .00-dək tender 
komissiyasına təqdim etməlidirlər.

Tenderlə əlaqədar əlavə məlumat 
almaq üçün maraqlananlar əlaqələndirici 
şəxs N.Abbasova (telefon- 012-492-59-76) 
müraciət edə bilərlər.

İddiaçılar tender təklifini və təklifin bank 
təminatını imzalanmış, möhürlənmiş, ikiqat 
bağlanmış zərfdə 26 fevral 2019-cu il saat 
17.00-dək Bakı şəhəri, İstiqlaliyyət küçəsi 30 
nömrəli ünvanda yerləşən AMEA Rəyasət 
Heyətinin inzibati binasında tender komissi-
yasına təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

Təklif zərfləri 27 fevral 2019-cu il saat 
11.00 -da AMEA RH-nin kiçik iclas zalında 
açılacaqdır.

Açılışda iddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanu-
nunun tələblərinə uyğun keçiriləcəkdir. 

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi 
Səhiyyənin İnformasiyalaşdırılması Mərkəzi  

malların (işlərin və xidmətlərin) satınalınması üçün 
AÇIQ TENDER ELAN EDİR

Lot-1. Səhiyyə Nazirliyinin istifadəsində 
olan informasiya sistemlərinin proqram 
təminatı kompleksinə texniki xidmətlərin 
göstərilməsi .

Lot-2. Səhiyyə Nazirliyi Təcili və 
Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Stansi-
yasının “113” və Bakı şəhəri Təcili və 
Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Stansiya-
sının “103” dispetçer xidməti məlumat 
mərkəzlərinin informasiya sistemlərinə 
texniki xidmət göstərilməsi.

Lot-3. Nümunəvi tibbi informasiya 
sisteminə texniki xidmət göstərilməsi .

Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, yu-
xarıda qeyd edilən işlərin yerinə yetirilməsi 
üçün öz təkliflərini möhürlənmiş, imzalan-
mış ikiqat zərflərdə yazılı surətdə aşağıda 
göstərilən ünvana təqdim etsinlər.

Tenderdə iştirak etmək və əsas şərtlər 
toplusunu almaq məqsədilə iştirakçılar hər 
lot üçün 250 manat məbləğində iştirak haq-
qını qeyd olunan hesaba köçürdükdən son-
ra tender sənədlərini Səhiyyənin İnforma-
siyalaşdırılması Mərkəzindən (Bakı şəhəri, 
M.Mirqasımov küçəsi 1a, telefon- 596-11-
39, əlaqələndirici şəxs- Ramil İsmayılovdan) 
ala bilərlər.

Səhiyyənin İnformasiyalaşdırılması 
Mərkəzi

VÖEN-1401798401
DXA

Kod -210005 
H/h -AZ97C-

TRE00000000000002128204
M/h -AZ-

41NABZ01360100000000003944
S.W.I.F.T.BİK: CTREAZ22
VÖEN-1401555071
Fond -7, maddə -142340
Tenderin əsas şərtlər toplusu 

Azərbaycan dilindədir.
İştirak haqqı heç bir halda geri qayta-

rılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

aşagıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 

sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olma-
lıdı);

- tender təklifi dəyərinin 2 faizi 
həcmində bank təminatı;

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

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

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

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

- iddiaçının müvafiq mallar üzrə mənşə 
və uyğunluq sertifikatları;

- digər sənədlər.
Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 

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

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiacılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi 
və bank təminatı istisna olmaqla) 26 fevral 
2019-cu il saat 16.00-a qədər, tender təklifi 
və bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat 
zərfdə 6 mart 2019-cu il saat 16.00-a 
qədər Səhiyyənin İnformasiyalaşdırılması 
Mərkəzinə, Bakı şəhəri, M.Mirqasımov 
küçəsi 1a nömrəli ünvana təqdim 
etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklif zərfləri 7 mart 2019-cu 
il saat 16.00-da açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

“Azərsu” ASC
Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun hazırlanmış maliyyə 

hesabatlarının audit olunması xidmətlərinin satınalınması üçün

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

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

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

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər aşağı-
dakı məbləğdə iştirak haqqını göstərilən he-
saba köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində 
tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu Bakı 
şəhəri, Moskva prospekti 67, “Azərsu” ASC-
nin Təchizat və Satınalmaların İdarə Olunması 
Departamentindən (əlaqələndirici şəxs- Murad 
Abışevdən, telefon-431 47 67/1087 və Hikmət 
Qasımovdan, telefon- 431 47 67/2249) ala 
bilərlər. 

