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Rusiya Kuba 
iqtisadiyyatına 
milyardlarla avro 
ayırır 

Müxalifətçilik 
meydanlarda 
qışqırmaqdan 
ibarət deyil

Son 18 ildə 
qaçqın və məcburi 
köçkünlər üçün 
102 müasir qəsəbə 
salınıb

Davos İqtisadi 
Forumu: uğurlar, 
vəzifələr və 
perspektivlər

 � Dünyanın uzaqgörən siyasətçiləri və 
müdrik dövlət başçıları öz ölkələrinin inkişafına 
nail olmaq üçün həmişə qüdrətli dövlətlərlə 
əlaqələrin genişləndirilməsi ilə yanaşı,  ticari-iqtisadi 
əməkdaşlığın əsas vasitələrindən olan nəqliyyat-
logistika layihələrində iştiraka da xüsusi önəm 
veriblər. Azərbaycan dövlətinin bu iki istiqamətdə 
atdığı addımlar hamı tərəfindən nümunə kimi qəbul 
edilir. Belə ki, biz həm regiondakı güclü dövlətlərlə 
– Rusiya Federasiyası, Türkiyə Cümhuriyyəti, İran 
İslam Respublikası – həm də Avropa İttifaqına üzv 
olan ölkələr, eləcə də ABŞ və Çin Xalq Respublikası 
ilə əməkdaşlığın bütün sahələrində özünəməxsus 
uğurlara imza atmışıq. 

Ulu öndər Heydər Əliyevin 
siyasi müdrikliyinin  və Prezident 
İlham Əliyevin beynəlxalq aləmdə 
gedən ictimai-siyasi prosesləri ən 
incə detallarına qədər bilməsinin 
nəticəsidir ki, adıçəkilən ölkələrin 
hamısı Azərbaycanın dostu, 
müttəfiqi, tərəfdaşıdır. Bununla 
yanaşı, dövlət başçımızın si-
yasi fəaliyyətində mühüm yer 
tutan xarici səfərləri də dost və 
tərəfdaşlarımızın çoxalması-
na, strateji əməkdaşlığımızın 
genişləndirilməsinə zəmin yaradır. 
Bu baxımdan cənab Prezidentin 
Davos səfəri də kifayət qədər 
uğurlu və səmərəli oldu. 

Prezidentin Davosda dövlət 
və hökumət başçıları, şirkət 

rəhbərləri, eləcə də  kütləvi infor-
masiya vasitələrinin təmsilçiləri  
ilə keçirdiyi görüşlərin, apardığı 
müzakirə və məsləhətləşmələrin 
hər biri gələcək əməkdaşlığın 
uğurlarını təmin edəcək faktor kimi 
dəyərli idi. Dövlət başçımızın yan-
varın 21-də  Çinin CGTN (China 
Global Television Network) tele-
viziya kanalına verdiyi müsahibə 
və yanvarın 22-də Dünya İqtisadi 
Forumu çərçivəsində “Bir kəmər, 
bir yol” təşəbbüsünün inkişaf 
etdirilməsi: Çinin trilyon dollarlıq 
baxışı” mövzusunda keçirilən 
sessiyada sualları cavablandırma-
sı isə Azərbaycan həqiqətlərinin 
növbəti dəfə dünya ictimaiyyətinə 
çatdırılması baxımından xüsusi 

önəm kəsb edirdi. 
Sessiyanın aparıcısının 

Azərbaycan Prezidentinə müraciət 
edərkən “Mən bilirəm ki, Siz 
ölkənizin iqtisadi fəaliyyətini 
təkcə neft-qaz sahəsinə yox, 
eyni zamanda, infrastrukturun 
qurulmasına yönəltmisiniz” – 
deyə, başlaması bir daha sübut 
edirdi ki, Azərbaycan həqiqətləri 
dünya ictimaiyyətinə, xüsusən, 
regionda marağı olan dairələrə 
yaxşı məlumdur. Ancaq Davos 
Forumu çərçivəsində keçirilən 
bütün tədbirlərin dünyanın hər 
yerində eşidilməsini nəzərə alan 
Azərbaycan Prezidenti adıçəkilən 
həqiqətləri ən incə detallarına 
qədər xatırlatmağı məqsədəuyğun 
sayaraq dedi ki, müasir infrastruk-
turun yaradılması bizim hökumətin 
ən əsas məqsədlərindən biri-
dir: “Düşünürəm ki, biz coğrafi 
vəziyyətimizdən faydalanaraq 
əsasən infrastruktura, yəni, daxili 

infrastruktura və Azərbaycanın 
beynəlxalq hablardan birinə 
çevrilməsinə imkan verəcək 
infrastruktura sərmayə yatırmaqla 
doğru iş görmüşük. Biz yolların, 
magistralların, hava limanlarının 
tikintisi, qazlaşdırmanın aparılma-
sı, elektrik enerjisinin generasiyası 
üçün ölkə daxilində infrastruktura 
sərmayə yatırırıq. Biz, həmçinin 
nəqliyyat infrastrukturuna da 
sərmayə yatırmışıq. Bu da bizə 
yüklərin Şərqdən Qərbə, Şimal-
dan Cənuba və Cənubdan Şimala 
nəqlinə imkan verəcək”.

Sessiyanın müzakirəsinə çıxa-
rılmış Çin hökumətinin “Bir kəmər, 
bir yol” təşəbbüsünə gəlincə 
isə, dövlət başçımız vurğuladı 
ki, biz nəinki həmin təşəbbüsü 
dəstəkləyirik, hətta onun real-
laşması istiqamətində mühüm 
addımlar da atırıq: “ Bunun 
üçün dəmir yolu sistemlərimizin 
müasirləşdirilməsi, Xəzərin 

sahilində 25 milyon tona qədər 
yük daşımaq gücündə olan ən 
böyük dəniz limanının tikintisi, Av-
ropa və Asiya arasında çatışma-
yan bağlantının yaradılması ilə bizi 
Türkiyə və Avropa ilə birləşdirən 
Bakı–Tbilisi–Qars dəmir yolu-
nun inşası yollarımızdan istifadə 
etmək istəyənlərə yaxşı şərait 
yaradır. Biz yaxşı tarif siyasətini 
yaratmaq üçün vəsait sərf edi-
rik. Yükdaşımaların həcmi də 
artır. Yalnız Şimal–Cənub dəhlizi 
vasitəsilə keçən il ondan əvvəlki 
illə müqayisədə on dəfə çox yük 
daşınıb”.

Həmin sessiyada bizim 
üçün, daha doğrusu, bütün 
azərbaycanlılar üçün maraqlı olan 
başqa bir məqam da gündəliyə 
gətirildi. Belə ki, ölkəmizin və 
dövlətimizin bədxahları daim öz 
cızma-qaralarında yazırdılar ki, 
guya, Azərbaycanın xarici borcları 

əvvəlki illərə nisbətən indi daha 
çoxdur. Bunu uzaq xaricdə oturub 
Azərbaycan iqtidarına qarşı “söyüş 
müxalifəti” mövqeyində dayananlar 
da deyirlər, “Məhsul” stadionu-
na toplaşaraq, qeyri-məhsuldar 
siyasi fəaliyyətlə məşğul olanlar 
da. Amma, sən demə, Davos 
Forumunun adıçəkilən sessiyası-
nın aparıcısı bizim bədxahlarımız 
kimi düşünmürmüş: “Siz bir çoxları 
kimi, infrastrukturun qurulması 
nəticəsində borcun yığılmasına 
görə tənqid olunmusunuz. Buna 
görə də Sizin fikrinizcə, borca 
gətirib çıxaran investisiyaları necə 
görürsünüz və bu məsələ öz həllini 
necə tapa bilər?”

Təbii ki, sessiyanın aparıcı-
sı öz qarşısında duran vəzifəni 
yaxşı bildiyinə görə tədbirin 
daha canlı aparılmasına ça-
lışırdı. Ancaq həmin istəyin 
özü də müasir Azərbaycan 

həqiqətlərinin dilə gətirilməsinə, 
xüsusən, xarici borcumuz haq-
qında söylənilənlərin absurd və 
cəfəngiyyat olduğunu sübut edən 
faktların səsləndirilməsinə zəmin 
yaratmış oldu: “ Bizim uzun illərdir 
ki, strategiyamız qazandığımız-
dan daha az xərcləməkdən ibarət 

olub. Yaxşı olardı ki, bu fərq daha 
da böyük olsun. Buna görə biz 
üzərimizə borc yığmamışıq. Daxili 
borca gəlincə, o, çox aşağıdır. 
Bizim xarici borcumuz ümumi 
daxili məhsulun yalnız 19 faizinə 
bərabərdir. Bizim bunu 10 faizə 
endirmək üçün strategiyamız var. 
Buna görə də bayaq da qeyd et-
diyim kimi, Azərbaycanda həyata 
keçirdiyimiz bütün infrastruktur 
layihələri, yəni, qeyd etdiyim 
kimi, ölkələri bir-birinə birləşdirən 
layihələr borcsuz həyata keçiril-
mişdir. 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 investisiya yatırmaq 
yox, həm də infrastruktura, real 

iqtisadiyyata sərmayə yatırmaq 
strategiyası var”. 

Çinin və dünyanın ən böyük 
enerji şirkətinin nümayəndəsinin   
Azərbaycan Prezidentinə iqtisa-
diyyatla bağlı verdiyi sualın cavabı  
da maraqla qarşılanırdı: “Siz 
nəqliyyat sahəsində infrastruktura 
diqqət yetirirsiniz. Lakin elektrik 
enerjisinin təchizatı da daxil ol-
maqla enerji infrastrukturu barədə 
nə deyə bilərsiniz?” Elə  bu sual 
da son illər Azərbaycanda reallaş-
dırılan layihələrin miqyası barədə 
təəssürat yarada biləcək şəkildə 
cavablandırıldı: “Biz elektrik enerji 
generasiyasına çoxlu sərmayə ya-
tırmışıq. İndi biz defisiti tamamilə 
azaltmışıq, elektrik enerjisinin xalis 
ixracatçısına çevrilmişik və 10 
milyonlarla dollar qazanmışıq. Biz 
sərmayələrə açığıq. Biz, həmçinin 
şirkətləri podratçı olmağa dəvət 
edirik. Bu il biz yeni elektrik stan-
siyasını istismara verəcəyik və 
onun gücü 400 meqavat olacaq. 
Əlbəttə ki, biz indi səmərəlilik, 
itkilərin azaldılması üzərində 
işləyirik. Praktik nöqteyi-nəzərdən 
siz investor, podratçı qismində 
– istənilən qisimdə ölkəmizə 
gəlsəniz, mən çox şad olardım”.

Ekspertlərin fikrincə, dövlət 
başçımızın bütün səfərləri kimi, 
Davos Dünya İqtisadi Forumunda 
iştirak etmək üçün reallaşdırdığı 
səfər də bütün aspektlərdən uğur-
lu və səmərəli oldu. Hamı inanır ki, 
Prezidentin dünya iqtisadçıları və 
işgüzar dairələrin nümayəndələri 
ilə  görüşləri ölkəmizin növbəti 
uğurlarına zəmin yaradacaq.

Hazırladı: 
İttifaq MİRZƏBƏYLİ, 

“Xalq qəzeti”

 � Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Nazirlər 
Kabinetinin 2018-ci ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekun-
larına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan iclasında 
deyib: “Ötən il ölkəmiz üçün uğurlu il olub. Dünyada 
və bölgəmizdə gedən proseslərdən asılı olmayaraq, 
Azərbaycan uğurla, sürətlə inkişaf edib. Keçən ilin 
əvvəlində qarşımıza qoyduğumuz bütün vəzifələr icra olu-
nub, ölkəmizin hərtərəfli dinamik inkişafı təmin edilib”.

Dövlətimizin başçısı daha son-
ra qeyd edib ki, keçən il dünyanın 
müxtəlif  bölgələrində, o cümlədən 
regionumuzda gedən xoşagəlməz 
proseslər  fonunda Azərbaycanın 
uğurları özünü daha da qabarıq 
şəkildə büruzə verib. Ölkəmiz 
inkişaf, tərəqqi, sabitlik yolu ilə 
irəliləyib.   

Cənab İlham Əliyevin sosi-
al-iqtisadi inkişaf  baxımından 
uğurlu il kimi qiymətləndirdiyi 
hesabat dövründə respublikamız-
da fəaliyyət göstərən müəssisə, 

təşkilat və fərdi sahibkarlar 
tərəfindən 79797,3 milyon manat-
lıq və ya əvvəlki illə müqayisədə 
1,4 faiz çox ümumi daxili məhsul 
istehsal edilib. Dövlət Statistika 
Komitəsinin məlumatında bildirilir 
ki, 2018-ci ildə iqtisadiyyatın qeyri-
neft sektorunda istehsal olunan  
əlavə dəyər 1,8 faiz, neft sektorun-
da isə 0,6 faiz artıb.  

İqtisadiyyat Nazirliyində 
keçirilən geniş kollegiya iclasında 
da hesabat dövründə makroiq-
tisadi sabitliyin təmin olunduğu, 

əsas kapitala 17,2 milyard manat 
investisiya qoyulduğu, bunun 
da 65,5 faizinin və ya 11 milyard 
manatdan çox hissəsinin qeyri-
neft sektoruna yönəldildiyi diqqətə 
çatdırılıb. Bildirilib ki, 2018-ci ilin 
yanvar-noyabr aylarında xarici 
ticarətdə müsbət saldo 8,6 milyard 
dollar təşkil edib, ixrac 36 faiz 
artaraq 19 milyard dollara çatıb. 
Hesabat dövründə ölkənin valyuta 
ehtiyatları 3 milyard dollar artaraq, 
45 milyard dollara çatıb.  Ötən il 
118 min daimi iş yeri yaradılıb. 
Xarici borcun ÜDM-ə nisbəti 19 
faizədək enib.

Ötən il iqtisadiyyatda mü-
hüm önəm daşıyan  Cənub Qaz 
Dəhlizinin rəsmi açılışı olub, 
TANAP boru kəməri fəaliyyətə 
başlayıb, Ələt Beynəlxalq Dəniz 
Ticarət Limanı, “Star” neft emalı 
zavodu istifadəyə verilib. Kom-

mersiya baxımından çox əlverişli 
layihə hesab edilən Azərbaycanın 
üçüncü peyki – “Azerspace 2” 
orbitə buraxılıb. 

Hesabat dövründə, 
həmçinin  infrastrukturun inki-
şafı istiqamətində mühüm işlər 
görülüb, Ələt–Astara–İran avto-
mobil yolu istifadəyə verilib, 2 min  
kilometr magistral, şəhərlərarası 
və kənd yolları çəkilib. Hazırda 
turizmin inkişafında mühüm önəm 
kəsb edən Ləki–Qəbələ dəmir 
yolunun tikintisinə başlanılıb.

Dövlət başçısının 
sənayeləşmə siyasətinə uyğun 
olaraq, ötən il ərzində bir sıra 
yeni sənaye müəssisələri açılıb, 
mövcud müəssisələrin istehsal 
gücü artırılıb, mühüm sənaye 
obyektlərinin tikintisinə başlanılıb. 
Qeyri-neft sənayesinin istehsal və 
ixrac potensialının artırılmasında 

səmərəli mexanizmlər – sənaye 
parkları və məhəllələrinin təşkili 
işləri davam etdirilib.

Hesabat dövründə Prezident 
İlham Əliyevin iştirakı ilə Sumqayıt 
Kimya Sənaye Parkında “SOCAR 
Polymer” MMC-nin Polipropilen 
müəssisəsi, İnşaat kimyəviləri, 
Əlvan metallar və ferroərintilər za-
vodları, “Tabaterra” QSC-nin tütün 
məmulatları istehsalı fabriki  açılıb. 
Həmin parkın ərazisində elektron 
təhsil avadanlıqları, şüşə və saxsı 
məmulatların istehsalı obyektləri 

fəaliyyətə başlayıb. Bu günlərdə 
isə Sənaye Parkının daha bir 
rezidenti – “SOCAR karbamid” 
zavodu istismara buraxılıb.  

Azərbaycanda “yaşıl 
iqtisadiyyat”ın və təkrar emal 
sənayesinin inkişafında mü-
hüm rolu olan Balaxanı Sənaye 
Parkında 2018-ci ildə 6 rezident 
qeydiyyata alınıb. Hazırda Bala-
xanı Sənaye Parkının 14 rezi-
denti var və onlar tərəfindən 37,3 
milyon manat investisiya yatırılıb. 
Rezidentlərdən 7-si artıq fəaliyyət 

göstərir. Bu müəssisələrdə 400-ə 
yaxın işçi çalışır. Yeni layihələrin 
reallaşdırılması hesabına işçilərin 
sayının 650-yə çatdırılması 
nəzərdə tutulur. Sahibkarla-
rın marağını nəzərə alaraq, 
adıçəkilən parkın ərazisi 1,3 hek-
tar genişləndirilib və hazırda 8,3 
hektar təşkil edir. Bu ilin yanvar 
ayında parkda daha bir rezident 
qeydiyyata alınıb. Yeni rezident 
işlənmiş təkərlərin təkrar ema-
lından biodizel istehsal edəcək. 
Layihə çərçivəsində 3 milyon ma-
nat investisiya yatırılacaq və 20-yə 
yaxın iş yeri yaradılacaq.

Hesabat dövründə  Mingəçevir 
Sənaye Parkında iplik istehsalı 
üzrə 2 müəssisə – pambıq-po-
liester və “Open End” üsulu ilə 
iplik istehsalı fabrikləri istifadəyə 
verilib, 750 iş yeri açılıb. İnvestisi-
ya dəyəri 144 milyon manat olan 
fabriklərin yaradılmasına 10 mil-
yon manat güzəştli kredit verilib. 
Müasir texnologiyalar əsasında 
qurulmuş müəssisələr Almaniya, 
İsveçrə, İspaniya və Yaponiyanın 
aparıcı şirkətlərinin avadanlığı ilə 
təchiz edilib. Fabriklərdə pambıq 
mahlıcından ildə 20 min ton iplik 
istehsalı nəzərdə tutulub.

(ardı 2-ci səhifədə)

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. 

Prezident İlham Əliyevin 
Davosda Dünya İqtisadi Forumu çərçivəsində “Bir kəmər, 

bir yol” təşəbbüsünün inkişaf etdirilməsi: Çinin trilyon 
dollarlıq baxışı” mövzusunda  keçirilən sessiyadakı 

çıxışından

Azərbaycan Şərq – Qərb nəqliyyat 
dəhlizi təşəbbüsünün fəal üzvüdür

Prezident İlham ƏLİYEV: 
Keçən ilin əvvəlində qarşımıza 
qoyduğumuz bütün vəzifələr icra olunub
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(əvvəli 1-ci səhifədə)
Gəmiqayırma sahəsində 

ixtisaslaşmış Qaradağ 
Sənaye Parkında fəaliyyət 
göstərən Bakı Gəmiqayırma 
Zavodunda 2 min nəfər işlə 
təmin olunub. Bu il  Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyi üçün dəyəri 
82 milyon ABŞ dolları təşkil 
edən “2 Ro-Pax” tipli unikal 
gəminin və dəyəri 28 milyon 
ABŞ dolları təşkil edən 2 neft 
tankerinin təhvil verilməsi 
nəzərdə tutulub.

Hazırda Pirallahı Sənaye 
Parkında investisiya dəyəri 

100 milyon dollardan çox 
olan əczaçılıq, şpris və 
uşaq bezlərinin istehsalı 
müəssisələrinin yaradılma-
sı işləri aparılır. Bu ilin ilk 
rübündə istifadəyə verilməsi 
nəzərdə tutulan şpris zavo-
du daxili tələbatı ödəməklə 
yanaşı, əlavə ixrac imkanları 
da yaradacaq. Cari ilin birinci 
rübündə Azərbaycan – Ru-
siya birgə müəssisəsi olan 
“R-Pharm” MMC tərəfindən 
dərman vasitələrinin qab-
laşdırılmasına başlanması 
nəzərdə tutulur. Bu ay Piralla-
hı Sənaye Parkında daha bir 
rezident qeydiyyata alınıb. 
Yeni rezident “Absheron 
Saffron Ltd” MMC müasir 
texnologiyalar əsasında 
yerli xammal əsasında 
zəfəranın emalını və ondan 
müxtəlif növ məhsulların 
istehsalını həyata keçirəcək. 
Müəssisədə 50 yeni iş yeri 
açılacaq.

Ümumiyyətlə,  hazırda 
sənaye parklarının ümumi 

investisiya portfelinin həcmi 
3,8 milyard dollar təşkil edir. 
İndiyədək sənaye parklarına 
2,9 milyard dollarlıq investi-
siya qoyulub. Təkcə 2018-ci 
ildə rezidentlər tərəfindən 
450 milyon dollar sərmayə 
yatırılıb. Sənaye parklarında 
40, o cümlədən 2018-ci ildə 
11 rezident qeydiyyata alınıb. 
Bu rezidentlərin 21-i artıq 
istehsal fəaliyyətinə başlayıb. 
Tikintidə və istehsalatda 10 
minə yaxın iş yeri yaradılıb. 
Növbəti mərhələdə 1 milyard 
dollaradək investisiya qoyu-
luşu, 7 minə yaxın iş yerinin 
açılması gözlənilir.

Azərbaycanda 
ötən il ərzində sənaye 
məhəllələrinin yaradılması 
prosesi də uğurla davam 
etdirilib. Xatırladaq ki,  ilk 
sənaye məhəlləsi 2017-ci ildə 
Neftçalada istifadəyə verilib. 
Keçən il açılışı olan və kiçik, 
habelə  orta sahibkarlığın 
inkişafında əhəmiyyətli rol 
oynayan  Masallı Sənaye 

Məhəlləsində hazırda 10 
müəssisə fəaliyyət göstərir. 
Bu sənaye məhəlləsinə 
sahibkarlar tərəfindən 5,3 
milyon manat investisiya 
yatırılıb və 200-dən çox iş 
yeri açılıb. Hacıqabul Sənaye 
Məhəlləsində tikinti-qu-
raşdırma işləri başa çat-
dırılıb, Sabirabad Sənaye 
Məhəlləsində isə tikinti işləri 
davam etdirilir. 

Ümumilikdə, istifadəyə 
verilən 2 sənaye məhəlləsinə 
50 milyon manatdan çox 
özəl investisiya yatırılıb, 

700-dək iş yeri yaradılıb. 
Digər 2 sənaye məhəlləsinin 
istifadəyə verilməsi ilə açılan 
iş yerlərinin sayı 1800-ə ça-
tacaq, 77 milyon manat özəl 
investisiya yatırılacaq.

Prezident İlham Əliyevin 
tapşırığına əsasən, ölkəmizin 
digər regionlarında da 
sənaye zonalarının təşkili 
istiqamətində araşdırmalar 
aparılır. Bu il Naxçıvan Mux-

tar Respublikasında Şərur 
Sənaye Məhəlləsinin yaradıl-
masına başlanılacaq.

Hesabat dövründə 
aqroparkların, iri fermer 
təsərrüfatlarının yaradıl-
ması və mövcud arqro-
parkların genişləndirilməsi 
istiqamətində də tədbirlər  
davam etdirilib.  Hazırda 
dövlətin dəstəyi ilə ölkənin 33 
rayonu üzrə 257 min hektar 
ərazidə dəyəri 2,2 milyard 
manat olan 51 aqropark 
və iri fermer təsərrüfatı, o 
cümlədən 15 rayonda 39,6 
min hektar ərazidə 17 müasir 
cins heyvandarlıq kompleksi-
nin və 29 rayonda 217,4 min 
hektar ərazidə 34 iri bitkiçilik 
təsərrüfatının yaradılma-
sı təşviq olunur. Artıq 17 
aqropark fəaliyyət göstərir. 
2019-cu ildə isə daha 10 aq-
roparkın istifadəyə verilməsi 
nəzərdə tutulur.

Əvvəlki illərdə olduğu 
kimi, hesabat dövründə də 

ölkənin nəqliyyat-tranzit 
imkanlarının təşviqi tədbirləri 
davam etdirilib. İndiyədək 
Türkmənistan, Gürcüstan, 
İran, Türkiyə və Çində Trans-
Xəzər beynəlxalq nəqliyyat 
dəhlizinin imkanlarının təbliği 
ilə bağlı tədbirlər keçirilib. 
Ötən ilin may ayında dövlət 
başçısının iştirakı ilə Bakı 
Beynəlxalq Dəniz Ticarət 
Limanı açılıb.   

Liman regionun mü-
hüm nəqliyyat və logistika 
mərkəzinə çevrilməsində 
və tranzit imkanlarının 
genişləndirilməsində xüsusi 
əhəmiyyət kəsb edir. Hazırda 
liman ərazisi daxil olmaqla 
azad ticarət zonası tipli xüsu-
si iqtisadi zonanın yaradılma-
sı işləri davam etdirilir. 

Yeri gəlmişkən, ötən il 
ölkə ərazisindən 9,3 mil-
yon ton tranzit yük daşınıb. 
Şimal-Cənub, Cənub-Qərb 
nəqliyyat dəhlizləri ilə daşı-
nan yüklərin həcmində ciddi 
artım müşahidə olunub.  

Bu gün Azərbaycanda 
idxaldan asılılığın azaldıl-
ması, ərzaq təhlükəsizliyinin 
möhkəmləndirilməsi və 
qeyri-neft məhsulları ixracı-
nın genişləndirilməsi dövlət 
başçısının sosial-iqtisadi 
siyasətinin prioritetlərindən 
biridir. Hazırda İqtisadiy-
yat Nazirliyi tərəfindən 
dövlət başçısının qeyri-
neft məhsullarının ixra-
cının stimullaşdırılması 
ilə bağlı müvafiq fərman 
və sərəncamından irəli 
gələn tapşırıqların icra-
sı istiqamətində tədbirlər, 
yerli məhsulların ixracının, 
rəqabətədavamlı və ixrac 
potensiallı məhsullar ba-
zasının genişləndirilməsi 
istiqamətində işlər davam 
etdirilir. 

İxracın stimullaşdırılma-
sında xüsusi əhəmiyyət kəsb 
edən ixrac təşviqi mexanizmi 
artıq öz nəticələrini verir. 
Bu mexanizm çərçivəsində 
97 sahibkara indiyədək 8,5 
milyon manat, 2018-ci ildə 
isə 80 sahibkara 5 milyon 

manatadək vəsait geri 
ödənilib.

Ötən il dövlət dəstəyi 
hesabına xarici dövlətlərə 11 
ixrac missiyası təşkil olunub, 
Azərbaycan xarici ölkələrdə 
təşkil olunan 11 beynəlxalq 
sərgidə vahid ölkə stendi 
ilə iştirak edib. Bu tədbirlər 
çərçivəsində ABŞ, Almaniya, 
Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri 
(BƏƏ), Çexiya, Qətər və 
digər ölkələrə Azərbaycan 
istehsalı olan meyvə-
tərəvəz, nar şirəsi, şərab, ət 
məhsulları, quru süd, fındıq, 
qənnadı məhsulları, bal, 
çay, həmçinin Naftalan nefti, 
tikinti materialları, mebel və 
digər məhsulların ixracına 
dair 50-dən çox müqavilə 
imzalanıb və razılaşma əldə 
olunub. Bundan başqa, “Buta 
Airways” təyyarələrində 
ixracı təşviq edən reklam 
nümayiş olunub, təyyarələrdə 
təklif olunan Azərbaycan 
məhsullarının siyahısı 
genişləndirilib. 

Ölkəmizin 
rəqabətqabiliyyətli 
məhsullarının ixracının 
təşviq edilməsi məqsədilə 
2018-ci ildə xarici ölkələrdə 
5 “Azərbaycan Ticarət 
Evi” açılıb. Bu ilin yanva-
rın 15-də BƏƏ-nin Dubay 
şəhərində fəaliyyətə başla-
yan  “Azərbaycan Ticarət Evi” 
ölkəmizin xaricdə yaradılmış 
sayca 7-ci ticarət evidir. 

Ticarət evlərində daimi 
fəaliyyət göstərən sərgilərdə 
Azərbaycan şirkətlərinin 
istehsal etdiyi məhsullar 
nümayiş olunur. 

Bundan başqa, 
Azərbaycan məhsullarının 
ixracında istehsalçılara 
dəstək göstərmək və ixracat-
çılar arasında daimi ünsiyyət 
platformasını formalaşdır-
maq məqsədilə yaradılan 
İxracatçılar Klubunun ötən il 
ərzində 23 iclası keçirilib, süd 
və süd məhsulları, zeytun, 
çay, xurma, mebel, maşın 
və avadanlıq istehsalçıları 
və ixracatçıları assosiasiya-
ları yaradılıb, 200-dən çox 
şirkətə ixraca dair xidmətlər 
göstərilib. 

Görülmüş tədbirlər 
nəticəsində 2018-ci ildə 
qeyri-neft ixracı 9,8 faiz, o 
cümlədən kənd təsərrüfatı 
və emalı məhsullarının 
ixracı 13,8 faiz, sənaye 
məhsullarının ixracı 6,2 
faiz, xarici ticarət fəaliyyəti 
ilə məşğul olan sahibkarlıq 
subyektlərin sayı isə 56,2 faiz 
artıb. Ötən il Azərbaycandan 
3088 çeşiddə məhsul ixrac 
edilib.

Vaqif BAYRAMOV, 
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan–Rusiya İşgüzar Şurasının ümumi 
iclasında inzibati məsələlər müzakirə edilib

İclasda şuranın www.ards.az portalının yeni imkanları təqdim olunub
 � Kənd 

təsərrüfatı, sənaye, 
tikinti, nəqliyyat, 
neft və iqtisadiyyatın 
digər sahələrində 
fəaliyyət göstərən 
100-dən çox biznes 
struktur və təşkilat 
nümayəndələrinin 
iştirakı ilə Azərbaycan–
Rusiya İşgüzar 
Şurasının ümumi iclası 
keçirilib.

İqtisadiyyat  Nazirliyinin 
mətbuat xidmətindən 
AZƏRTAC-a bildirilib ki, 
iclası İşgüzar  Şuranın 
idarə heyətinin sədri 

Səməd Qurbanov açaraq 
ötən il ərzində təşkilatın 
fəaliyyətinin yüksək aktivli-
yini və müsbət nəticələrini 
qeyd edib. S.Qurbanov cari 
ildə Azərbaycan–Rusiya 
İşgüzar Şurasının iki ölkənin 

işgüzar dairələri arasında 
əməkdaşlığın inkişafı üçün 
mövcud potensialı maksimal 
səviyyədə istifadə etmək 
niyyətində olduğunu vurğu-
layıb.

İclas inzibati məsələlərin 

müzakirəsi ilə davam edib. 
Səsvermə zamanı 

“Logistika”, “Qida məhsulları 
və kənd təsərrüfatı”, “Ser-
tifikatlaşdırma və gömrük 
proseduraları”  komissiyaları-
nın sədrləri Natiq Heydərov, 
İsmayıl Orucov və Namiq 
Tağıyev seçilib. Həmçinin 
N.Heydərov idarə heyəti 
sədrinin müavini seçilib.

Daha sonra Azərbaycan–
Rusiya İşgüzar Şurasının 
www.ards.az portalının 
yeni imkanlarının təqdimatı 
keçirilib. İşgüzar Şura 
haqqında ətraflı məlumatla 
yanaşı, portal şura üzvlərinə 
“Şəxsi kabinet” vasitəsilə 
geniş funksiyalar təqdim edir. 
Belə ki, “Şəxsi kabinet”də 

elektron qeydiyyat funksi-
yası ilə tədbirlər proqramı 
yerləşdiriləcək. Bundan 
əlavə, şura üzvləri Rusiya 
şirkətlərindən əməkdaşlıq 
təkliflərinə xüsusi giriş 
imkanı əldə edəcək və yeni 
tərəfdaşlarla əlaqə yaratmaq 
üçün “Maraqlı olduğunu 
bildirmək” funksiyasından 
istifadə edə biləcəklər. 
Həmçinin “Şəxsi kabinet”də 
şura üzvləri bildirişlər alaraq, 
habelə məktub və sorğular 
göndərərək şura rəhbərliyi ilə 
ünsiyyət qura biləcəklər.

İclasın yekun hissəsində 
iştirakçılar 2019-cu ilin 
birinci yarısına olan tədbir 
və layihələr planını müzakirə 
ediblər.

FHN: həyata keçirilən struktur islahatları zamanı 
kütləvi ixtisarların aparılması nəzərdə tutulmayıb

 � Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) guya, bu qurumda geniş 
ixtisarların aparılması barədə bəzi KİV-də yer alan həqiqətə uyğun 
olmayan informasiyalarla bağlı məlumat yayıb. 

AZƏRTAC FHN-in saytına istinad-
la xəbər verir ki, məlumatda deyilir: 
“Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyevin dövlət idarəçiliyinin daha 
da təkmilləşdirilməsi, dövlət orqan-
larının və qurumlarının fəaliyyətinin 
optimallaşdırılması və dövlət büdcəsi 

vəsaitindən səmərəli istifadənin təmin 
olunması məqsədilə imzaladığı fərman 
və sərəncamlara, verdiyi tapşırıq və 
tövsiyələrə uyğun olaraq, Fövqəladə 
Hallar Nazirliyində struktur islahatları 
davam etdirilir.

Təəssüf hissi ilə bildiririk ki, bəzi 

KİV-də bu struktur islahatları fonunda 
Fövqəladə Hallar Nazirliyində geniş ixti-
sarların aparılması kimi həqiqətə uyğun 
olmayan məlumatlar yayılmaqdadır. 
Qeyd edək ki, həyata keçirilən struktur 
islahatları zamanı hər hansı kütləvi 
ixtisarlar aparılmır və belə ixtisarların 
aparılması nəzərdə tutulmayıb.

Bir daha KİV nümayəndələrini 
diqqətli olmağa və həqiqətə uyğun 
olmayan, dəqiqləşdirilməmiş məlumatlar 
yaymamağa çağırırıq”.

Azərbaycan-İnquşetiya dini-mənəvi əlaqələrinin daha da 
inkişaf etdirilməsi məsələləri müzakirə olunub

 � Rusiya Federasiyası 
Şimali Osetiya-Alaniya 
Respublikasının paytaxtı 
Vladiqafqaz şəhərində səfərdə 
olan Qafqaz Müsəlmanları 
İdarəsinin (QMİ) sədri şeyxülislam 
Allahşükür Paşazadə yanvarın  
26-da orada səfərdə olan 
İnquşetiya Respublikasının 
başçısı Yunusbek Yevkurovla 
görüşüb. Bu barədə AZƏRTAC-a 
QMİ-nin mətbuat xidmətindən 
məlumat verilib. 

Qeyd edək ki, şeyxülislam 
A.Paşazadənin rəhbərlik etdiyi 
nümayəndə heyəti Azərbaycan Pre-
zidentinin yardımı sayəsində yenidən 
bərpa olunaraq dindarların ixtiyarına 
verilən məscid binasının açılışında 
iştirak edib. Azərbaycanın Rusiya, 
Qafqaz, Şimali Osetiya–Alaniya ilə 
ənənəvi tarixi mədəni-mənəvi əlaqələri 
baxımından xüsusi əhəmiyyət daşı-
yan bu hadisə ilə bağlı Vladiqafqazda 
konfrans keçirilib. 