İştirak haqqı 300 manatdır. 
Təşkilat - “Azərsu” ASC
VÖEN - 9900001751
Bank - “Kapital Bank” ASC-nin 1 saylı 

Nəsimi filialı
Kod- 200112
VÖEN- 9900003611
M\h- AZ 37 NABZ 

0135010000000001944
S.W. İ. F. T. BIK: AİİBAZ2X
H/h - AZ 65 AİİB 33070019441100216111

İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarıl-
mır.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər: 

- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 
müraciət (tender komissiyasının adına);

- 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 haqqın-
da vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş 
maliyyə hesabatının surəti;

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti 
haqqında bank arayışı;

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

- əsas fəaliyyət istiqaməti MHBS-nin 
tətbiqi və maliyyə hesabatlarının auditi 
olmalı və bu sahədə 10 ildən artıq fəaliyyət 
göstərməlidir;

- iddiaçı ən azı 2 (iki) kommunal sahə 
üzrə MHBS-yə uyğun hazırlanmış konsolidə 
edilmiş maliyyə hesabatları hazırlamış olma-
lıdır.

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. İddi-
açılar tenderdə iştirak etmək üçün yuxarıda 
göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank 
təminatı istisna olmaqla) 4 mart 2019-cu il 
saat 18.00-a qədər, tender təklifi və bank 
təminatını isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 
12 mart 2019-cu il saat 16.00-a qədər Bakı 
şəhəri, Moskva prospekti 67 “Azərsu” ASC-nin 
Təchizat və Satınalmaların İdarə Olunması 
Departamentinə təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

İddiaçıların təklifləri 13 mart 2019-cu 
il saat 16.00-da yuxarıda göstərilən ün-
vanda açılacaqdır. İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikası  
Gənclər və İdman Nazirliyi 
tədbirlərin keçirilməsinin satınalınması üçün 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 6 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Respublikanın rayon və 

şəhərlərində, ali məktəblərdə insan alverinə 
qarşı mübarizə üzrə “Günahsız günahkar-
lar”, sağlam həyat tərzinin təbliği məqsədilə 
“Həyatla oyun” tamaşalarının nümayişinin 
satınalınması.

Lot-2. Sosial müdafiəyə ehtiyacı olan 
gənclər üçün Novruz şənliyinin keçirilməsi 
tədbirlərinin satınalınması.

Lot-3. Rayon və şəhərlərdə “Sağ-
lam gələcək üçün zərərli vərdişlərə qarşı 
birləşək!” devizi altında mədəni-kütləvi tədbirin 
keçirilməsinin satınalınması.

Lot-4. Gənclərin fiziki aktivlik festivalının 
keçirilməsinin satınalınması.

Lot-5. Sosial müdafiəyə ehtiyacı olan 
yeniyetmə və gənclərin məşğulluq imkan-
larının artırılması məqsədilə tədbirlərin 
keçirilməsinin satınalınması.

Lot-6. “Mənim ixtisasım” mövzusunda 
informativ videoçarxların hazırlanmasının 
satınalınması.

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

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıda-
kı meyarlara üstünlük veriləcəkdir:

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

Prosedurla əlaqədar əlavə məlumat 
almaq üçün maraqlananlar 4652155 nömrəli 
telefona (faks:4656438) müraciət edə bilərlər 
(əlaqələndirici şəxs - Qurbanzadə Fərid Vidadi 
oğlu). İddiaçılar hər lot üçün 100 (yüz) manat 
məbləğdə iştirak haqqını aşağıda göstərilən 
hesaba ödədikdən sonra Azərbaycan 
dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu 
Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman 
Nazirliyindən (Bakı şəhəri, Olimpiya küçəsi 
4, II mərtəbə, sağlam həyat tərzinin təbliği və 
sosial proqramlar sektoru) ala bilərlər.

Bank – Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Kod – 210005
M/h – AZ-

41NABZ01360100000000003944
VÖEN – 1401555071
SWIFT – CTREAZ22
Alan müştəri – Azərbaycan Respublikası-

nın Gənclər və İdman Nazirliyi
H/h – AZ50C-

TRE00000000000002147771
VÖEN – 1500171121 
Büdcə səviyyəsinin kodu – 7
Təsnifat kodu – 142340 
 İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar prosedurda iştirak etmək üçün 

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

sənədi;
İddiaçının tam adı, hüquqi statusu, qey-

diyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri;
- Azərbaycan Respublikasında vergilərə 

və digər icbari ödənişlərə dair yerinə 
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması 
barədə arayış; 

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

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

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

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

Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olun-
malıdır.

İddiaçılar tender prosedurunda işti-
rak etmək üçün yuxarıda göstərilən ixti-
sas sənədlərini 14 fevral 2019-cu il saat 
18.00-a qədər tender komissiyasına təqdim 
etməlidirlər. İddiaçılar tender təkliflərini və 
təklifin 1 faizi məbləğində bank təminatını 22 
fevral 2019-cu il saat 18.00-a qədər ikiqat 
bağlı zərflərdə iki nüsxədə tender komissiyası-
na təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

Təklif zərfləri iddiaçıların iştirakı ilə 25 
fevral 2019-cu il saat 10.00-da Azərbaycan 
Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyində 
açılacaqdır. 

 Tender komissiyası

Şəki “Acı-Nohur” Qış Otlaqlarının  
Su Təminatı Sistemlərinin İstismarı İdarəsi 

2019-cu ildə nəqliyyat vasitələri üçün ehtiyat hissələri və  
əsaslı təmirə lazım olan tikinti materiallarının satınalınması ilə əlaqədar

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Nəqliyyat vasitələri üçün ehtiyat 

hissələri və əsaslı təmirə lazım olan tikinti 
materiallarının satınalınması.

Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, 
“Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununa uyğun göstərilən 
lot üzrə təkliflərini möhürlənmiş, imzalanmış 
və ikiqat bağlamada yazılı surətdə təqdim 
etsinlər.

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıda-
kı meyarlara üstünlük veriləcəkdir:

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

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 120 
manat məbləğdə iştirak haqqını göstərilən he-
saba köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində 
tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu Şəki 
şəhəri, Bağbanlar küçəsi 59 nömrəli ünvandan 
(əlaqələndirici şəxs-Musayev Etiqad Etibar 
oğlundan (telefon- 02424-4-88-90) ala bilərlər.

İddiaçılar iştirak haqqını aşağıdakı hesa-
ba köçürməlidirlər:

Təşkilat-Şəki, “Acı-Nohur” Qış Otlaqları-
nın Su Təminatı Sistemlərinin İstismarı İdarəsi

VÖEN- 3000178451
Adı- Şəki YXO

H\h- AZ 03AİİB 32051019447000201170
VÖEN- 3000104011
Bank- “Kapital Bank”ın Şəki filialı 
Kod- 200703
VÖEN- 9900003611
M\h AZ 37 NABZ 

01350100000000001944
S.W.İ.F.T.BİK.ALLBAZ 2 X
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı gündən 

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

(təklifin təminatı) bank zəmanəti (zərflərin 
açıldığı gündən sonra ən azı 60 bank günü 
qüvvədə olmalıdır);

- Azərbaycan Respublikasında vergilərə 
və digər icbari ödənişlərə dair borcun olub-
olmaması barədə müvafiq arayışlar;

- iddiaçıların son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı (əgər daha az 
müddət fəaliyyət göstəribsə, bütün fəaliyyəti 
dövrü üçün);

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

- müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğunluq 
sertifikatları;

- işləri yerinə yetirmək üçün iddiaçıların 
potensial imkanları haqqında məlumat.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi 
və bank təminatı istisna olmaqla) 26 fevral 
2019-cu il saat 17.00-a qədər, tender təklifi və 
bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 
6 mart 2019-cu il saat 17.00-a qədər Şəki 
şəhəri, “Acı-Nohur” QOSTSİİ-yə (ünvan- Şəki, 
Bağbanlar küçəsi 59) təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklif zərfləri 7 mart 2019-cu 
il saat 15.00-da yuxarıda göstərilən ünvanda 
açılacaqdır.

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Bu barədə məlumat www.tender.gov.az 
internet saytında yerləşdirilmişdir.

Tender komissiyası

“Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri” QSC 
AÇIQ TENDER ELAN EDİR

Tender 4 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Dəftərxana ləvazimatlarının 

satınalınması.
Lot-2. Təsərrüfat mallarının satınalın-

ması. 
Lot-3. Elektrik mallarının satınalınması. 
Lot-4. Yeni kartriclərin alınması və dol-

durulması xidmətlərinin satınalınması. 
 Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz 

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

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender 
iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkan-
lara malik olmalıdırlar.Tenderdə iştirak etmək 
istəyənlər tenderin əsas şərtlər toplusunu 
“AzTV” QSC-nin hesablaşma hesabına 
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 komis-
siyasının əlaqələndiricisi Lalə Əliyevadan, 
telefon- 537-03-35) ünvandan ala bilərlər.