Şeyxülislamla görüşü zamanı bu 
tədbirləri yüksək dəyərləndirən İnqu-
şetiyanın rəhbəri Y.Yevkurov qardaşı 
saydığı Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevə salamlarını və ən xoş arzula-
rını çatdırmağı QMİ sədrindən xahiş 
edib. Görüşdə Azərbaycan–İnquşeti-

ya dini-mənəvi əlaqələrinin daha da 
inkişaf etdirilməsi, xalqlarımızın ümumi 
mənafeləri naminə əməkdaşlıq, ümum-
qafqaz əhəmiyyətli məsələlər ətrafında 
fikir mübadiləsi və məsləhətləşmələr 
aparılıb. 

İctimai asayişi pozmaq cəhdinin qarşısı alındı
 � Yanvarın 26-da, saat 15:30 radələrində 50-60 nəfərdən ibarət bir qrup şəxs “Sərbəst 

toplaşmaq azadlığı haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərini pozaraq Yasamal 
rayonu, Mirəli Seyidov küçəsində toplaşaraq küçə yürüşü keçirməyə cəhd edib. Bu zaman 
ətrafdakıların diqqətini cəlb etmək, əhali arasında qorxu, vahimə yaratmaq, vətəndaşların 
istirahət hüquqlarının pozulması kimi qanunazidd hərəkətlərə yol verib, ərazidə xidmətdə olan 
polis əməkdaşlarına qarşı tabesizlik göstəriblər. 

Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsindən bildiriblər ki, operativ 
həyata keçirilmiş qabaqlayıcı tədbirlərlə ictimai asayişin 
pozulması ilə müşayiət olunan qanunsuz küçə yürüşünün 
qarşısı alınıb. Aksiyanın 15 iştirakçısı saxlanılaraq Ya-
samal Rayon Polis İdarəsinə gətirilib, digərləri ərazidən 

uzaqlaşdırılıb. 
Saxlanılan şəxslərdən 10 nəfəri məhkəmə tərəfindən 

inzibati qaydada həbs edilib, 5 nəfər xəbərdar olunduqdan 
sonra sərbəst buraxılıb. 

AZƏRTAC

YAP Gənclər Birliyinin təşəbbüsü ilə “Sosial şəbəkələr 
və müasir gənclik” mövzusunda tədbir keçirilib

 � Yanvarın 26-da Yeni Azərbaycan Partiyası (YAP) Gənclər 
Birliyinin təşəbbüsü ilə “Sosial şəbəkələr və müasir gənclik” 
mövzusunda tədbir keçirilib. 

Tədbirdə YAP sədrinin müavini 
– icra katibi Əli Əhmədov ulu öndər 
Heydər Əliyevin dövlətçiliyimizin 
möhkəmləndirilməsi, inkişaf etdirilməsi, 
demokratik cəmiyyət quruculuğu, 
siyasi, iqtisadi, hüquqi islahatların 
həyata keçirilməsi ilə bağlı ideya və 
prinsiplərinin Azərbaycanın hazırkı və 
gələcək inkişaf strategiyasının əsasını 

təşkil etdiyini söyləyib. 
YAP sədrinin müavini bildirib ki, bu 

gün sosial şəbəkələr həyatımızın ayrıl-
maz tərkib hissəsinə çevrilib. Ona görə 
də sosial şəbəkələrin cəmiyyət həyatına 
təsirləri aktual məsələlərdən biridir. 
Gənclər ictimai-siyasi həyatda fəal işti-
rak etməlidirlər. Onlar sosial şəbəkələrin 
yaratdığı imkanlardan düzgün istifadə 

etməli, mənfi təsirlərdən uzaq olmalıdır-
lar. Sosial şəbəkələr cəmiyyətə fayda 
gətirməlidir.

YAP gənclərinin hakim partiyanı 
layiqincə təmsil etdiklərini vurğulayan 
Ə.Əhmədov hər kəsin partiyanın sıra-
larında olan gənclərin fəallığının ötən 
il keçirilən prezident seçkiləri zamanı 
şahidi olduğunu qeyd edib. O, gənclərin 
qarşısında mühüm vəzifələrin dayandı-
ğını deyib.

AZƏRTAC

Prezident İlham ƏLİYEV: 
Keçən ilin əvvəlində qarşımıza 
qoyduğumuz bütün vəzifələr icra olunub



327 yanvar 2019-cu il, bazar

 � Azərbaycan 
Mərkəzi Bankı (AMB) qiymət 
sabitliyinin təmin olunmasına 
yönəldilmiş pul siyasətini 
davam etdirəcək.

AMB-dən AZƏRTAC-a bildirilib 
ki, yanvarın 26-da Mərkəzi Bankın 
struktur bölmələrinin və regional 
ərazi idarələrinin rəhbərlərinin 
iştirakı ilə bankın İdarə Heyətinin 
2018-ci ilin yekunlarına həsr olu-
nan geniş iclası keçirilib.     

Nazirlər Kabinetinin  2018-ci 
ilin sosial-iqtisadi inkişafının 
yekunlarına və qarşıda duran 
vəzifələrə həsr olunmuş iclasında 
Prezident İlham Əliyevin ölkənin 
makroiqtisadi vəziyyəti və sosial-
iqtisadi inkişafına dair qaldırdığı 
məsələləri önə çəkən Mərkəzi 
Bankın sədri Elman Rüstəmov bil-
dirib ki, dövlət başçısının rəhbərliyi 
altında ötən il ölkədə makroiqtisadi 
sabitliyin dayanıqlığının artırılması 
istiqamətində əhəmiyyətli işlər gö-
rülüb. İnflyasiya aşağı birrəqəmli 
səviyyədə sabitləşib, iqtisadi 
artım davam edib, milli valyutanın 
məzənnəsi dayanıqlı olub, ölkənin 
strateji valyuta ehtiyatları artmaq-
da davam edib.

E.Rüstəmov Mərkəzi Ban-
kın 2018-ci ilin yekunlarına 
həsr olunan toplantısının əsas 
məqsədinin həm ötən ilin yekun-
larını qiymətləndirmək, həm də 
son müşavirədə Prezident İlham 
Əliyevin tapşırığından irəli gələn 
vəzifələri müəyyənləşdirmək 
olduğunu bildirib. Vurğulayıb 
ki,  2018-ci ildə Mərkəzi Ban-
kın həyata keçirdiyi pul-kredit 
siyasəti milli iqtisadiyyatda 
qiymətlər sabitliyinə, aşağı və 
stabil inflyasiyanın təmin edilməsi 
vasitəsilə əhalinin yaşayışı və 
işgüzar fəaliyyət üçün əlverişli 
sosial-iqtisadi mühitin formalaş-
masına yönəlib: “Ötən il inflya-
siya gözləniləndən daha yüksək 
templə azalıb və təkrəqəmli 

səviyyədə sabitləşib. 2018-ci 
ildə orta illik inflyasiya 2,3 faiz 
təşkil edib. Dövr ərzində inflyasi-
yaya azaldıcı təsir edən başlıca 
amillər manatın məzənnəsinin 
dayanıqlığı, pul təklifinin optimal 
səviyyədə idarə olunması və 
inflyasiya gözləntilərinin azalma-
sı olub. Həyata keçirilən effektiv 
pul-məzənnə siyasəti ticarət 
tərəfdaşı olan ölkələrdə inflyasiya 
proseslərinin, habelə bəzi inzi-
bati qiymətlərin yüksəldilməsinin 
qiymətlərə artırıcı təsirini neytral-
laşdırıb”.

Qeyd edib ki, 2018-ci ildə mak-
roiqtisadi sabitlik ölkədə iqtisadi 
artıma şərait yaradıb: “İqtisadi 
artım pozitiv zonada qalmaqda 
davam edib. Ümumi daxili məhsul 
(ÜDM) real olaraq 1,4 faiz, o 
cümlədən qeyri-neft sektorunda 
1,8 faiz artıb. Qeyri-neft sənayesi 
daha yüksək artım nümayiş etdirib 
ki, bu da ölkədə sənayeləşmənin 
sürətləndiyini, qeyri-neft sekto-
runun artımında ticari sektorun 
rolunun artdığını göstərir. İqti-
sadi artım xarici tələb və daxili 
tələbin istehlak və dövlət tələbi 
komponentləri ilə dəstəklənib”.

“2018-ci ilin 9 ayında cari 

əməliyyatlar balansında 5,1 mil-
yard ABŞ dolları və ya ÜDM-in 15 
faizi səviyyəsində profisit yaranıb 
ki, bu da kapitalın və maliyyənin 
hərəkəti hesabındakı kəsiri tam ör-
tüb, ölkənin strateji valyuta ehtiyat-
larının artmasına şərait yaradıb”, 
- deyə o, əlavə edib.

E.Rüstəmov deyib ki, ötən ilin 
əvvəlinə nəzərən strateji valyu-
ta ehtiyatları 6,5 faiz artaraq ilin 
sonuna 45 milyard ABŞ dollarına 
yaxın olub, Mərkəzi Bankın rəsmi 
valyuta ehtiyatları isə 5,5 faiz 
artaraq 5,6 milyard dollar təşkil 
edib: “Manatın xarici valyutalara 
nəzərən məzənnəsi tədiyə balansı 
üzrə meyillərə və bundan asılı 
olan valyuta bazarındakı tələb-
təklif nisbətinə uyğun olaraq for-
malaşıb. Valyuta bazarında təklif 
kanallarının artmasını şərtləndirən 
mühüm amil dövlətimizin baş-
çısının müəyyən etdiyi iqtisadi 
inkişaf kursuna uyğun olaraq 
ölkədə qeyri-neft sektorunun 
şaxələnməsi, ixracat potensialının 
artırılması olub. Ümumilikdə xarici 
sektor göstəricilərinin yaxşılaş-
ması şəraitində və qəbul edilmiş 
makroiqtisadi siyasət çərçivəsində 
manatın ABŞ dollarına nəzərən 
ikitərəfli məzənnəsinin sabitli-

yi davam edib. 2018-ci ildə pul 
təklifinin dəyişimi makroiqtisadi 
sabitlik hədəflərinin reallaşdırıl-
ması ilə iqtisadiyyatın likvidliyə 
olan tələbinin ödənilməsi arasında 
optimal balansı təmin edib. Ma-
natla pul bazası 11,7 faiz artıb. Pul 
təklifinin de-dollarlaşması prosesi 
davam edib”.

Mərkəzi Bankın sədri bildirib ki, 
pul siyasəti alətləri inflyasiya, inf-
lyasiya gözləntiləri, pul təklifi üzrə 
hədəflər, maliyyə bazarlarında 
proseslər, habelə pul siyasətinin 
transmissiyasının xüsusiyyətləri 
nəzərə alınmaqla tətbiq edilib: 
“Bank 2018-ci ildə son makro-
iqtisadi prosesləri və yenilənmiş 
proqnozları nəzərə almaqla 
özünün likvidlik əməliyyatları üzrə 
faiz dəhlizinin parametrlərinə 
zəruri korreksiyalar edib. Mərkəzi 
Bankda ilin əvvəlindən faiz 
dəhlizinin parametrləri bir neçə 
dəfə dəyişdirilib, uçot dərəcəsi 
mərhələlərlə 15 faizdən 9,75 faizə 
endirilib. Dövr ərzində iqtisadiy-
yatın pula olan tələbinin təmin 
edilməsi və likvidliyin effektiv idarə 
olunması məqsədilə Mərkəzi 
Bank müxtəlif müddətli açıq bazar 
əməliyyatlarını aktivləşdirib”.

“Monetar idarəetmənin 

təkmilləşdirilməsi və həyata 
keçirilən pul siyasətinin effektiv 
kommunikasiyası xüsusi diqqətdə 
saxlanılıb. Mərkəzi Bankın hər 
bir siyasət qərarı ilə bağlı press-
relizlər müvafiq analitik şərhlərlə 
dərc edilib, eyni zamanda, media 
üçün geniş mətbuat konfrans-
ları keçirilib. Faiz dəhlizinin 
parametrlərinə dair qrafik əsaslı 
pul siyasəti qərarlarının verilməsi, 
eyni zamanda, geniş mətbuat 
konfransları, eləcə də müasir 
kommunikasiya kanalları vasitəsilə 
həmin qərarların ictimaiyyətə açıq-
lanan təqvim əsasında kommuni-
kasiyasının təşkili rejiminə keçilib”, 
- deyə E.Rüstəmov qeyd edib.

Vurğulayıb ki, Mərkəzi Bank 
öz fəaliyyətinin qanunvericiliklə 
müəyyən edilmiş digər funksional 
istiqamətlərində də vəzifələrin 
yerinə yetirilməsini təmin etməklə 
ölkəmizin hərtərəfli inkişafına 
zəruri dəstək verib.

İclasda daha sonra Mərkəzi 
Bankın ayrı-ayrı fəaliyyət 
istiqamətləri üzrə məruzələr 
dinlənilib, müzakirələr apa-
rılıb, qarşıda duran vəzifələr 

müəyyənləşdirilib. Diqqətə 
 çatdırılıb ki, bankın fəaliyyətinin 
bütün istiqamətlərinin 
müasirləşdirilməsi üzrə intensiv 
iş aparılıb, pul proqramı üzrə 
əməliyyat hədəflərinin reallaşma-
sı təmin edilib, Mərkəzi Bankın 
məqsəd və funksiyalarına uyğun 
istiqamətlər üzrə tədqiqatlar 
aparılıb, monetar idarəetmə, 
onun statistik bazası daha da 
təkmilləşdirilib, institusional inkişaf 
prosesi sürətlənib, müasir elekt-
ron infrastruktura əsaslanan, 
fasiləsizlik prinsipi ilə işləyən 
və daim təkmilləşən ödəniş 
sistemləri fəaliyyət göstərib, 
kibertəhlükəsizliyin gücləndirilməsi 
məqsədilə kompleks tədbirlər 
həyata keçirilib, bütün informasiya 
təhlükəsizliyi sistemləri müasir 
virtualizasiya infrastrukturuna 
miqrasiya olunub. İqtisadiyyatın 
nağd pula tələbatı tam təmin 
edilib, yeni pul nişanı və xatirə pul 
nişanları tədavülə buraxılıb, nağd 
pul dövriyyəsinin idarə olunması 
daha da təkmilləşib, insan resurs-
larının inkişafına diqqət artırılıb, 
cəmiyyətdə iqtisadi maarifləndirmə 
üzrə geniş iş aparılıb, funksi-
onal və biznes proseslərinin 
səmərəli yerinə yetirilməsi üçün 

layihələr həyata keçirilib. Hesa-
bat ilində bütün istiqamətlər üzrə 
vəzifələrin mütərəqqi beynəlxalq 
təcrübəyə uyğun reallaşması üçün 
Mərkəzi Bankda xarici əlaqələr 
və beynəlxalq əməkdaşlıq 
gücləndirilib, texniki yardım imkan-
ları aktiv dəyərləndirilib, prioritet 
əsaslı texniki yardım cəlb edilib.

E.Rüstəmov iclasa yekun vu-
raraq Mərkəzi Bankın qarşısında 
duran başlıca vəzifələrə diqqəti 
çəkib. Bildirib ki, dövlət başçısının 
irəli sürdüyü inkişaf strategiyasına, 
eləcə də Mərkəzi Bankın  2019-cu 
il və ortamüddətli dövr üçün pul 
siyasətinin əsas istiqamətləri 
barədə bəyanatına uyğun olaraq 
makroiqtisadi sabitliyin dayanıq-
lığının artırılması və onun iqtisa-
di artımın sürətləndirilməsində 
rolunun yüksəldilməsi qarşıda 
duran başlıca strateji vəzifədir. 
Bu məqsədlə Mərkəzi Bank öz 
mandatına – qiymət sabitliyinin 
təmin olunmasına yönəldilmiş 
pul siyasətini davam etdirəcək. 
Aşağı inflyasiyalı makroiqtisa-
di mühitin formalaşdırılması 
üçün pul siyasətinin strateji və 

əməliyyat çərçivəsi daha da 
təkmilləşdiriləcək.

Vurğulayıb ki, 2019-cu il və 
ortamüddətli dövr üçün pul-kredit 
siyasətinin əsas məqsədi stabil 
aşağı inflyasiya səviyyəsinin təmin 
edilməsidir: “Bunu nəzərə alaraq 
Mərkəzi Bank özünün stabilləşmə 
xarakterli monetar və məzənnə 
siyasətini davam etdirməklə 
dolayı yolla ictimai rifaha, iqtisa-
di artıma və məşğulluğa dəstək 
verəcək. Cari ildə pul siyasətinin 
son hədəfi inflyasiyanı 4 faiz (±2 
faiz) səviyyəsində saxlamaqla 
qiymət sabitliyinin Mərkəzi Ban-
kın səlahiyyətləri çərçivəsində 
qorunması olacaq. İnflyasi-
ya hədəfinə nail olmaq üçün 
Mərkəzi Bank sərəncamındakı 
pul siyasəti alətlərindən mak-
roiqtisadi vəziyyətə adekvat 
istifadə edəcək, bu alətlər üzrə 
kəmiyyət parametrləri proqnoz-
laşdırılan və faktiki inflyasiya 
arasındakı fərqdən asılı olaraq 
çevik dəyişdiriləcək. Manatın 
ikitərəfli məzənnəsinin dayanıq-
lığı növbəti ildə də aşağı inflya-
siyanın vacib şərtlərindən biri 
olacaq. Faiz siyasəti inflyasiya 
üzrə hədəfə nail olmaqdan asılı 
olaraq həyata keçiriləcək. Faiz 

dəhlizinin parametrləri haqqında 
qərar ölkədə gedən makroiqtisa-
di proseslər, tsikl göstəricilərinin 
dinamikası, son proqnozlar və 
risklər balansında baş verən 
dəyişikliklər nəzərə alınmaqla 
qəbul ediləcək”.

"Azərbaycan Respublikasının 
2019-cu il dövlət büdcəsi haq-
qında" Azərbaycan Respublikası 
Qanununun tətbiqi ilə bağlı bir 
sıra məsələlər barədə Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin  2018-ci 
il 22 dekabr tarixli Fərmanına 
uyğun olaraq Mərkəzi Bank 
 inflyasiyanın effektli idarə edilməsi 
məqsədilə pul siyasəti rejiminin 
təkmilləşdirilməsi istiqamətində 
zəruri tədbirlər görəcək. Mərkəzi 
Bank uzunmüddətli dövrə inf-
lyasiyanın hədəflənməsi rejimini 
Azərbaycan üçün optimal pul 
siyasəti rejimi olaraq görür və 
rejimə keçid şərtlərinin reallaşdı-
rılması istiqamətində işlər davam 
etdiriləcək. Pul siyasətinin trans-
missiya effektinin gücləndirilməsi 
və maliyyə sektorunun resurs ba-
zasının möhkəmləndirilməsindəki 
rolunu nəzərə alaraq Mərkəzi 
Bank nağdsız ödənişlərin 
genişləndirilməsi istiqamətində 
fəaliyyətini davam etdirəcək. 
Prezident İlham Əliyevin 2018-ci 
il 26 sentyabr tarixli Sərəncamı 
ilə təsdiq edilmiş "2018-2020-ci 
illərdə Azərbaycan Respubli-
kasında rəqəmsal ödənişlərin 
genişləndirilməsi üzrə Dövlət 
Proqramı"nın həyata keçirilməsi 
yaxın üç ildə ölkədə nağd pul 
dövriyyəsini əhəmiyyətli azalt-
malıdır. Bu da monetar nəzarətin 
gücləndirilməsi, habelə iqtisadiy-
yatın monetizasiya səviyyəsinin 
yüksəldilməsi ilə inflyasiya-
nın effektiv idarə edilməsinə 
müsbət təsir göstərəcək”, - deyə 
E.Rüstəmov bildirib.

Qeyd edib ki, Mərkəzi Ban-
kın vacib funksional fəaliyyət 
istiqamətlərindən olan nağd 
pul sferası üzrə 2019-cu ildə 
tədavüldə nağd pulun struktu-
runun optimallaşdırılması, pul 
nişanlarının mühafizə sistemlərinin 
gücləndirilməsi, xatirə pul nişan-
larının tədavülə buraxılması və 
bütövlükdə nağd pul idarəedilməsi 
sistemlərinin effektivliyinin artırıl-
ması və avtomatlaşma səviyyəsinin 
daha da yüksəldilməsi diqqət 
mərkəzində olacaq.

E.Rüstəmov yeni çağırışlar-
dan, xüsusilə də ölkə başçısının 
irəli sürdüyü inkişaf vəzifələrindən, 
“Azərbaycan Respublikasının 
milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə 
Strateji Yol Xəritəsi”ndən, eləcə 
də Mərkəzi Bankının 2019-cu il 
və ortamüddətli dövr üçün pul 
siyasətinin əsas istiqamətləri 
barədə bəyanatından irəli gələn 
aidiyyəti vəzifələrin uğurla icra-
sında Mərkəzi Bankda strateji 
planlaşmanın, tədqiqat, analitik 
və proqnozlaşdırma bazasının, 
yeridilən siyasət və fəaliyyətin 
kommunikasiyasının, risk 
idarəetməsinin, insan kapitalının, 
idarəetmə proseslərinin, hüquqi 
dəstəyin daha da müasirləşməsi 
və inkişafının vacib rol oynayaca-
ğını diqqətə çatdırıb.

Elman Rüstəmov: Mərkəzi Bank qiymət 
sabitliyinin təmin olunmasına yönəldilmiş 

pul siyasətini davam etdirəcək

AŞPA-da Azərbaycan 
multikulturalizmindən danışılıb

 � Ən sadə statistika Azərbaycanın etnik mənzərəsinin 
nə qədər rəngarəng olduğunu dəqiq göstərir. On milyona 
yaxın əhalisi olan ölkədə 100-dən çox etnosun nümayəndəsi 
yaşayır. Ölkədəki azsaylı xalqlar, milli azlıqlar və etnik 
qruplara yaradılmış vahid ailə şəraiti baxımından Azərbaycan 
dünyanın digər ölkələrinə örnəkdir. Bu, ölkəmizdə əsrlərcə 
ənənəsi olan tarixi bir təcrübənin nəticəsidir. Çoxmillətlilik, 
çoxdinlilik, çoxmədəniyyətlilik Şərqlə Qərbin qovuşuğunda 
yerləşən Azərbaycana öz töhfələrini verib. Bu, ölkəmizi daxilən 
zənginləşdirib, onun əlvan, ahəngdar mədəni palitrasını yaradıb 
və bu gün onu dünyanın multikulturalizm mərkəzlərindən birinə 
çevirib. Bunun sübutu XXI əsrin ilk illərindən Bakının mütəmadi 
olaraq dinlər, dillər, mədəniyyətlərarası dialoqa həsr edilən 
beynəlxalq forumlara, konfranslara, ən mötəbər beynəlxalq 
tədbirlərə ev sahibliyi etməsidir.

Bu fikirləri AŞPA-nın qış sessiyasın-
da “Milli azlıqdan olan insanların hü-
quqlarını təşviq etmək” adlı məruzənin 
müzakirəsində nümayəndə heyətimizin 
üzvü Rafael Hüseynov söyləyib. O 
vurğulayıb ki, Azərbaycan hələ Avropa 
Şurasına üzv olmazdan əvvəl qurumun 
“Milli azlıqların qorunması haqqında” 
Çərçivə Konvensiyasını imzalayıb. 
Azərbaycan hökuməti bu konvensiyanın 
monitorinq mexanizmi olan Məşvərətçi 
Komitə ilə konstruktiv əməkdaşlıq edir. 
Ölkəmizin Avropa Şurasının hüquqi 
sənədləri sırasında xüsusi yer tutan bu 
konvensiyaya belə diqqəti və həssas 
münasibəti təsadüfi deyil. Milli azlıqlar 
ilə bağlı hər hansı ölkə daxilində aparı-
lan siyasətin nə dərəcədə uğurlu olması, 
ilk növbədə, ənənə ilə bağlıdır. Əgər 
tarixən belə ənənə olmayıbsa və milli 
psixologiyada bu hiss yerini tutmayıbsa, 
milli azlıqlarla bağlı nə qədər çox işlər 
görülsə də, arzulanan müsbət nəticələri 
əldə etmək çətin olacaq.

“Azərbaycanda XIX əsrdən etibarən 
mövcud olan alman icmasını Birinci 
Dünya müharibəsi dövründə Orta Asiya-
ya sürgün etmək haqqında çar hökuməti 
qərar qəbul edir. O zaman Azərbaycanın 

nüfuzlu şəxsiyyətləri, tanınmış ziyalıları 
məktub hazırlayaraq, xüsusi nümayəndə 
heyəti ilə Qafqaz canişinliyinə yollanır 
və Azərbaycandakı alman əhalisini 
sürgün edilməkdən qoruya bilirlər. Milli 
azlıqlarla bağlı bir ölkə daxilində aparı-
lan siyasət məhz belə doğma münasibət 
ənənələri və təcrübəsi olduğu təqdirdə 
yaxşı bəhrələr verir. Yəni bu duyğu 
cəmiyyətin içərisindən gəlməlidir, yalnız 
təbliğatla, hökm etməklə, inzibati üsul-
larla belə incə və həssas məsələlərdə 
uğur qazanmaq çox çətindir”, - deyə 
R.Hüseynov qeyd edib. 

Azərbaycanlı deputat diqqətə çat-
dırıb ki, müasir şəraitdə milli azlıqların 
media hüquqlarının qorunması da ümdə 
şərtlərdəndir. Ölkəmizdə bu istiqamətdə 
qənaətbəxş mühit formalaşıb. Milli 
teleradioda bir sıra milli azlıqların dilində 
səslənən və nümayiş etdirilən proqram-
lardan əlavə, ölkə ərazisindəki 20-yə 
yaxın regional kanalda ardıcıl olaraq 
milli azlıqlara yer verilir, rus, gürcü, kürd, 
talış və sair dillərdə verilişlər hazırla-
nır. Milli azlıqların ana dilli mətbuatının 
inkişafı bir müsbət cəhətdirsə, digər 
təqdirəlayiq amil onların öz dillərində 
təhsil almaq imkanlarının mövcudluğu, 

dərsliklərin və müvafiq vəsaitlərin sis-
temli nəşridir.

R.Hüseynov milli azlıqları çox 
olan bir sıra ölkələrin üzləşdiyi 
problemlərdən, təhlükəli meyillərdən söz 
açıb. Qeyd edib ki, bu təhlükəli meyillər 
milli azlıqlar məsələsinə kənardan 
müdaxilə və təsirlər, sosial şəbəkə ilə 
ötürülən, ölkə xaricindən yayımlanan 
təxribat səciyyəli müxtəlif verilişlərdir. 
O, Azərbaycana qarşı bir sıra qonşu 
dövlətlərin ərazisində maliyyələşdirilərək 
hazırlanan, saxta, milli ədavəti qızışdı-
ran, nifrət yayan proqramlar yayımlandı-
ğına diqqət çəkib. 

“Azərbaycanda azad internet fəzası 
var. Bəs belə arzuolunmaz fəsadlardan 
necə qorunmalı?  Güman edirəm ki, 
bu qəbil ortaq bəlalara qarşı müştərək 
mübarizə aparmaq, belə pozucu 
fəaliyyətlərin qarşısını ala biləcək 
təsirli mexanizmləri hərəkətə gətirmək 
lazımdır”, - deyə azərbaycanlı deputat 
vurğulayıb.

Şəhla AĞALAROVA,  
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Strasburq

Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri 
Şirvanda vətəndaşları qəbul edib

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

Yanvarın 26-da Dövlət 
Gömrük Komitəsinin sədri, 
gömrük xidməti general-ley-
tenantı Səfər Mehdiyev Şir-
van şəhərində vətəndaşları 
qəbul edib.

Dövlət Gömrük 
Komitəsinin sədri Səfər 

Mehdiyev və Şirvan Şəhər 
İcra Hakimiyyətinin başçısı 
Mərdan Camalov qəbuldan 
öncə ulu öndər Heydər 
Əliyevin Şirvan şəhərinin 
mərkəzində ucaldılmış 
abidəsini ziyarət edərək, 
önünə gül dəstəsi qoyublar.

Qəbulda Şirvan şəhəri, 
Sabirabad, Saatlı, İmişli 
və Beyləqan rayonlarının 
sakinlərinin, eləcə də bu 
bölgədə məskunlaşan 
məcburi köçkünlərin yalnız 
gömrük məsələləri ilə 
bağlı müraciətləri dinlənilib. 
Vətəndaşların müraciətləri, 
əsasən, malların idxal və 
ixracı, bununla əlaqədar 
sənədləşmə qaydaları, 
gömrük orqanlarında işə 
qəbul və digər gömrük 
məsələləri ilə bağlı olub.

DGK sədri Səfər Meh-
diyev hər bir vətəndaşın 
müraciətini diqqətlə dinləyib 
və qaldırılan məsələlərin 
qanunvericiliyə uyğun həlli 
barədə müvafiq strukturların 
rəhbərlərinə tapşırıqlarını 
verib. 

AZƏRTAC

Ermənistan silahlı qüvvələrinin 
bölmələri  sutka ərzində atəşkəs 

rejimini 26 dəfə pozub
Ermənistan silahlı qüvvələrinin 

bölmələri cəbhənin müxtəlif 
istiqamətlərində sutka ərzində 
atəşkəs rejimini 26 dəfə pozub.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat 
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, 

Ermənistan Respublikasının Noyem-
beryan rayonunun Voskevan, İcevan 
rayonunun Berkaber kəndlərində 
yerləşən mövqelərdən Qazax rayo-
nunun Quşçu Ayrım, Aşağı Əskipara, 
Qızılhacılı kəndlərində, Krasnoselsk 

rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə 
yerləşən mövqelərdən Gədəbəy rayo-
nu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə 
yerləşən mövqelərimiz atəşə tutulub.

Tərtər rayonunun işğal altında olan 
Göyarx, Ağdam rayonunun Kəngərli, 
Mərzili, Füzuli rayonunun Aşağı Veysəlli, 
Qobu Dilağarda, Qaraxanbəyli kəndləri 
yaxınlığında, həmçinin Goranboy, Tərtər 
və Ağdam rayonları ərazisindəki adsız 
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən 
də ordumuzun mövqeləri atəşə məruz 
qalıb.



Müasir şəraitdə qlobal miq-
yasda baş verən hadisələr və 
mövcud vəziyyət əməkdaşlığın 
yeni əsaslarının yaradılma-
sı üçün zəmin ola biləcək 
ideyaların və buna müvafiq 
platformanın formalaşması 
məqsədilə dünyanın taleyinə 
birbaşa təsir edən strateji 
problemlərin həllinə yönəlmiş 
müzakirələrin aktuallığı daha 
da artır. Belə bir qlobal arena 
rolunu oynayan və 1971-ci ildən 
ənənəvi olaraq İsveçrənin Da-
vos şəhərində keçirilən Dünya 
İqtisadi Forumu bu baxımdan 
mühüm əhəmiyyətə malikdir. 
Builki forumun əsas mövzusunu 
qloballaşma və dördüncü sənaye inqilabı 
dönəmində hökumətlər və bu inqilabi 
proseslərin iştirakçıları arasında qarşılıqlı 
əlaqənin və təsirin optimallaşdırılması 
problemlərinin araşdırılması təşkil edib. 
Buna görə də qlobal geosiyasət, maliyyə 
sistemində texnoloji və potensial struktur 
dəyişiklikləri imkanları, kapital bazarları-
nın inkişafı, elektron ticarət, rəqəmsal iqti-
sadiyyat, qloballaşmanın strateji nəticələri 
və digər mühüm məsələlər forumun əsas 
mövzusu sırasında yer alıb. Eyni zaman-
da, dördüncü sənaye inqilabının vacib 
tərkib  elementlərindən olan blokçeyn və 
kriptovalyuta kimi yeni texnologiyaların 
ərsəyə gəlməsində dövlətlər və fərdlər 
arasında əməkdaşlıq yollarının, səlahiyyət 
və məsuliyyət dərəcələrinin düzgün 
müəyyənləşdirilməsi forum iştirakçıları 
tərəfindən ciddi fikir mübadiləsi obyektinə 
çevrilib.

Bütün bunlar göstərir ki, müasir çox-
qütblü dünyamızda daha da kəskinləşmiş 
geosiyasi və geoiqtisadi problemlərin 
həlli, dördüncü sənaye inqilabı ilə 
bağlı problemlər, yaranmış fürsət və 
çağırışlar müxtəlif səpkili iş birliklərinə 
və müzakirələrə ehtiyac doğurur. Bu 
istiqamətdə real və səmərəli addımla-
rın atılmaması isə əksinə, geoiqtisadi 
və hətta geosiyasi böhranların daha da 
dərinləşməsinə gətirib çıxara bilər. Bu 
təhlükə yeni planetar sərhədlər şəraitində 
yaşayan dünyamız üçün çox real 
görünməkdə, bəzi məqamlarda isə hətta 
artıq hiss edilməkdədir. Məhz bu amil 
insanlar, dövlətlər, hökumətlər və şirkətlər 
arasında münasibətlərin yenilənməsi, yeni 
qlobal əməkdaşlıq mərhələsinin bərqərar 
olması zərurətini meydana gətirir.

Dünya İqtisadi Forumunun “Qloballaş-
ma: Dördüncü sənaye inqilabı dövründə 
qlobal strukturu formalaşdırmaq” mövzu-
suna həsr olunması da elə bu zərurətdən 
irəli gəlib. Forumda aparılan müzakirələr 
iqtisadi-maliyyə problemlərinin mahiyyətini 
üzə çıxarıb ki, bunların da sırasına aşağı-
dakılar daxildir:

– dördüncü sənaye inqilabına xas 
olan struktur dəyişikliklərinin, pul-kredit 
və  maliyyə sistemlərinin yeni texnologiya-
lardan və rəqəmsal valyutalardan istifadə 
şəraitində formalaşması aspektlərinin 
cəmiyyətin davamlı və uzunmüddətli 
rifahının yüksəldilməsi baxımından 
qiymətləndirilməsi;

– qlobal iqtisadi əməkdaşlığa, əqli 
mülkiyyətə, miqrasiyaya, rəqabətə, vergi 
siyasətinə, milli təhlükəsizliyə daha geniş 
zəmanət verən institusional islahatlara 
dair qlobal dialoqun aparılması;

– geosiyasi problemlərin iqtisadiyyat 
üçün yaratdığı əngəllər;

– dövlət xidmətlərinin avtomatlaşdırıl-
ması potensialı və yolları;

– bərabərlik, rifah, səhiyyə və təhsilə 
istiqamətlənən dayanıqlı inkişaf modelləri;

– rəqəmsal valyutaların tətbiqinin 
üstünlükləri və doğurduğu fəsadlar, 
habelə rəqəmsal valyutaların şəffaflıq və 
hesabatlılıqla əlaqələri;

– rəqəmsal valyuta növlərinin tətbiqi 
ilə əlaqədar mərkəzləşdirilməmiş ödəmə 
sisteminin tətbiqi  dövrünün doğura 
biləcəyi məsələlər;

– rəqəmsal valyutalar tətbiq edilərkən 
pul-kredit siyasətinin işlənmə mexanizmi;

– yeni ödəmələr sistemi şəraitində 
dünya ticarətinin özəllikləri.