 Bank rekviziti
Hh- 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 etmək üçün 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 

sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olma-
lıdır);

- tender təklifi dəyərinin 2 faizi həcmində 
bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən son-
ra ən azı 60 bank günü qüvvədə olmalıdır);

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

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

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə 

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

nizamnaməsi ,qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 
rekvizitləri;

- iddiaçıların müvafiq mallar üzrə mənşə 
və uyğunluq sertifikatları.

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

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir. 
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi 
və bank təminatı istisna olmaqla) 11 fevral 
2019-cu il saat 18.00-a qədər, tender təklifi 
və bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat 
zərfdə 22 fevral 2019-cu il saat 15.00-a qədər 
Bakı şəhəri, M.Hüseyn küçəsi 1 nömrəli ün-
vana təqdim etməlidirlər. Göstərilən vaxtdan 
gec təqdim olunan zərflər açılmadan geri 
qaytarılacaqdır. 

İddiaçıların təklifləri 25 fevral 2019-cu il 
saat 15.00-da Bakı şəhəri, M.Hüseyn küçəsi 
1 nömrəli ünvanda xüsusi ayrılmış otaqda 
açılacaqdır.

 Email: webmaster@aztv.az
İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 

iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası 

B İ L D İ R İ Ş
“Xalq qəzeti”nin 2, 22 iyun, 14, 31 iyul, 8, 

28 avqust, 8, 18, 26 sentyabr, 10, 25 oktyabr, 
23 noyabr, 12, 20 dekabr 2018-ci il və 11yanvar 
2019-cu il tarixli nömrələrində “Azərsu” ASC-nin 
Nəqliyyat və Xüsusi Texnika İdarəsinin balansın-
da olan texnikaların yüksək təzyiqli yanacaq na-
soslarının və püskürdücülərin təmiri, nizamlanma-
sı, yüksək təzyiqli boruların zədələrinin bərpası, 
dəyişdirilməsi, yüksək dəqiqliklə pardaxlanması, 

yonulma işləri, müxtəlif markalı texnikaların 
diaqnostikası, əlvan metalların qaynaq olunması, 
mühərrikin gövdəsinin və silindirlərin başlığının 
təmiri işlərinin satınalınması məqsədilə dərc edil-
miş tenderlərində yetərsay olmadığı üçün tender 
təkliflərinin və təklif təminatlarının qəbulu vaxtı 8 
fevral 2019-cu il saat 16.00-a, təkliflərin açılışı isə 
11 fevral 2019-cu il saat 16.00-a dəyişdirilmişdir.

Əlaqələndirici şəxs – satınalmaların 
təşkili və idarə olunması departamenti-
nin tenderlərin təşkili şöbəsinin mühəndisi 
Hikmət Qasımov (hikmat.qasimov@azersu.az 
+994124314767(2249).

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC
daş hasarın üzərinə tikanlı məftilin  

çəkilməsi xidmətinin satınalınması məqsədilə
AÇIQ MÜSABİQƏ ELAN EDİR

Müsabiqədə iştirak etmək istəyən 
şəxslər www.asco.az səhifəsinə daxil 
olmaqla elanlar bölməsindən əlavə 

sənədləri və ətraflı məlumat əldə edə 
bilərlər. Müraciət üçün son müddət  
2019-cu il fevralın 1-i saat 18.00-dəkdir.

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

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

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

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

B İ L D İ R İ Ş
“Xalq qəzeti”nin 10, 23 oktyabr, 

16, 28 noyabr, 12 və 20 dekabr 
2018-ci il və 11 yanvar 2019-cu il 
tarixli nömrələrində “Azərsu” ASC-nin 
daxili vəsaiti hesabına “Flygt” nasos-
larının təmiri işlərinin satınalınması 
məqsədilə dərc edilmiş tenderlərində 
iş həcmlərinə aydınlıq gətirilməsi 

üçün iddiaçıların rəsmi müraciətlərinə 
əsasən, tender təkliflərinin və təklif 
təminatlarının qəbulu vaxtı 18 fevral 
2019-cu il saat 16.00-a, təkliflərin açılı-
şı isə 19 fevral 2019-cu il saat 16.00-a 
dəyişdirilmişdir.

Əlaqələndirici şəxs – təchizat və 
satınalmaların idarəolunması de-
partamentinin satınalmaların təşkili 
şöbəsinin mühəndisi Hikmət Qası-
mov (hikmat.qasimov@azersu.az 
+994124314767(2249). 

Yasamal Rayon  
Gənclər və İdman İdarəsi
 2019-cu ildə idman mallarının və xatirə hədiyyələrinin 
satınalınması məqsədilə kotirovka sorğusu elan edir

Kotirovka sorğusunda iştirak etmək üçün sənədlər və təkliflər 
4 fevral 2019-cu il saat 12.00-dək qəbul olunur.