Bununla yanaşı, Davos Forumunda 
gələcəyin istehlakı, energetikası, ərzaq 
sistemi, beynəlxalq  ticarət və investisiya-
lar kimi daha konkret məsələlər də forum 
iştirakçılarının diqqət mərkəzində olub.

Onu da qeyd etmək yerinə düşər ki, 
forum iştirakçılarının fikrincə, gələcəkdə 
də problemlər çoxtərəfli iştirakı əsas 
götürən dialoq yolu ilə çözülməli, qlo-
ballaşma regional və milli problemləri 
nəzərə almalı, onlara cavab verməlidir. 
Çoxtərəfli əməkdaşlığa əsaslanan 
beynəlxalq tənzimləmə yaxşılaşdırılmalı, 
qlobal problemlərin həllində biznesin, 
hökumətlərin və vətəndaş cəmiyyətinin 
səyləri birləşdirilməli, qlobal inkişaf 
hərtərəfli və davamlı olmalıdır.

Diqqət çəkən əsas məqamlardan biri 
də budur ki, öz tarixi ərzində bu mötəbər 
tədbir yalnız iki dəfə Davosdan kənarda 
keçirilib. Bizim üçün çox qürurverici haldır 
ki, bu dünyəvi foruma ABŞ-dan başqa 
yalnız Azərbaycan ev sahibliyi edib. 
2013-cü ildə Bakıda “Cənubi Qafqazın 
və Mərkəzi Asiyanın gələcəyinə dair 
strateji dialoq” mövzusunda keçirilmiş 
Dünya İqtisadi Forumu həqiqətən də bu 
beynəlxalq qurumun ölkəmizin iqtisadi 
inkişafında qazanılmış uğurlara verdiyi 
yüksək tarixi bir dəyər kimi qiymətləndirilə 
bilər. Ölkəmizə göstərilən bu yüksək 
etimad həm də Azərbaycan Prezidentinin 
Dünya İqtisadi Forumunda fəal iştirakı, 
maraqlı və strateji əhəmiyyət kəsb edən 
mülahizələrlə zəngin çıxışları, keçirdiyi 

çoxsaylı və yüksək səviyyəli işgüzar 
görüşlərin nəticəsi kimi qəbul olunmalıdır.

Əvvəlki forumlarda olduğu kimi, 
“Davos-2019”da da Azərbaycan Respub-
likasının Prezidenti İlham Əliyevin çıxışı, 
müsahibələri və görüşləri iştirakçılar 
tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb.  
Azərbaycanda uğurla həyata keçirilən 
islahatlar forumda iştirak edən çox 
mötəbər maliyyə qurumları, dünyanın 
məşhur şirkət rəhbərləri və KİV təmsilçiləri 
tərəfindən yüksək qiymətləndirilib.

Məsələn, Dünya Bankının baş icraçı 
direktoru xanım Kristalina Georgiyeva 
dövlətimizin başçısı ilə görüşündə Prezi-
dent İlham Əliyevi ölkədə aparılan uğurlu 
islahatlar və Azərbaycanın Dünya Bankı-
nın “Doing Business 2019” hesabatında 
32 pillə irəliləyərək 25-ci yerə yüksəlməsi 
münasibətilə təbrik etdi. Dünya Bankı 
rəsmisi bildirdi ki, bu, Dünya Bankının 
“Doing Business” reytinqinin tarixində ən 
uğurlu və böyük nailiyyətlərdən biridir. 
Eyni zamanda vurğulanıb ki, Azərbaycan 
Dünya Bankından yardım alan ölkədən 
qısa müddətdə donor ölkəyə çevrilib. Bu 
da son iyirmi ildə Azərbaycanda bütün 
sahələrdə həyata keçirilən islahatların 
nəticəsində mümkün olub.

İqtisadiyyat sahəsində qloballaşma 
son dövrlərdə daha geniş və sistemli 
xarakter alsa da, onun kökləri çox-çox 
əvvəllərə gedib çıxır. XIV-XIX əsrin 
sonlarını əhatə edən birinci qloballaşma 
mərhələsi dünya əmtəə bazarının və 
dünya ticarətinin yaranması ilə xarakterizə 
olunur. İqtisadi qloballaşmanın hələlik so-
nuncu - beşinci mərhələsi ötən əsrin 90-cı 
illərinin əvvəllərindən başlayır və bir sıra 
xarici iqtisadi əlaqələrin liberallaşması, 
kapitalın və istehsalın transmilliləşməsi, 
regional iqtisadi inteqrasiya, təsərrüfat 
həyatının beynəlmiləlləşdirilməsi, 
dövlətlərarası tənzimləmə sistemlərinin 
yaranması, təsərrüfat həyatının qaydaları-
nın unifikasiyası kimi yeni xüsusiyyətlərlə 
səciyyələnir.

Bütün bunlar isə öz növbəsində, 
milli iqtisadi müstəqilliklə dünyəvi pro-
ses olan qloballaşma arasında optimal 
uzlaşma əldə olunmasını zəruri edir ki, 
bunun da bariz nümunələrindən biri kimi 
Azərbaycanın iqtisadi inkişaf modelini 
göstərmək olar. Bu mənada Azərbaycan 
Prezidentinin Davosda Çinin CÇTN tele-
viziyasına müsahibəsində söylədiyi fikirlər 
çox böyük önəm kəsb edir:

“Düşünürəm ki, biz milli maraqlarımı-
zın, milli kimliyimizin, müstəqilliyimizin çox 
güclü müdafiəsi və eyni zamanda, qeyd 
etdiyim ölkələrlə yaxşı iş münasibətləri 
arasında balansı tapa bilmişik. Qon-
şularımızla münasibətlər prioritetdir, 
çünki biz regionda yaşayırıq. Lakin, eyni 
zamanda, bizə daha böyük gündəlik 
lazımdır. Çünki Azərbaycan coğrafi 
nöqteyi-nəzərdən böyük ölkə deyil. Lakin 
regionda edə bildiklərimiz, hansı töhfələri 
verə biləcəyimiz nöqteyi-nəzərindən biz 
coğrafiyamızdan daha böyüyük”.

Daha sonra cənab İlham Əliyev 
ölkəmizə böyük imic qazandıran, səmimi 
olduğu qədər də kəsərli, şəffaf oldu-
ğu qədər də şərəfli və xeyirxah dövlət 
siyasətimizi belə səciyyələndirir:

“...Biz dediyimizi həmişə edirik. Onlar 
bilirlər ki, imzamızla sözümüz eynidir. 
Biz heç vaxt heç kimi məyus etməmişik. 
Buna görə də bu, artıq etimad məsələsidir 
və Azərbaycan böyük etimad qazanan 
ölkədir. Bayaq da qeyd etdiyim kimi, 
digər ölkələrlə qarşılıqlı fəaliyyətdə bizim 
siyasətimiz müsbət ssenariyə əsaslanır. 
Biz müsbət tərəfdaş, dost olmaq istəyirik. 
Biz imkanımız olduqda kömək etmək 
istəyirik. Bu kömək vasitəsilə biz çox 
güman ki, müəyyən çətinliklərdən fayda 
götürməkdən daha çoxuna nail oluruq. 
Buna görə düşünürəm ki, 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 har-
moniya içində yaşamaq istəyirik”.

Eyni zamanda, qloballaşmanın 
təsiri dövrün yeni çağırışlarını meydana 

gətirməkdədir. Heç də təsadüfi deyil ki, 
cənab İlham Əliyev forumda ölkəmizin öz 
inkişaf strategiyasını beynəlxalq  və regional 
təmayüllər nəzərə alınmaqla yenidən 
qurduğunu bəyan etdi. Regional proseslərin 
inteqrasiyasının intensivləşdirilməsi, iqtisadi 
sistemlərin daha açıq olması, istənilən 
bazara maneəsiz daxilolma, maliyyə və 
ticarət əməliyyatlarının həyata keçirilməsi 
norma və qaydalarının universallaşdırılma-
sı, bazarlara nəzarətin və tənzimlənmənin 
unifikasiyası, kapitalın hərəkətinin, investisi-

ya prosesləri və ödəmə sisteminin 
standartlaşdırılması zəruriliyi bu 
çağırışlar sırasındadır.

Dünya ticarətinin liberal-
laşması tendensiyasını konkret 
rəqəmlər də göstərir. Belə ki, 
əgər 1947-ci ildə idxal tarifləri 
dərəcələrinin orta səviyyəsi 
50-60 faiz təşkil edirdisə, bu 
göstərici 1990-cı illərin əvvəlinə 
9,6 faizə qədər azalmışdı, Dünya 
Ticarət Təşkilatının hədəfi isə 
3 faiz təşkil edir. Nəzərə almaq 
lazımdır ki, yeni texnologi-
yalar, ilk növbədə, rəqəmsal 
iqtisadiyyat istehsal üsulları-
nı dəyişməklə məhsuldarlığı 
və rəqabətqabiliyyətliliyi 

yüksəltməklə yanaşı, məhsul və xidmət 
bazarlarının hüdudları anlayışına təzə 
mahiyyət gətirir. Mütəxəssislərin hesabla-
malarına görə, rəqəmsal texnologiyaların 
emal sənayesində tətbiqi bir işçiyə düşən 
məhsul istehsalını 30 faiz artırmaqla 
bərabər, işçi qüvvəsinə çəkilən xərcləri də 
bir o qədər azaltmağa imkan verir. Artıq 
dünyada beynəlxalq əmtəə ticarətinin 12 
faizi, xidmət ticarətinin isə 50 faizi internet 
vasitəsilə həyata keçirilir.

Müasir şəraitdə qloballaşmanın 
müsbət tərəflərindən bəhrələnməklə 
yanaşı, onun mənfi fəsadlarını müm-
kün qədər azaltmaq da çox önəmlidir. 
Bu baxımdan qloballaşmanın aşağıda 
göstərilən töhfələri diqqətdən kənarda 
qalmamalıdır:

– bütün tərəflərin maraqlarına uyğun 
sərbəst ticarətin mümkünlüyü;

– yeni qabaqcıl sənaye texnologiya-
larının yayılması, birbaşa investisiyaların 
artması, transmilli şirkətlərin yaranması və 
ya onlarla iş birliyi;

– daxili və xarici rəqabət amillərinin 
düzgün tənzimlənməsinə nail olmaqla 
istehlakçıların mənafelərinin daha dolğun 
qorunması və qiymətlərin şişirdilməsinin 
qarşısının alınması;

– innovasiyaların tətbiqinin 
genişlənməsi və əmək məhsuldarlığının 
və məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsi;

– maliyyə resurslarının səfərbər 
olunması;

– milli qanunvericilik sistemlərinin 
yaxşılaşdırılması;

– ideya və biliklərin sərbəst yayılma-
sı, dünya sivilizasiyası nailiyyətlərindən 
istifadə imkanı;

– beynəlxalq əmək bölgüsü və is-
tehsal olunan məhsulun maya dəyərinin 
aşağı salınması;

– əhalinin rifah halının yaxşılaşdırıl-
ması.

Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin 
olunması  və dayanıqlı inkişafın təminatı 
baxımından qloballaşmanın aşağıda 
göstərilən mənfi nəticələri yolverilməzdir:

– qloballaşmanın inkişaf etməkdə 
olan ölkələrdən daha çox inkişaf etmiş 
ölkələrin mənafeyinə xidmət etməsi. BMT-
nin məlumatına görə dünyanın ən zəngin 
1 faiz əhalisinin payına 60 faiz kasıb 
əhaliyə düşən gəlirdən çox qazanc düşür. 
Əhalisi Yer kürəsi əhalisinin 15 faizindən 
də az olan Qərb ölkələri dünya resursla-
rının 70 faizinə sahibdirlər. UNKTAD-ın 
apardığı son araşdırmalar göstərir ki, 48 
zəif inkişaf etmiş ölkə qeyri-tarif tədbirləri 
adı altında irəli sürülən süni tələblər ucba-
tından öz ixracatlarının 15 faizini və ya 23 
milyard dollar itirirlər.

Bu baxımdan, fikrimizcə, Azərbaycan 
Prezidentinin konseptual xarakter kəsb 
edən mülahizələri dünyanın müasir 
çağırışlarından biri kimi yüksək dəyərə 
malikdir:

“...Maliyyə ehtiyatları olmayan ölkələr 
üçün çox çətin olur. Maliyyə ehtiyatları 
olmayanların daha çox təxirəsalınmaz 
problemləri var. Məsələn, işsizlik, gəlir 
əldə etmək üçün iqtisadiyyatın real sek-
toruna investisiya yatırmaq və bu ölkələr 
üçün infrastruktur layihələri prioritet 
deyil. Buna görə düşünürəm ki, maliyyə 
institutları bu məsələyə daha çox diqqət 
ayırmalıdırlar. Xüsusilə aparıcı beynəlxalq 
maliyyə institutlarını nəzərdə tuturam. 
Onlar on il ərzində iş yerlərinin açılmasına 
imkanlar yaradacaq ölkələrə infrastruktur 
sahəsinə investisiya yatırmağa kömək 
etməlidirlər”.

Qloballaşmanın digər mümkün mənfi 
təzahürlərini isə belə qruplaşdırmaq olar:

- ölkələrin maliyyə sferasında desta-
bilizasiya imkanlarının və ölkə iqtisadiy-
yatına nəzarətin başqa əllərə keçməsi 
təhlükəsi;

- sosial-iqtisadi təbəqələşmənin 
artması;

- beynəlxalq maliyyə təşkilatlarına 
borcların artması;

- işsizliyin çoxalması təhlükəsi və s.
Müasir qloballaşma şəraitində 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 
fəaliyyətinin qayəsini bu prosesdə daha 
çox sosial ədalətə nail olmaqla yana-
şı, ölkəmizə qarşı siyasi və iqtisadi 
təzyiqə yol verilməməsi, ikili standartla-

rın fəsadlarının azaldılmasına yönəlmiş 
ardıcıl, cəsarətli və dərin düşünülmüş 
mübarizə təşkil edir.

İqtisadiyyatımızın davamlı və 
səmərəli inkişafı, rəqabətqabiliyyətliyin 
yüksəldilməsi ilə bərabər, sosial və 
iqtisadi innovasiyanın genişləndirilməsi, 
qabaqcıl informasiya və kosmik texnolo-
giyaların tətbiqi ölkəmizi nəinki regional 
liderə çevirib, eyni zamanda, dünyada 
getdikcə şiddətlənən qlobal risklər və 
iqtisadi-maliyyə böhranlarına rəğmən 
dövlətçiliyimizin davamlı inkişafına zəmin 
yaradıb. Təbii ki, bu uğurun qazanılma-
sında Azərbaycan Prezidentinin böyük 
ustalıq və uzaqgörənliklə reallaşdırdığı 
fəal çoxvektorlu, bərabər partnyorluq 
prinsiplərinə əsaslanan xarici və daxili 
siyasəti müstəsna əhəmiyyətə malikdir. 
Bu siyasətin məğzini Davos Forumu 
çərçivəsində keçirilən “Bir kəmər, bir yol” 
təşəbbüsünün inkişaf etdirilməsi: Çinin 
trilyon dollarlıq baxışı” mövzusunda 
sessiyada Azərbaycan Prezidenti İsveç 
parlamentinin nümayəndəsinin sualını 
cavablandırarkən belə açıqlayıb:

“Mən tamamilə əminəm ki, ölkələri 
birləşdirən istənilən nəqliyyat layihəsinin 
geosiyasi əsası var. Bu layihələr geosiyasi 
vəziyyətə, sabitliyə, proqnozlaşdırmaya 

müsbət təsir göstərir. Çünki bu layihələr 
qarşılıqlı asılılıq yaradır. Biz qonşularımız 
olmadan tranzit ölkə ola bilmərik. Bizim 
qonşularımız onların qonşuları olmadan 
tranzit ölkələr ola bilməzlər. Buna görə 
bu, ölkələr zənciridir və bayaq dediyim 
kimi, biz Şərqdən Qərbə və Şimaldan 
Cənuba gedən yol üzərindəyik. Beləliklə, 
biz qitələri, ölkələri birləşdiririk və daha 
proqnozlaşdırıla bilən gələcək yaradırıq”.

Prezident İlham Əliyevin qloballaş-
ma şəraitində böyük uğurlara gətirib 
çıxarmış və ölkəmizə iqtisadi, siyasi və 
sosial dividendlər qazandırmış daxili 
və xarici siyasətinin yüksək dəyəri həm 
də qloballaşdırma prosesinə xas olan 
bir-birinə əks universallıq və unikallıq 
kimi xüsusiyyətlərin uzlaşdırılmasına nail 
olmasıdır. Məhz unikallığı və universallığı 
eyni dərəcədə vacib sayaraq cənab İlham 
Əliyev onların hər birinin prinsipcə müm-
kün hesab edilə bilən mənfi nəticələrinin 
yaranmasına qarşı siyasət aparmaqla, 
bütün sahələrdə Azərbaycanın müstəqil 
mövqeyinin tanınmasına nail olmaqla, 
öz dövlət quruculuğu siyasətində ya 
mütləq universallıq və ya mütləq unikallıq 
əvəzinə optimal universallıq və optimal 
unikallıq yolu ilə ölkəmizi dünyada stabillik 
adasına, geosiyasi inteqrasiya və multi-
kulturalizm mərkəzinə, dünyəvi tədbir və 
görüşlərin keçirildiyi təhlükəsiz məkanına 
çevirib. Prezident İlham Əliyevin uğurlu 
siyasətinin nəticəsidir ki, Azərbaycanda 
inkişaf etmiş ölkələrlə bərabərhüquqlu və 
qarşılıqlı sərfəli əməkdaşlığa əsaslanan 
bir çox layihələr baş tutub və bu sahədə 
yeni-yeni addımlar atılmaqdadır.