Təklif zərfləri 5 fevral 2019-cu il saat 15.00-da açılacaqdır.
Ünvan- Bakı şəhəri, Mətbuat prospekti 37 A.
Əlaqə telefonu- (012) 434-75-12.



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

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

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

BAŞ REDAKTOR

HƏSƏN 
HƏSƏNOV

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

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

Şəhadətnamə 022273 
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Braziliya

Şirkətlər özəlləşdirilir
Dünya İqti-

sadi Forumunda 
ölkə iqtisadiy-
yatını liberal-
laşdıracaqlarını 
söyləyən Prezi-
dent Jair Bolso-
naro hökumət 
tərəfindən dövlət 
şirkətlərinin 
əksəriyyətinin özəlləşdiriləcəyini bildirib.

Özəlləşdirmə planı üzərində işlərin tamamlanmaq üzrə 
olduğunu diqqətə çatdıran dövlət başçısı hava və dəniz 
limanlarının da satılacağını qeyd edərək, gəlir gətirməyən 
dövlət şirkətlərinin satılmasının qaçılmaz olduğunu vurğula-
yıb.

İnformasiyanı “Bloomberg” yayıb.

İran

Yeni neft ehtiyatı tapılıb
Fars körfəzindəki 

Minu adasında aparılan 
qazma əməliyyatları 
nəticəsində yüksək 
keyfiyyətli neft aşkar 
olunub.

 Ölkənin neft naziri 
Bijən Namidar Zəncənə 
“qara qızıl”ın çox 
yüngül və az kükürdlü 
olduğunu bildirib. Kəşf 

edilən neftin həcminin təyin olunması üçün quyuda qazma 
işləri davam etdirilir.

Xəbəri “Anadolu” agentliyi yayıb.

Yaponiya

Pilotsuz avtobus sınaqdan keçirilib
“Haneda” aeropor-

tunda pilotsuz avtobu-
sun sınaqları keçirilib. 
Bildirilir ki, gələn ildən 
istifadəsi planlaşdırılan 
pilotsuz avtobuslar 
sayəsində işçi qüvvəsi 
problemi həll ediləcək.

Xüsusi rejimdə çalışan avtobus saatda 20 kilometr 
sürətlə sərnişin terminalı ilə dayanacağı birləşdirən 600 metr 
məsafəni qət edib. Təhlükəsizlik məqsədilə sürücü avtobusda 
olsa da, GPS və sensorlar ilə təchiz olunan avtobus yolun 
kənarındakı maqnit markerlər vasitəsilə marşrut üzrə hərəkət 
edib.

Xəbəri “NHK” telekanalı yayıb.

İndoneziya

Növbəti yeraltı təkan
İndoneziyanın 

Nusa Tenqqara 
bölgəsində 6 bal 
gücündə zəlzələ baş 
verib.

Məlumata görə, 
zəlzələ yerin 10 ki-
lometr dərinliyində 
qeydə alınıb. Dağın-

tılar və insan itkisi barədə məlumat verilməyib.
Qeyd edək ki, İndoneziyada ötən gün 6,2 və 6,7 bal 

gücündə iki yeraltı təkan baş verib.
İnformasiyanı TASS yayıb.

İspaniya

Eden Hazard “Real”da

Bildirilir ki, 
28 yaşlı belçikalı 
futbolçu İspaniyada 
ildə 13 milyon avro 
qazanacaq. Əgər 
“Real” mövsümün 
sonunda La Liqa və 
Çempionlar Liqa-
sının qalibi olarsa, 
Hazard əlavə 2,5 milyon bonus əldə edəcək. Bundan başqa, 
“Qızıl top”u qazanacağı təqdirdə Edenə daha 1 milyon avro 
ödəniləcək.

Qeyd edək ki, Hazardın “Real”la 5 illik müqavilə bağla-
yacağı bildirilir.

Xəbəri “Goal.com” yayıb.

Hazırladı: 
Elçin ABBASOV,  

“Xalq qəzeti”

 Â Yanvarın 25-də
 Â Bakıda və Abşeron yarımadasında dəyişkən 

buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz 
keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə 
duman olacaq. Gecə və səhər arabir güclənən 
cənub-qərb küləyi əsəcək, axşam mülayim şimal-
qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Gecə 1-5, gündüz 
8-13, Bakıda gecə 3-5, gündüz 10-12 dərəcə isti 
olacaq. Atmosfer təzyiqi norma daxilində 760 mm 
civə sütunu, nisbi rütubət gecə 70-80, gündüz 50-55 

faiz olacaq.
 Â Naxçıvan Muxtar Respublikasında əsasən 

yağmursuz keçəcək. Lakin səhər bəzi yerlərdə qar 
yağacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək. Gecə 3-8 
dərəcə şaxta, gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq.

 Â Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa, Xocalı, 
Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, Laçın, Kəlbəcər, 
həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 
əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin səhər bəzi 
yerlərdə yağıntılı olacağı, qar yağacağı gözlənilir. Ay-
rı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, 
bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 1-6 dərəcə 
şaxta, gündüz 4-9 dərəcə isti olacaq. 

 Â Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Ağdam, 

Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında əsasən yağmursuz 
keçəcək. Səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman olacağı, 
çiskinli yağış yağacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək, 
bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 3 dərəcə 
şaxtadan 2 dərəcəyədək isti, gündüz 8-13 dərəcə isti 
olacaq.

 Â Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, 
İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, 
Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında əsasən yağ-
mursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb 
küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. 
Gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyədək isti, gündüz 
6-11 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-10 dərəcə şaxta, 
gündüz 0-5 dərəcə isti olacaq. 

 Â Mərkəzi Aran: Mingəçevir, Yevlax, Göyçay, 
Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, 
Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Şirvan, Hacıqabul, 
Salyan, Neftçala rayonlarında əsasən yağmur-
suz keçəcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman 
olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir 
güclənəcək. Gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyədək 
isti, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq.

 Â Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara 
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. Səhər 
dağlarda duman olacaq. Şimal-şərq küləyi əsəcək. 
Gecə 0-3, gündüz 9-12 dərəcə isti , dağlarda gecə 
2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyədək isti , gündüz 5-8 
dərəcə isti olacaq. 

25 yanvar 2019-cu il, cümə12
Türkiyə iqtisadiyyatı etibarlı 

bünövrə üzərində bərqərar olub 
Bu fikri Davosda türkiyəli nazir səsləndirib

 � Türkiyə xəzinədarlıq və maliyyə 
naziri Berat Albayrak Davosda keçirilən 
49-cu ümumdünya iqtisadi forumunun 
inkişaf etməkdə olan ölkələrə həsr olunmuş 
sessiyasında çıxış edərək bildirib ki, Türkiyə 
hazırda regionda siyasi cəhətdən stabil 
və güclü iqtisadiyyata malik olan yeganə 
dövlətdir. Bu barədə “Anadolu” agentliyi 
məlumat yayıb. 

Nazir qeyd edib ki, 
regionda baş verən təzadlı 
proseslər Türkiyə iqtisa-
diyyatına təsirsiz ötüşmür. 
B.Albayrak deyib: “Hazırda 
Türkiyədə dörd milyondan 
çox qaçqın məskunlaşıb. 
Buna baxmayaraq, Türkiyə 

iqtisadiyyatı inkişaf etməkdə 
davam edir. Ona görə ki, 
ölkəmizdə bazar iqtisadiyya-
tının dayaqları möhkəmdir. 
Buna bariz nümunə olaraq, 
Türkiyə iqtidarının 2018-ci il 
avqust böhranından uğurla 
çıxmasını göstərmək olar”. 

Nazirin sözlərinə görə, 
Türkiyənin dövlət borcu ha-
zırda ümumi daxili məhsulun 
28 faizini təşkil edir ki, bu 
da hökumətin uğurlu iqtisa-
di kurs həyata keçirdiyinə 

dəlalət edir. 
B.Albayrak bir müddət 

əvvəl Türkiyənin Prezident 
üsuli-idarəçiliyinə keçdiyini 
xatırladıb. Onun fikrincə, bu 
amil Türkiyə iqtisadiyyatında 
sürətli və uğurlu struktur 

islahatları həyata keçirməyə 
şərait yaradır. 

M.HACIXANLI,  
“Xalq qəzeti” 

Venesuelada dövlət çevrilişinə cəhd 

Yanvarın 23-ü axşam saatlarında 
Venesuelada dövlət çevrilişinə cəhd 
edilib. Ölkə Prezidenti Nikolas Madu-
ronun siyasətindən narazı qalan yüz 
minlərlə insan paytaxt Karakasda və 
digər şəhərlərdə küçələrə çıxıb. Ma-
duro öz tərəfdarlarını cavab mitinqi 
keçirməyə çağırıb. Məlumatı “Lenta.
ru” verib. 

Hər iki tərəf aksiyanı 23 yanvar  
1958-ci ildə prezident Peres Ximenes dik-
taturasının devrilməsinin ildönümünə həsr 
etdiyini bildirib. 