Bir məsələni də unutmaq olmaz 
ki, son illər qloballaşma şəraitində 
mütəxəssislərin “aşağılardan qlobaliza-
siya” adlandırdıqları və vətəndaşların 
fəallığı ilə əlaqədar olan sahə də 
ölkəmizdə uğurla irəliləməkdədir. Turizm, 
o cümlədən xarici turizm, xaricdə təhsil və 
məşğulluq, internet ticarəti və son vaxtlar 
Bakıda təşkil olunan və xarici turistləri 
cəlb edən güzəştli ticarət tədbirləri buna 
misal ola bilər.

Turizm bir çox ölkələrin iqtisadiyya-
tının mühüm tərkib hissəsini təşkil edir. 
Yüksək inkişaf tempinə görə o, son yüzil-
liyin iqtisadi fenomeni kimi dəyərləndirilir. 
Dünya iqtisadiyyatında turizm yalnız 
neftçıxarma ilə rəqabətdədir. Hazırda 
dünya iqtisadiyyatında turizmdən gələn 
gəlir avtomobil sənayesinin gəlirlərini 
üstələməkdədir. Təsadüfi deyildir ki, 
turizm dünyada ümumi gəlirin 10 faizinə 
qədərini təmin edir. Bu sahə valyuta 
daxilolmalarının və xarici əlaqələrin 
genişləndirilməsinin mühüm mənbəyi 
kimi getdikcə daha böyük əhəmiyyət 
kəsb etməkdədir. Ümumdünya Turizm 
Təşkilatının proqnozlarına görə, 2020-
ci ildə xarici turistlərin sayı 1,6 milyard 
nəfər, beynəlxalq turizmdən daxilolmalar 
isə 2 trilyon ABŞ dolları təşkil edəcək. 
Hər bir ölkədə turizm iqtisadiyyatın digər 
sahələrinin inkişafına da müsbət təsirini 
göstərir. Mütəxəssislərin qənaətincə, 
turizm iqtisadiyyatın 30-dan çox sahəsinin 
inkişafına şərait yaradır. Onların sırasın-
da, ilk növbədə, nəqliyyat və rabitəni, 
tikintini, kənd təsərrüfatını, istehlak malları 
istehsalını və digərlərini göstərmək olar. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan 
Respublikasında mühüm sosial-iqtisa-
di əhəmiyyət kəsb edən bir sahə kimi 
turizmin inkişafı dövlətin daim diqqət 
mərkəzindədir. Hələ 1999-cu ildə “Turizm 
haqqında” Azərbaycan Respublikası-
nın Qanunu, 2002-ci ildə “Azərbaycan 
Respublikasında 2002-2005-ci illərdə 
turizmin inkişafına dair Dövlət Proqramı”, 
2009-cu ildə isə “2009-2018-ci illərdə 
Azərbaycanda kurortların inkişafı üzrə 
Dövlət Proqramı” qəbul edilib. Hamımız 
yaxşı xatırlayırıq ki, Prezident İlham 
Əliyev 2011-ci ili ölkəmizdə “Turizm ili” 
elan etmişdi. Halbuki “Böyük İyirmilik” 
ölkələrinin liderləri turizmin inkişafı-
nın əhəmiyyətinə dair deklarasiyanı 
Azərbaycandan bir neçə il sonra, 2014-cü 
ildə qəbul etmişdilər. Ölkəmizdə turizmin 
inkişafına yönəlmiş mühüm sənədlərdən 
biri də dövlətimizin başçısının 2016-cı il 
6 dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş 
“İxtisaslaşmış turizm sənayesinin inki-

şafının Yol Xəritəsi”dir. Bu müdrik dövlət 
quruculuğu siyasətinin və cəmiyyətimizin 
inkişafına xidmət edən iqtisadi strategiya-
nın bəhrəsi kimi qiymətləndirilən əhalinin 
real gəlirlərinin artması, milli valyutamı-
zın digər valyutalara nisbətdə stabilliyi, 
paytaxtda və regionlarda yüksək səviyyəli 
otellərin və müalicə mərkəzlərinin 
istifadəyə verilməsi, yeni yolların çəkilişi, 
viza rejiminin sadələşdirilməsi və s. imkan 
verir ki, ölkəmizin turizm sahəsində də 
rəqabətqabiliyyətliliyi sürətlə artsın.

2017-ci ildə Azərbaycan Respub-
likası beynəlxalq reytinq cədvəlində 
ən çox irəliləyən (13 pillə) ölkə olub. 
Dünya Səyahətlər və Turizm Şurasının 
məlumatlarına görə Azərbaycan son 
illərdə (2010-2017-ci illər) turizmin ən 
yüksək templə inkişaf etdiyi ölkələrin 
onluğuna daxildir. Bununla belə, eti-
raf etmək lazımdır ki, ölkəmizin turizm 
sahəsində çox böyük ehtiyatlarından 
tam istifadə olunmur. Biz çalışmalıyıq ki, 
beynəlxalq turizm və ümumilikdə turizm 
ölkəmizin qeyri-neft sektoru sahələri ara-
sında daha qabaqcıl mövqeyə çıxsın və 
ölkəmizə daha çox xarici valyuta axınını 
təmin etsin. Məsələn, məhsul və xidmət 
ixracından daxil olan ümumi valyutanın 
İspaniyada 18,3 faizi, Avstriyada 11,8 faiz, 

Yunanıstanda 33,6 faizi, Portuqaliyada 15 
faizi, Kiprdə isə 53 faizi turizmin payına 
düşür.

Davos Forumunda ənənəvi müzakirə 
mövzularından olan iqtisadi və  investisiya 
mühitinin vəziyyəti, müasir problemləri 
və həlli yolları bu il də diqqət mərkəzində 
olub. Sevindirici haldır ki, ölkəmizdə yara-
dılmış biznes mühitinin yüksək səviyyəsi 
xarici şirkət rəhbərləri tərəfindən xüsusi 
vurğulanır. Yanvarın 23-də Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyevlə Davosda görüşü 
zamanı “Procter and Gamble Europe” 
şirkətinin prezidenti Loik Tassel son illərdə 
Azərbaycanda həyata keçirilən iqtisadi 
islahatların müsbət nəticələr verdiyini 
vurğulayaraq qeyd edib ki, ölkədə yara-
dılan biznes mühiti və investorlar üçün 
şərait başqa şirkətlər kimi, “Procter and 
Gamble” şirkətini də Azərbaycanda öz 
fəaliyyətini genişləndirməyə həvəsləndirir. 
O da vurğulanıb ki, Azərbaycandakı 
mövcud biznes mühiti bu şirkətin regional 
mərkəz kimi Bakını seçməsini şərtləndirib.

Öz çıxışında bu barədə ətraflı 
məlumat verən, təcrübəsini bölüşən 
Azərbaycan Prezidenti deyib: 

“Hesab edirəm ki, infrastruktura inves-
tisiya qoymaq üçün neft və qaz satışından 
əldə etdiyimiz gəlirləri düzgün istiqamətə 
yönəltməyə müvəffəq olmuşuq və indi biz 
bununla fərəhlənə bilərik. Davos Dünya 
İqtisadi Forumunun qiymətləndirməsinə 
əsasən yolların keyfiyyətinə gəlincə, 
Azərbaycan dünyada 34-cü yerdə 
qərarlaşıb. Bunu biz neft və qaz satışla-
rından əldə etdiyimiz vəsaitlə etdik. Sonra 
əlbəttə ki, bu, biznes mühitinin yaradıl-
masına gətirib çıxardı. Çünki sizin müasir 
infrastrukturunuz, qazlaşdırmanız, elektrik 
enerjiniz, yaxşı yollarınız və magistral-
larınız olduqda onda bizneslər üçün də 
investisiya yatırmaq daha asan olacaq. 
Biz bu istiqamət üzrə də işlər görmüşük. 
Dünya Bankının ən son “Doing Business” 
hesabatına əsasən Azərbaycan dünya 
üzrə 25-ci pillədədir və mövqeyimizi re-
kord göstərici olan 32 pillə yaxşılaşdırmı-
şıq. Biz Dünya Bankının bu proqramında 
on ən çox islahatçı ölkələr arasındayıq”.

Həqiqətən də ölkəmiz yaradılmış 
investisiya mühiti ilə öyünə bilər. Bu, 
onunla bağlıdır ki, istər daxili, istərsə 
də xarici investisiyaların cəlb edilməsi 
üçün Azərbaycanda çox əlverişli iqtisadi, 
siyasi və sosial şərait yaradılıb və bu 
sahədə zəruri tədbirlər fasiləsiz olaraq 
davam etdirilməkdədir. Xarici investorlara 
zəmanətlərin verilməsi, pul vəsaitlərinin 
ölkə daxilində və ondan kənarda 
sərbəst hərəkəti, xarici investorların 
mənafelərinin qorunması, investisiya mü-
hitini özündə ehtiva edən hüquqi bazanın 
təkmilləşdirilməsi və inkişafı bu qəbildən 
olan amillər sırasındadır.

 Son dövrlərdə xüsusi diqqət yetirilən 
müəssisələrə optimal vergi yükünün 
müəyyənləşdirilməsi, kredit siyasətinin 
səmərəliliyinin artırılması və xarici iqtisadi 
siyasətin dəstəklənməsi dövlətimizin ma-
raq dairəsinə daxil olan məsələlərdəndir. 
Nəzərə almaq lazımdır ki, belə pozitiv 
durum heç də bütün ölkələrə xas deyil. 
Məsələn, 2018-ci ilin üçüncü rübündə av-
rozonada işgüzar mühit indeksi 11,5 pillə 
azalaraq 19,6 təşkil edib. Ekspertlər bu 
sahədə vəziyyətin daha da pisləşəcəyini 
proqnozlaşdırırlar.

Bütün bunlarla yanaşı, Azərbaycan 
Prezidentinin maraq dairəsinə daxil olan 
məsələlərdən biri də əlamətləri artıq aydın 

hiss edilən dördüncü sənaye inqilabının 
fəal iştirakçısı kimi mövqe tutmaqdır. 
Bu baxımdan Prezident İlham Əliyevin 
Davosda Dünya İqtisadi Forumunun 
prezidenti Borge Brende ilə görüşü 
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Görüşdə 
Azərbaycan Hökuməti və Dünya İqtisadi 
Forumunun Dördüncü Sənaye İnqilabı 
Mərkəzi arasında əməkdaşlığın təməli 
qoyuldu. Bu məqsədlə Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyev və Dünya İqtisa-
di Forumunun prezidenti Borge Brende 
arasında əməkdaşlıq sazişinin təntənəli 
mübadiləsi həyata keçirildi. Söhbət zama-
nı cənab Borge Brende Prezident İlham 
Əliyevi yenidən Davosda görməkdən 
məmnunluğunu bildirdi və dövlətimizin 
başçısının rəhbərliyi ilə Azərbaycanın dör-
düncü sənaye inqilabına doğru qətiyyətli 
addımlar atdığını qeyd etdi. 

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan 
hökuməti və Dünya İqtisadi Forumunun 
Dördüncü Sənaye İnqilabı Mərkəzi arasın-
da əməkdaşlıq sazişinin vacibliyini qeyd 
edərək dedi ki, bu sənəd bizim tərəfdaşlıq 
ruhumuzu və qarşılıqlı səylərimizi davam 
etdirməkdə istəkli olduğumuzu nümayiş 
etdirir. Dövlətimizin başçısı bildirdi ki, 
Azərbaycan dördüncü sənaye inqilabı-
nın hədəflərinin həyata keçirilməsində 
çox fəal iştirak edəcək. Keçən il 
Azərbaycanda qeyri-neft sektorunda 
sənaye istehsalının 9,1 faiz artdığını vur-
ğulayan Prezident İlham Əliyev əminliklə 
qeyd etdi ki, biz bu vacib layihədə yaxşı 
tərəfdaşlar olacağıq.

Forumun ən cəlbedici müzakirə 
obyektlərindən biri də bu yazının 
əvvəlində qeyd olunduğu kimi, qabaq-
cıl texnologiyaların və süni intellektin 
üstünlüklərindən istifadə, düşünülməmiş 
qəfil tətbiqinin isə fəsadlarının neytral-

laşdırılması təşkil edir. Artıq bir reallıqdır 
ki, yaxın onilliklərdə süni intellekt bir 
çox peşələri əvəzləyəcək. Cənab İlham 
Əliyevlə görüşündə “Microsoft” şirkətinin 
vitse-prezidenti Mişel Van Der Bel 
hökumətlərin və dövlətlərin süni intellekt 
erasına hazır olmalarının vacibliyini vur-
ğuladı. Diqqətə çatdırdı ki, bu prosesdə 
hökumət nümayəndələri, elmi dairələr və 
biznes qurumları bir araya gəlməli, süni 
intellekt dövrünə transformasiya üçün 
lazım olan proqramlar və digər layihələr 
həyata keçirilməklə süni intellektə 
əsaslanan peşələr üzrə çalışacaq insanlar 
və müvafiq mühit hazırlanmalıdır. Bu da 
bütövlükdə informasiya texnologiyalarının 
inkişafı ilə mümkündür.

Öz növbəsində Prezident İlham Əliyev 
Azərbaycanda həyata keçirilən islahatlar, 
o cümlədən informasiya texnologiyala-
rının inkişafına və dövlət xidmətlərinin 
genişləndirilməsinə göstərilən dəstək 
haqqında məlumat verdi. Bildirdi ki, 
Azərbaycanda iqtisadi və sosial həyatın 
bütün sahələrində informasiya texnologi-
yalarının tətbiqi genişlənməkdədir və bu, 
həm də yeni iş yerlərinin yaranması ilə 
müşayiət olunur. Süni intellekt dövrünə 
hazırlıq üçün Azərbaycan hökuməti də 
müvafiq tədbirlər həyata keçirir.

Dördüncü sənaye inqilabı ərəfəsində 
süni intellektin tətbiqi ilə eyni dərəcədə 
önəm kəsb edən problemlərdən biri 
də rəqəmsal iqtisadiyyata geniş şərait 
yaratmaqdır. Prezident İlham Əliyevlə 
görüşündə “SAP SE” şirkətinin baş icraçı 
direktoru Bill MakDermot vurğuladı ki, 
Azərbaycan iqtisadiyyatındakı mövcud 
sabitlik və ölkənin maliyyə dayanıqlılığının 
güclənməsi rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişa-
fı üçün geniş zəmin yaradır. Eyni zaman-
da, rəqəmsal iqtisadiyyat iş yerlərinin bö-
yük sürətlə artmasına imkan verir. Şirkətin 
baş icraçı direktoru xüsusi vurğuladı ki, 
rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafı gender 
bərabərliyinin təmin olunmasına da töhfə 
verə bilər.

Azərbaycan Prezidenti cənab İlham 
Əliyevin Davos İqtisadi Forumunda iştirakı 
haqqında danışarkən əsas iki məqam 
vurğulanmalıdır. Bir tərəfdən ölkəmizdə 
həyata keçirilən iqtisadi islahatların və 
bütövlükdə aparılan dövlət quruculuğu 
siyasətinin digər ölkələr, beynəlxalq 
maliyyə qurumları və dünyanın aparı-
cı şirkət rəhbərləri tərəfindən yüksək 
dəyərləndirilməsi və qabaqcıl təcrübə 
kimi xarakterizə olunması, ikinci tərəfdən 
isə daxil olduğumuz dördüncü sənaye 
inqilabı dövründə ölkəmizin yeni-yeni 
uğurlara gətirib çıxaracaq strateji yolun 
müəyyənləşdirilməsi və  arzuolunan 
nəticələrə çatmaq üçün konkret vəzifə, 
mərhələ və dayanıqlı iqtisadi inkişafa və 
insanlarımız üçün rahatlığa zəmin ola 
bilən düzgün təşkilati-tənzimləmə  infrast-
rukturunun yaradılmasına dair konseptual 
baxışın formalaşmasının əhəmiyyəti 
xüsusi qeyd olunmalıdır. 

Ümumiyyətlə, möhtərəm Prezidenti-
mizin Davos Dünya İqtisadi Forumunda 
növbəti iştirakı, oradakı dərin məzmunlu 
çıxışları, müsahibələri və milli maraq-
lara xidmət edən işgüzar görüşləri həm 
dövlətimiz, həm də xarici tərəfdaşlarımız 
üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən 
tarixi-siyasi hadisədir. Bu, öz müsbət 
nəticələrini çox keçmədən həm iqtisa-
di-sosial inkişafda, həm də beynəlxalq 
əlaqələrimizin daha da genişlənməsində 
göstərəcək.

Davos İqtisadi Forumu: 
uğurlar, vəzifələr və perspektivlər

 � Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Davos 
Dünya İqtisadi Forumunda növbəti dəfə fəal iştirakı, onun 
tribunasında səsləndirdiyi məzmunlu çıxışları, nüfuzlu KİV-lərə 
müsahibələri, milli maraqlara xidmət edən çoxsaylı görüşləri 
ölkə ictimaiyyətinin, eləcə də elmi dairələrin geniş marağına 
səbəb olub. AZƏRTAC bununla bağlı Azərbaycan Respublikası 
Auditorlar Palatasının sədri, iqtisad elmləri doktoru, professor 
Vahid Novruzovun qeydlərini təqdim edir. 
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“Təcili qətnamə”: 
kim hara tələsir?

Avropada bəzi dairələrin 
antiazərbaycan mövqeyində qal-
maqda davam etdiyini təsdiqləyən 
növbəti hadisə baş verdi. Avro-
pa Parlamenti yanvarın 17-də 
“Mehman Hüseynovla bağlı 
təcili qətnamə” qəbul edib. Onun 
həmmüəlliflərindən biri Almaniya-
dan Yaşıllar qrupunun üzvü Re-
bekka Harmsdır. Bu adamın kim-
liyi məlumdur: Soros tərəfdarıdır. 
Mehman Hüseynovla bağlı 
məsələdə sual doğuran məqam 
ondan ibarətdir ki, nədənsə, AP-
də Azərbaycanla əlaqəli sənədləri, 
adətən, öncədən antiazərbaycan 
mövqeyinin olduğu məlum olanlar 
hazırlayırlar. Normal halda bu 
kimi işlər uyğun mütəxəssis və ya 
obyektiv mövqeyi olanlara tapşırıl-
malıdır.

Səbəbi, bizcə, aydındır. 
Çünki həm AP daim ədalətli və 
obyektiv mövqedə olmalıdır ki, 
cəlbediciliyini saxlaya bilsin, həm 
də hazırda Azərbaycanla Avropa 
İttifaqının münasibətlərinin nə 
dərəcədə həssas olduğu sirr deyil. 
Rəsmi Bakı dəfələrlə sübut edib 
ki, müstəqil siyasi kurs aparır və 
kimsənin diqtəsini qəbul etmir. 
Bir sıra postsovet ölkələri Brüs-
selin hazırladığı əməkdaşlıq 

sənədini gözüyumulu imzaladı-
sa, Azərbaycan qarşılıqlı faydalı 
əlaqələr və suverenliyin təmini 
şərtlərini rəhbər tutaraq özü sənəd 
hazırladı. İndi həmin sənəd kons-
truktiv şəkildə müzakirə edilir və 
tərəflərin ortaq mövqeyə gəlməsi 
ehtimalı yüksəkdir. Bu barədə Aİ-
nin yüksək rütbəli məmurları belə 
fikir bildiriblər.

Bunlara baxmayaraq, AP 
yenə köhnə şakərindən əl çəkmir. 
Azərbaycana qarşı obyektiv ol-
mağı bacarmayanlara bu dövlətlə 
əlaqəli “sənəd” hazırlamağı 
rəva görür və ya sifariş xarak-
terli bədnam “sənəd”i müzakirə 
edib, qəbul edir. M.Hüseynov 
məsələsinin məzmunu və məqsədi 
əvvəlcədən bəlli idi. Həbsdə 
olan bir adamdan istifadə edərək 
Azərbaycana qarşı növbəti “qara 
piar” kampaniyası təşkil etmək 
istəyənlərin meydanda olduğu 
şübhə doğurmurdu. Onlara da yer-
li “nüfuz agentləri” və ya “beşinci 
kolon” züy tuturdu. Aydın görü-
nürdü ki, hər şey kənardan sifariş 
əsasında təşkil edilib. Öncədən 
planlaşdırılıb və addım-addım 
həyata keçirilməlidir.

Təbii ki, biz insan haqlarının 
təmin edilməsi zərurətini qətiyyən 
inkar etmirik. Bu məsələ dünyanın 
istənilən ölkəsində olduğu kimi, 
Azərbaycan üçün də əhəmiyyət 

kəsb edir. Azərbaycan iqtidarı 
insan haqlarının təmin edilməsi 
istiqamətində ciddi addımlar atır. 
Ölkəmizdə söz azadlığı, fikir 
azadlığı, dini tolerantlıq, müxtəlif 
etnik qruplara qarşı yalnız hü-
quqa əsaslanaraq davranmaq 
kimi təməl prinsiplərə ciddi əməl 
olunur. Hazırda Azərbaycan 
Cənubi Qafqazda bu parametrlər 
üzrə liderdir. Bu reallığı hər 
kəs görür. Ancaq M.Hüseynov 
məsələsinə gəlincə, açıq görünür 
ki, pərdəarxasında bədniyyətli 
ssenaristlər var. Və onları bu gənc 
oğlanın hüquqları və taleyi deyil, 
Azərbaycana qarşı düşündükləri 
planın detallarını həyata keçirmək 
maraqlandırır.

Bir neçə misal üzərində 
bu tezisi tam sübut edə bilərik. 
Məsələn, 1988-ci ildən bu 
yana Ermənistandan, eləcə də 
Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ 
bölgəsindən və onun ətrafında 
olan yeddi rayondan 1 milyondan 
çox azərbaycanlı qovulub, onlara 
qarşı terror aktları törədilib, həlak 
olublar, tarixi mədəniyyət abidələri, 
müqəddəs yerlər təhqir olunub. 
İndi də minlərlə azərbaycanlı 

əsirin taleyi məlum deyil. Yüzlərlə 
qadın, uşaq və qocanın hər gün 
Ermənistanın hansı bölgəsində 
təhqir edildiyi bilinmir.

Bu insanların hüquqları-
nın təmin edilməsi ilə bağlı AP 
hansı addımları atıb? Avropanın 
təşkilatlarından erməni separat-
çı-terrorçu hakimiyyətinə sual 
edən olubmu ki, “axı müasir 
dünyada qadın hüquqlarına çox 
önəm verilir, sizlərin əsir götür-
düyünüz azərbaycanlı qadınlar 
haradadırlar, onlar niyə azad 
edilmir?” Olmayıb! Avropalılar bir 
yana, Mehmanın hüquqlarından 
dəm vuran qardaşının Xocalıda 
hüquqları mütləq mənada tapda-
nan, həyatları əllərindən alınan 
azərbaycanlılara istehza edərək 
rus dilində “indi ağlayacam” 
deməsi hansı vicdani meyara uy-
ğundur? Və belə bir adamın qar-
daşını Xocalıda yaxınlarını itirən 
minlərlə azərbaycanlı necə və 
niyə müdafiə etsin? Axı, Mehman 
gənc olsa da, qanunu pozub, 
ortada konkret cinayət əməli möv-
cuddur. Bəs, Xocalıdakı körpələr, 
qadınlar, qocalar hansı cinayəti 
etmişdilər?

Bir neçə sualın 
işığında: Avropanın 
“donmuş” vicdanı

Adi müqayisə belə tük ürpədir. 
Bəzi adamların ədalətdən bu 
dərəcədə uzaqlaşdığı, öz şəxsi 
marağına Vətənini, millətini, 
soydaşlarını satmağa belə hazır 
olduğunu düşünmək çox ağrılıdır. 
Ancaq Avropa Parlamentində 
qəbul edilən “sənədi” rəhbər tutub, 
Azərbaycana qarşı qərəzli davra-
nanlar mövcuddur, axı? Nə yazıq 
ki, avropalı bir sıra siyasətçilər də 
məhz partnyor kimi məhz bu cür 
qeyri-sağlam mənəviyyatlı adam-
ları seçirlər.

Məqsəd aydındır: bir neçə 
əsrdir ki, Qərbdə müsəlmanları 
birləşdirən ümumi dəyərləri 
gözdən salıb, fərdiyyətçiliyi 
qəlblərə və beyinlərə yeritməklə 
onları kölə etmək siyasəti aparılır. 
Dövlət, millət, din, əxlaq mühüm 
kollektiv dəyərlərdir. Baxın, məhz 
bu kimi dəyərləri gözdən salma-
ğa yönələn hadisələr baş verir. 
Məişətdə “çörəkpulum olsun”, 
“mənə nə var başqasından”, 
“mənim özüm və qohumlarım”, 

“mənim hüquqlarım təmin olun-
sun, başqasından mənə nə” və 
sair bu kimi deyimlər təsadüfən 
aktuallaşdırılmır.

İndi M.Hüseynovu min cür 
bəhanə ilə həbsxanadan çıxarıb 
Avropaya aparmaq istəyirlər. İn-
san haqları beləmi müdafiə edilir? 
Azərbaycan cinayət törətmiş bir 
neçə nəfəri humanistlik göstərərək 
azad etdi, onlar dərhal Avropaya 
getdilər və başladılar böhtan, iftira 
yağdırmağa, hədyan danışmağa. 
Mehman da bu prosesdə növbəti 

həlqədir? Sonra nə olacaq? 
Deyək: Azərbaycana daha çox 
çamur atmaq üçün başqa bir qur-
ban tapacaqlar. Düşünün, uduzan 
kimdir?

Başqa bir misal da göstərə 
bilərik. İllərdir ki, Avropadakı 
təşkilatlar bir ağızdan bağırır-
dılar ki, Ermənistanda seçkilər 
demokratik keçirilir, bu ölkədə 
insan haqlarına əməl edilir. Bu cür 
riyakarlığın sərhədinin olmadığını 
bizlər çox gözəl bilirdik və bilirik. 
Çünki, birincisi, məhz Ermənistan 
hakimiyyəti yüzminlərlə 
azərbaycanlını deportasiya edib. 
İkincisi, məhz Qərb dövlətləri 
erməniləri küçələrə çıxararaq 
S.Sarkisyan rejimini yıxdılar. Onlar 
Sarkisyanın demokratik yolla 
seçildiyi haqqında hesabatlar 
hazırlayanlardır. İndi isə ona qarşı 
irəli sürülən əsas ittihamlardan 
biri seçki və korrupsiyadır. Qərbin 
“ədaləti”, “vicdanı” məsələnin 
harasındadır? Bu riyakarlığın 
fonunda M.Hüseynov məsələsi 
hansı rəngdə görünür?

Bir nümunəni də elə Avro-
panın özündən götürə bilərik. 
Avropa İttifaqı ölkələri miqrant-
lara necə münasibət göstərir? 
Bir sıra siyasətçilər, daha çox 
da Almaniyada (yaşıllar hara 
baxır?) sərhəddə miqrantla-
rın güllələnməsini belə təklif 
etdilər! Macarıstan və İtaliya, 
ümumiyyətlə, onları qəbul etmirlər. 

Avropada miqrantları dəmir 
hücrələrdə saxlayır və onları itlərlə 
qoruyurlar. Burada insan haqları-
nın təmin edilməsinin nədən ibarət 
olduğunu kim deyə bilər? Bu faktın 
fonunda M.Hüseynov şousu necə 
görünür?

Artıq insanları yalançı libera-
lizm və demokratiya şüarları ilə 
aldada bilməzlər. Kimin kim oldu-
ğu məlumdur. Avropada bir sıra 
dairələr bütövlükdə insanlığa qarşı 
qeyri-adekvat mövqedə olduq-
larını nümayiş etdirməkdədirlər. 
Bizi düşündürən başqa məsələdir: 
Azərbaycanda bəzi qruplar niyə 
düşmən dəyirmanına su tökürlər? 
Bu Vətən hamınındır. Onu saxla-
maq, qorumaq və yad təsirlərdən 
müdafiə etmək hər bir vətəndaşın 
borcludur. Bəlkə belə deyil? 
Bəlkə dövləti, cəmiyyəti, milləti 
qorumaq məsələləri ancaq Qərbə 
aiddir? Biz öz şəxsi maraqlarımızı 
güdməliyik? Görün, nə dərəcədə 
alçaldıcı və təhqiredici bir 
mənzərədir? Müsəlmanlar ancaq 
özlərini düşünməlidirlər, xristian 
avropalılar isə ümumi dəyərlərini 
hər şeydən üstün tutmalıdırlar!

İndi baxın, vətənpərvər kim-
dir? Öz cəmiyyətinə, dininə, siyasi 
hakmiyyətinə qarşı çapalayanlar, 
yoxsa vicdanla çalışıb, inkişaf 
əsasında daha azad yaşamağa 
üstünlük verənlər? Azadlıq bu 
Vətəni parçalamaqmı deməkdir? 
Burada xaos yaratmaq planına 
alət olmaq deməkdirmi? Təbii ki, 
hər kəsin sözdə cavabı belədir: 
qətiyyən elə deyil. Lakin həyat 
sözdə deyil, əməldə təsdiqini 
tapır. Əmələ gələndə isə düşmən 
dəyirmanına su tökənlərə rast 
gəlirik, təəssüf ki!

Ancaq onlar bir şeyi unudur-
lar: Azərbaycan xalqı Azərbaycan 
dövlətinin müstəqilliyini göz bəbəyi 
kimi qoruyur. Problemlər hər yerdə 
mövcuddur. Azərbayanda onlar 
qanun və vətənsevərlik əsasında 
aradan qaldırılır. Bu proses dur-
madan davam edir. Yaxşı olardı 
ki, bir sıra qruplar da bu yola 
gəlsinlər.

Newtimes.az

 � Azərbaycanın dünya birliyində 
reytinqinin getdikcə yüksəlməsindən və mövqeyinin 
möhkəmlənməsindən ciddi təşviş keçirən antiazərbaycan 
qüvvələr ölkəmiz haqqında beynəlxalq aləmdə 
mənfi rəy formalaşdırmaq üçün müxtəlif vasitələrə 
əl atırlar. Onlar bu yolda yerlərdəki satqınlardan, 
xəyanətkarlardan, xüsusilə, radikal müxalifət 
nümayəndələrindən istifadə edirlər. Respublikamızın 
inkişafını gözü götürməyən milli xəyanətkarlar qranta 
görə Vətəni, xalqı satmağa hazır olduqlarını bir daha 
nümayiş etdirdilər. Belə ünsürlərin yanvarın 19-da 
keçirdikləri mitinqdə səsləndirdikləri şüarlar və bir 
gün sonra Şəhidlər xiyabanındakı simasızlıqları xəbis 
niyyətlərini bir daha ortaya qoydu.

Heç kəsə sirr  deyil 
ki, mitinq xaricdəki 
antiazərbaycan dairələrin 
və ermənipərəst qüvvələrin 
sifarişlərini yerinə yetirməyi 
özünə peşə seçmiş AXCP 
sədri Əli Kərimli və Milli 
Şura adlı qondarma 
qurumun bir qrup başı-
pozuq üzvü tərəfindən 
təşkil olunmuşdu. Təbii 
ki, Azərbaycanda uzun 
müddətdir davam edən icti-
mai-siyasi sabitlik, mötəbər 
beynəlxalq təşkilatların 
öz tədbirlərini Bakıda 
keçirməyə üstünlük vermələri 
antiazərbaycan qüvvələri və 
onların əlində alətə çevrilən 
radikal müxalifət nümayəndələri 
rahat buraxa bilməz. Onlar öz 
çirkin məqsədlərini reallaş-
dırmaqdan ötrü Azərbaycanı 
Suriya, Liviya və hazırda digər 
vətəndaş qarşıdurması gedən 
ölkələrin vəziyyətinə salmaq 
üçün dəridən-qabıqdan çıxırlar. 

Ziyalılar, ictimai-siyasi 
xadimlər, hətta nüxalifət təmsilçisi 
olan siyasi partiya sədrləri də ra-
dikal müxalifət nümayəndələrinin 
antimilli mövqeyini kəskin 
pisləyir, dağıdıcı qrupların kütləvi 
aksiya təşkil etmək imkanları-
nın məhdudlaşdırılmasını tələb 
edirlər.

Fazil MUSTAFA, Milli 
Məclisin deputatı, Böyük 
 Quruluş Partiyasının rəhbəri:

– Mənim rəhbərlik et-
diyim partiya yarandığı 
gündən müxalifətdədir. Biz 
öz məqsədlərimizi qanun 
çərçivəsində, konstruktiv şəkildə 
həyata keçiririk. Dövlətə və 
dövlətçiliyə qarşı müxalifətçilik 
xalqa xəyanətdir. Təəssüf ki, 
bu gün adını müxalifət qoyan-
lar arasında bu yolu seçənlər 
var. Mən yanvarın 19-da belə 
qrupların keçirdikləri mitinqdə 
səsləndirdikləri şüarları eşidəndə 
ciddi narahat oldum. Eləcə 
də, yanvarın 20-də yenə başda 
Əli Kərimli olmaqla həmin 
qrupun üzvlərinin öz xəbis 

niyyətlərini həyata keçirmək 
üçün hətta şəhidlərimizin 
ruhuna hörmətsizlik etmələri 
müxalifətçilik deyil və 
müxalifəti hörmətdən salmaqdır. 

Müxalifətçiliyi meydan-
larda, küçələrdə, Şəhidlər 
xiyabanında hay-küy salmaq, 
qışqırmaq və etik normalara 
sığmayan şüarlar səsləndirməklə 
ölçmək səviyyəsizlikdir. AXC-
nin şinelindən çıxmış və bu gün 
də müxalifət adını zəbt etmiş 
başıpozuq insanların yersiz səs-
küyləri, irəli sürdükləri iddialar 
bir daha təsdiq etdi ki, onlar hələ 
də dağıdıcılıqla məşğuldurlar 
və qarşıdurma yaratmaq 
ab-havasındadırlar. Onların 
məqsədi heç də irəli sürdükləri 
cılız tələblərin yerinə yetirilməsi 
yox, ictimai-siyasi sabitliyi poz-
maq yolu ilə hakimiyyəti zəbt 
etməkdir.

20 Yanvar Azərbaycanda 
Ümumxalq Hüzn Günü kimi 
qeyd olunur. Həmin gün xalq 
istiqlaliyyət, azadlıq, müstəqillik 
aşiqlərini ziyarət etmək üçün 

axın-axın Şəhidlər xiyabanına 
gedir. Əli Kərimli isə ətrafına 
topladığı bir qrup adamla 
müxtəlif şüarlar səsləndirərək 
diqqəti özünə cəlb etmək istəyir. 
Biz belə hadisələrlə dəfələrlə 
qarşılaşmışıq . Bütün bunlar 
bir daha təsdiqləyir ki, AXCP 
sədri Əli Kərimlinin tutduğu 
yol nə milli, nə dövlətçilik, nə 
də bütövlükdə azərbaycançılıq 
maraqlarına xidmət edir. O, 
uzun illərdir ki, xarici hava-
darlarının sifarişlərini yerinə 

yetirməklə ölkədə qarşıdurma 
yaratmağa, qeyri-konstitusion 
yolla hakimiyyəti ələ keçirməyə 
çalışır. Onun təşkil etdiyi 
mitinqlərdə şəsləndirilən şüarlar 
bu adamın xəbis niyyətlərini 
ortaya qoyur. Ona görə də hesab 
edirəm ki, indiki şəraitdə belə 
pozucu xarakterli aksiyalar 
məhdudlaşdırıılmalıdır. Bu, həm 
də rəhbərlik etdiyim partiya 
üzvlərinin tələbidir.