Karakasda polis nümayişçilərə 
qarşı gözyaşardıcı qazdan istifadə edib. 
Barinas şəhərində isə Milli Qvardiyanın 

döyüş güllələrindən istifadə etdiyi bildirilib. 
Nəticədə, dünənki məlumatlara görə, 16 
nəfər həlak olub, 152 nəfər həbs edilib, 
çoxlu yaralı var. 

Parlamentin sədri, müxalifət lideri 
Xuan Quaydo özünü dövlətin başçısı elan 
edərək and içib və deyib ki, yeni seçkilər 
keçirilənədək ordunun dəstəyi ilə prezident 
səlahiyyətlərini həyata keçirəcək. Quay-
donu keçid dövrünün prezidenti kimi ilk 
olaraq ABŞ lideri Donald Tramp tanıyıb. 
Onun bəyanatında qeyd edilir ki, ölkəsinin 
bütün iqtisadi və diplomatik gücündən 
istifadə edərək Venesuelada demokratiya-
nın bərpasına nail olacaq.

ABŞ-ın dövlət katibi Mayk Pompeo 
isə Maduronu vəzifədən imtina etməyə 
və hakimiyyəti Quaydoya – “Venesuela 
xalqının iradəsini ifadə edən legitim liderə” 
verməyə çağırıb. Onun sözlərinə görə, Ve-
nesuela xalqı Maduronun dağıdıcı diktatu-

rasından çox əzab çəkib, indi 
azad və şəffaf seçki keçirmək 
lazımdır. Maduro, eyni zaman-
da, güc tətbiqindən çəkinməyə 
çağırılıb, əks halda, ölkəyə 
qarşı yeni sanksiyalar tətbiq 
olunacaq.

Artıq Argentina, Braziliya, 
Kanada, Kolumbiya, Paraq-
vay, Peru, Çili, eləcə də Ameri-
ka Dövlətləri Təşkilatının baş 
katibi Luis Almaqro Quaydonu 
müvəqqəti lider kimi tanıyıb. 
Meksika isə elan edib ki, Ma-
duro Venesuelanın legitim pre-
zidentidir. Boloviya Prezidenti 
Evo Morales qanuni prezidenti 

dəstəkləyib. Türkiyə də bu mövqedədir. 
Rusiya da Nikolas Maduronu legitim 

prezident kimi tanıdığını və bu mövqedə 
qalacağını bəyan edib. RF XİN başçısı-
nın müavini Sergey Ryabkov bildirib ki, 
ABŞ Venesuelada baş verənlərə hərbi 
müdaxilədən çəkinməlidir və Moskva bu 
ölkənin suverenliyi keşiyində dayanacaq. 

Maduro özü isə Prezident Sarayının 
eyvanından çıxış edərək müxalifəti Va-
şinqtonla birlikdə dövlət çevrilişinə cəhddə 
ittiham edib, Quaydonu qeyri-konstitusion 
prezident adlandırıb. O, ordunu andına 
sadiq qalmağa, birliyə və tabe olmağa 
çağırıb. Prezident deyib ki, ABŞ-la bütün 
diplomatik əlaqələri kəsir və bu ölkənin 
Venesueladakı nümayəndələrini 72 saat 
ərzində ölkəni tərk etməyə çağırıb. 

Paşa ƏMİRCANOV,  
“Xalq qəzeti”

Hazırda ölkədə 
ikihakimiyyətlik 

hökm sürür 

Malayziyanın  
16-cı kralı seçilib

 � Malayziya Hökmdarları 
Məclisinin iclasında Pahanq ştatının 
sultanı Abdullah Riayətüddin əl 
Mustafa Billah ölkənin növbəti kralı 
elan olunub. Məlumatı “Anadolu” 
agentliyi yayıb.

Malayziya Konstitusiyasına görə, ölkədə əsasən 
təmsilçi roluna malik olan, islamın himayəçisi sayılan və 
həmçinin Ali Baş Komandan vəzifəsini icra edən kral 9 şta-
tının vərəsəlik başçıları olan sultanlar tərəfindən əvəzləmə 
qaydası ilə beşillik müddətə seçilir.

Əvvəlki kral Beşinci Məhəmməd cəmi iki il hakimiyyətdə 
olduqdan sonra ötən ilin sonunda səhhətilə bağlı taxt-
tacdan imtina etmişdi. Kralın taxt-tacdan imtinası Malayzi-
yada ilk belə hadisə olaraq ictimaiyyəti heyrətləndirib. 

Qatı idman həvəskarı olan 59 yaşlı yeni kral FİFA 
şurasının üzvü, Asiya Xokkey Assosiasiyasının prezidenti, 
Beynəlxalq Xokkey Federasiyasının İcraçı Şurasının üzvü, 
Malayziya Futbol Assosiasiyasının sabiq prezidentidir.

Yeni kralın taxt-taca çıxma mərasimi yanvarın 31-də 
keçiriləcək.

Rövşən ATAKİŞİYEV,  
“Xalq qəzeti”

İranlı jurnalist 
azadlığa buraxılıb

 � ABŞ-da 14 gün həbsdə saxlanılan 
iranlı jurnalist azadlığa buraxılıb. Bidirilir ki, 
İranın Press TV kanalının müxbiri Mərziyyə 
Haşimi Vaşinqtonda məhkəmə qarşısında 
ifadə verdikdən sonra sərbəst buraxılıb. Bu 
barədə TASS məlumat yayıb.

Qeyd edilir ki, yanvarın 24-də M.Haşimi Vaşinqton 
təcridxanasından məhkəməyə gətirilib və bir neçə il əvvəl 
ABŞ-da baş verən terrorla bağlı ifadəsi alınıb. Daha sonra 
M.Haşimi azadlığa buraxılıb. Hazırda iranlı jurnalist ailəsinin 
yanındadır.

Xatırladaq ki, bir neçə gün öncə jurnalist ABŞ-a ailə 
üzvlərinə baş çəkməyə getmişdi. Lakin gözlənilmədən heç bir 
ittiham irəli sürülmədən həbs edilmişdi. Sonra məlum oldu ki, 
ABŞ qanunlarına görə, bu və ya digər məhkəmə prosesində 
adı şahid kimi keçən adam həbs edilə bilər. Lakin M.Haşiminin 
həbsi zamanı onun qollarının və ayaqlarının qandallanması 
İranda və beynəlxalq media qurumları tərəfindən birmənalı 
qarşılanmadı. İranda və ABŞ-da M.Haşiminin azadlığa bura-
xılması tələbi ilə aksiyalar keçirildi.

Mahmud QƏRİBOV,  
“Xalq qəzeti”

Suriyanın Həma əyalətinə 
qaçqın axını davam edir

 � Suriyanın İdlib zonasından Hama əyalətinə 
qaçqın axını davam edir. Yaşayış evləri qaçqınlar üçün 
kifayət etmədiyindən onlar məktəblərə, inzibati binalara 
yerləşdiriliblər.

Hazırda qaçqınlar 10 yaşayış 
məntəqəsinə yerləşdiriliblər. Lakin qaç-
qınların əksəriyyətinin sənədləri yoxdur. 

Sənədsiz insanlara kömək etmək isə 
problem yaradır.

Hazırda Suriya hökuməti qaçqınların 

sənədlərini bərpa etməklə məşğuldur.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

 � Karaqanda vilayətinin Saran 
şəhərində Orta Asiyanın ən iri günəş elektrik 
stansiyası fəaliyyətə başlayıb.  100 mVt 
gücündə olan stansiya 164 hektar ərazidə 
yerləşdirilib. Bu barədə TASS məlumat 
yayıb.

Bildirilir ki, elektrik 
stansiyasında quraşdırılmış 
panellər metal arakəsməsi 
olmayan ən son nəsil günəş 
batareyalarına aiddir. Məhz 
bunun sayəsində onların 
üzərində qar toplanmır, yağ 
isə heç bir zərər vurmadan 
sadəcə yerə axıdılır. Hətta 
ən buludlu havada panellər 
10-15 mVt-a qədər enerji 
istehsal edə bilirlər. Onların 
istifadə müddəti 40 ildir.

Yeni günəş elektrik 
stansiyası tam olaraq özəl 
layihədir. İnvestor qismində 
Avropa şirkətlər qrupu çıxış 
edib. Onlar layihəyə 137 
milyon  ABŞ dolları yatırıblar. 
Günəş batareyalarının daha 
da effektiv işləməsi üçün 
Saranda xüsusi olaraq yeni 
yarımstansiya inşa edilib və 
bütün elektrik xətləri bərpa 
edilib. 

Rövşən ATAKİŞİYEV, 
“Xalq qəzeti”

Orta Asiyanın ən iri günəş elektrik 
stansiyası fəaliyyətə başlayıb

 9 2013-cü il noyabrın 25-də  1402666331 nömrə ilə  
qeydiyyata alınmış “Alban Oil” MMC təşkilati - hüquqi 
formasını dəyişərək  “Alban Oil” QSC-yə çevrildiyini 
elan edir.