Mirkazım KAZIMOV, 
Milli Məclisin deputatı: 

– Son 15 ildə respubli-
kamızın qazandığı uğurlar 
təkcə radikal müxalifəti deyil, 
ölkəmizi gözü götürməyən 
dairələri də yandırıb-yaxır. 
Axı, belələri niyə də yanıb-
tökülməsinlər ki, bu müddət 
ərzində 2 milyona yaxın yeni iş 
yeri açılıb. Dünya standartları-
na uyğun istehsal müəssisələri 
yaradılıb. Ölkədə əmin-analıq 
hökm sürür, dünya birliyinin 
diqqəti Azərbaycana yönəlib. 
Artıq ölkəmiz beynəlxalq 
aləmdə sayılıb-seçilən dövlətlər 

sırasına qoşulub və dünyanın ən 
nüfuzlu qurumlarına sədrlik edir. 
Bu il də Qoşulmama Hərəkatı 
kimi mötəbər bir quruma sədrlik 
edəcəyik. Bu uğurlardan sonra 
radikal müxalifətin və onlara 
havadarlıq edən antiazərbaycan 
qüvvələrin hərəkətə keçməsi 
başadüşüləndir. Ancaq əbəs 
yerə. Yaxşı deyiblər ki, “sirkə nə 
qədər tünd olsa, öz qabını çatla-
dar”. Belə ünsürlərin yersiz hay-
küyləri heç nəyi dəyişməyəcək.

Əli Kərimlinin rəhbərlik et-

diyi radikal müxalifətin və onla-
rın xarici havadarları, həmçinin 
antiazərbaycan qüvvələrin 
maliyyələşdirdiyi insanların – 
milli xəyanətkarların keçirdiyi 
mitinqin heç bir təsiri yoxdur. 
Çünki xalq heç vaxt belə sat-
qınların arxasınca getməz. Belə 
xəyanətkarların xisləti hamıya 
bəllidir. Onlar aldıqları çirkli 
pullar hesabına öz ölkələri, xal-
qı, Vətəni haqqında danışdıqları 
təhqiramiz sözlərdən də xəcalət 
çəkmirlər. Əli Kərimlinin 
“şinelindən” çıxmış və bu gün 
antiazərbaycan qüvvələrin 
əlində siyasi alətə çevrilmiş 
antiazərbaycan şəbəkənin 
“fəalları” – Emin Milli, Orduxan 
Teymurxan, Tural Sadiqli, 
Məhəmməd Mirzəli, Rafael Pi-
riyev, Həbib Müntəzir, Qənimət 
Zahid və digərləri ölkəmizi 
gözü götürməyənlərə müticəsinə 
qulluq göstərirlər. Xarici ölkədə 
özünü “mübariz siyasətçi” 
kimi təqdim edən bu satqınlar, 
ölkəmiz və bir sıra məmurlar 
haqqında təhqiramiz ifadələr 

işlətməkdə sanki yarışa giriblər. 
Bunlar da Əli Kərimlinin an-
timilli, xəyanətkar əməllərinin 
nəticəsidir. Bütün bunlar qanun 
çərçivəsində araşdırılmalı, hüqu-
qi qiymətini almalıdır. 

Razi NURULLAYEV, 
AXCP sədri:

– Birincisi, qeyd edim ki, 
Əli Kərimli AXCP sədri yox, 
artıq “Yurd” təşkilatının sədridir. 
Bir il əvvəl ona etimadsızlıq 
göstərilib və mən AXCP-nin 

qurultayında bu partiyanın 
sədri seçilmişəm. Yəqin 
ki, yaxın vaxtlarda bu, 
hüquqi sənədlərlə də 

reallaşacaq. Bu gün Əli 
Kərimlinin özünü müxalifətin 
lideri adlandırması yenidən 
gündəmə gəlmək istədiyindən 
başqa bir şey deyil. O, özünü 
müxalifət lisenziyası verən 
şəxs hesab edir. Kimin 
müxalifət olub-olmadı-

ğını o müəyyən edə bilməz. 
Rəhbərlik etdiyi marginal 
qrupla Əli Kərimlinin amtimilli 
əməlləri, xarici havadarlarının 
sifarişlərini yerinə yetriməklə 
ölkədə qarşıdurma yaratmaq 
cəhdii, canını Vətənimizin 
müstəqilliyi yolunda qurban 
vermiş şəhidlərimizin ruhuna 
hörmətsizliyi onu bütün sağlam 
müxalifətin gözündən salıb. 
Əfsuslar olsun ki, Əli Kərimli 
siyasi mübarizədə yeganə yolu 
mitinq keçirməkdə görür. Amma 
XXI əsrdə tükənməyən digər 
sivil mübarizə metodları var 
ki, Əli Kərimli onları gözardı 
edir. Mitinq vacibdir, amma 
bu aksiya hakimiyyətə gəlmək 
üçün qeyri-qanuni vasitəyə 
çevrilməməlidir.

Əli Kərimlinin fikri odur 
ki, xalq küçəyə tökülsün və 
anti-konsititusion yollarla dövlət 
çevrilişi olsun. Bu qanuna 
zidd əməllər, zorakılıq halla-
rı yolverilməzdir. Dəyişiklik 
qanunlar, demokratik və 
seçkilər çərçivəsində ola bilər. 
Kim ki, qanunlar və seçkilər 
çərçivəsində dəyişiklik istəyir, 
onlar mitinqə qatılmır. Buna 
ehtiyac da yoxdur. Əli Kərimli 
isə istəyir ki, digər siyasi 
partiyalar ona antikonstitusion 
yollarla hakimiyyətə gəlməkdə 
kömək etsin. Bu heç vaxt baş 
verməyəcək. Ölkədə qarşıdur-
ma yaratmaq istəyənlər qanun 
qarşısında cavab verməlidir. Bu 
məqsədlərə xidmət edən aksiya-
ların qarşısı alınmalıdır.

Söhbəti qələmə aldı: 
Əliqismət BƏDƏLOV, 

“Xalq qəzeti”

Xalq ölkədə vətəndaş 
qarşıdurması yaratmaq cəhdlərini 

qətiyyətlə pisləyir 
 � Bu il yanvarın 19-da radikal müxalifət 

partiyalarının və onların ətrafında olan 
təşkilatların keçirdiyi mitinq bir daha onun 
zəifliyini, cəmiyyət tərəfindən dəstəklənmədiyini 
nümayiş etdirdi. Müxalifət başçılarının və 
funksionerlərinin mənasız və arqumentsiz 
çıxışları bir daha göstərdi ki, onlar cəmiyyətə 
yeni, faydalı, konstruktiv heç nə təklif edə 
bilmirlər. 

Heç kəsə sirr deyil ki, 
mitinq yalnız yerli çağırışlarla 
başa gəlməyib. Xaricdəki 
antizərbaycan dairələr 
tərəfindən idarə olunan 
ünsürlər də mitinqə çağırış 
ediblər. Görünən budur ki, 
radikal müxalifətdən heç 
kəs konstruktiv bir ideya 
gözləmir. Axı, AXCP-nin 
şinelindən çıxmış və bu gün 
də müxalifət postunu zəbt et-
miş şəxlər hələ də revanşizm 
ab-havasındadırlar, dağıdıcı-
lıq, sabitliyin pozulması yolu 
ilə hakimiyyəti zəbt etmək 
niyyətindən əl çəkməyiblər.

Azərbaycan 
ictimaiyyətinin ən geniş 
təbəqələrinin nümayəndələri, 
vətənpərvər insanlar, ziyalılar 
ölkəmizdə ictimai-siyasi 
sabitliyi pozmaq istəyənlərin 
qanunazidd hərəkətlərindən 
hiddətlənir və qətiyyətlə 
etirazlarını bildirirlər. Bu 
gün onlardan bir neçəsinin 
radikal, dağıdıcı qüvvələrin 
hərəkətlərini ifşa edən rəy 
və mülahizələrini oxuculara 
təqdim edirik. 

Vaqif ABBASOV, 
 Şirvan şəhəri, Azərbaycan 
Jurnalistlər Birliyinin üzvü:

– Mən Bakıda bu il yan-
varın 19-da mitinqdə, 20-də 
isə Şəhidlər xiyabanında 
radikal müxalifətin və onun 

başçılarının hərəkətlərini si-
masızlıq və mənəviyyatsızlıq 
hesab edirəm. Bu insanlar 
normal, sivil qaydada tədbir 
keçirmək, ictimaiyyətə öz 
fikirlərini, ideyalarını çatdır-
maq qabiliyyətində deyillər. 
Çünki hələ də 1990-cı illərin 
qaraguruhçuluq ab-havası ilə 
yaşayırlar.

Əlbəttə, Azərbaycan 
ictimaiyyəti əvvəllər də bu 
cür kampaniyaların şahidi 
olub və hamı yaxşı bilir ki, 
bütün bunlar hakimiyyət 
hərisi olan antimilli qrupların 
və onların xaricdəki hava-
darlarının əməlləridir. Onlar 
bununla Azərbaycan dövlətini 
və iqtidarını nüfuzdan salma-
ğa çalışırlar. 

Amma unudurlar ki, 
dövlətimiz indi 90-cı illərdəki 
Azərbaycan deyil. Ölkə 
iqtidarı da kifayət qədər 
güclü, dünyada böyük nüfuza 
malik, öz milli maraqlarını 
müdafiə etməyi bacaran bir 
hakimiyyətdir. Demokratik, 
hüquqi dövlət quruculuğu 
hazırkı iqtidar üçün başlıca 
vəzifədir və bu istiqamətdə 
ardıcıl, prinsipial siyasət 
həyata keçirilir. Azərbaycan 
hakimiyyəti ərazi və əhali 
baxımından kiçik bir dövləti 
beynəlxalq arenada söz 
sahibinə çevirdiyi və dünya 
siyasətinin zirvəsində ciddi 
aktor kimi çıxış etdiyi halda, 
destruktiv müxalifət ayrı-ayrı 
antiazərbaycan dairələrin 
təsiri altında ölkəni geriyə 
sürükləməyə çalışır. 

İbadulla ƏLİYEV, el 
 ağsaqqalı, Balakən rayonu:

– Radikal müxalifətin da-
ğıdıcı hərəkətlərini qətiyyətlə 
pisləyirəm. Bütün bunlar 
Azərbaycanın sürətli inkişafını 
gözü götürməyən qüvvələrin 
diqtəsi ilə baş verir. 

Möhtərəm Prezidentimiz 
 İlham Əliyevin rəhbərliyi 
altında ölkəmizdə rüşvət və 
korrupsiyaya qarşı mübarizə 
gücləndikcə, sistem xarak-
terli islahatların miqyası 

genişləndikcə, Azərbaycanın 
düşmənləri daha da 
aqressivləşir və mütəşəkkil 
şəkildə müqavimət 
göstərməyə çalışırlar.

Ermənistanla danışıqla-
rın yeni intensiv mərhələyə 
daxil olması ərəfəsində 
güclü mövqedən çıxış edən 
Azərbaycanın daxilində qar-
şıdurma yaratmağa çalışan 
bu qrupların məqsədi nədir? 
Əlbəttə, onlar xaricdən 
belə tapşırıqlar alırlar və 
canfəşanlıqla onu icra 
etməyə çalışırlar.

Azərbaycanda sabitliyi 
pozmaq istəyənlər bu ölkənin 
və xalqın düşmənləridir. 
AXCP sədri Əli Kərimli 
ölkə ictimaiyyəti arasında 
heç bir nüfuzu olmayan 
bir siyasətbazdır. Bu vaxta 
qədər bir nəfər də olsun 
normal təfəkkürlü, sağlam 
düşüncəli insan onun çağırış-
larına qoşulmayıb və bundan 
sonra da qoşulmayacaq. 

Azərbaycan xalqı qanuni 
yolla seçdiyi iqtidara sadiqdir 
və onun siyasətini tamamilə 
dəstəkləyir. Sadəcə, bu gün 
Azərbaycanın müstəqilliyi, 
söz sahibi olması regionda, 
dünyada müəyyən rəqib 
qrupları və koalisiyaları qıcıq-
landırır. 

Söhbəti qələmə aldı: 
M.HACIXANLI, 

“Xalq qəzeti”

Avropanın “mehmanşünasları” 
və “nüfuz agentləri”

Ədalət, vicdan və hüquq: � Avropa Parlamenti Azərbaycanla bağlı 
növbəti bədnam “sənəd” qəbul edib. Dünyanın hər 
yerində hüquqları pozulan insanlar, zorakılığa məruz 
qalan müsəlman qadınlar, qocalar, həlak olan dinc 
sakinlərin hüquqları qalıb bir kənarda, Azərbaycanda 
törətdiyi cinayət əməlinə görə həbs edilən bir blogerin 
“hüququ” AP-ni “narahat” edib. Azərbaycanda da 
dərhal bir sıra dairələr “müdrik görkəm” almağa 
başlayıblar. Reallıq isə başqa həqiqəti ortaya qoyur. 
Ölkəmizə qarşı bizə və insanlığa dost olmayan dairələr 
növbəti qarayaxma kampaniyasına başlayıblar. Onlar 
ədaləti, vicdanı və hüququ bir kənara qoyub, “nüfuz 
agentləri” ilə küçələrdə və sosial şəbəkələrdə “tanqo” 
oynayırlar. Amma belə getsə, yıxılacaqlar. AP-nin 
Mehman Hüseynovla bağlı qəbul etdiyi “sənəd”lə 
birlikdə tarixin arxivinə atılacaqlar. Bu məsələ üzərində 
bir qədər geniş dayanaq.

Müxalifətçilik meydanlarda 
qışqırmaqdan ibarət deyil

FAZIL  MUSTAFA MIRKAZIM  KAZIMOV RAZI  NURULLAYEV



27 yanvar 2019-cu il, bazar6
Ölkəmizdə məcburi köçkünlərə göstərilən 

diqqət və qayğı dünyaya nümunədir 
 � Azərbaycan cəmiyyətinin həssas təbəqəsini təşkil edən 

qaçqın və məcburi köçkünlər hər zaman Prezident İlham Əliyevin 
qayğısını yüksək səviyyədə hiss edirlər. Son 15 ildə qaçqınların və 
məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin həlli dövlət siyasətinin 
prioritet istiqamətlərindən biri olub. Doğma yurd-yuvalarından 
didərgin salınmış soydaşlarımızın sosial şəraitinin yaxşılaşdırılması 
ilə bağlı bir-birinin ardınca əhəmiyyətli tədbirlər keçirilmiş, dövlət 
proqramları təsdiqlənmiş, fərmanlar imzalanmışdır. Həssas qəlbli 
insanların mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədilə 
ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir, yeni yaşayış kompleksləri salınır. 

Bu sahəyə xüsusilə həssas 
münasibət göstərən Birinci vitse-pre-
zident Mehriban xanım Əliyevanın 
qəzalı vəziyyətdə olan bina və tiklilərdə, 
ən ağır şəraitdə yaşayan məcburi 
köçkünlərin yeni mənzillərə köçürülməsi 
barədə verdiyi tapşırığın icrası da-
vam etdirilir. Mən məcburi köçkünlər 
olan seçicilərimlə görüşəndə onlara 
göstərilən diqqət və qayğıya görə 
həmişə möhtərəm Prezidentimizə, Birin-
ci vitse-prezidentə minnətdarlıq edirlər. 

Ölkə Prezidenti qaçqın və məcburi 
köçkünlərin problemlərini daim diqqət 
mərkəzində saxlayaraq, bu məsələlərə 
qayğı ilə yanaşmış və onların həlli ilə 
bağlı zəruri tədbirlər həyata keçirmiş-
dir. Bu siyasətin gələcəkdə də davam 
etdiriləcəyi qarşıya qoyulan əsas 
vəzifələrdən biridir. Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti İlham Əliyevin 
sədrliyi ilə Nazirlər Kabinetinin 2018-ci 
ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekunla-
rına və qarşıda duran vəzifələrə həsr 
olunmuş iclasında bu məsələ yenidən 
gündəmə gətirlidi.

Dövlət başçısı dedi ki, keçən il 
5800-dən çox köçkün ailəsinə yeni 
evlər, mənzillər verilibdir. Bu, son illər 

ərzində rekord göstəricidir. Bununla 
bərabər, şəhid ailələrinə, Qarabağ 
müharibəsi əlillərinə 620-dən çox mənzil 
verilib. Bu il daha da çox mənzilin 
veriləcəyini vurğulayan möhtərəm 
Prezidentimiz məcburi köçkünlər üçün 
yeni şəhərciklərin tikiləcəyini bildirdi. 
Qeyd etdi ki, bu məsələ daim diqqət 
mərkəzindədir. Hələ də ağır vəziyyətdə 
yaşayan köçkünlərin problemlərinin həlli 
üçün bu il də böyük vəsaitin ayrıldığı 
diqqətə çatdırıldı. 

Bu il sosial infrastrukturla bağlı 
görüləcək işlər barəsində məlumat 
verən ölkə başçısı məcburi köçkünlərin 
məişət problemlərinin həllinin təmin 
ediləcəyini diqqətə çatdırdı. Möhtərəm 
Prezidentimiz keçən il 5800 ailəyə 
verilmiş yeni mənzillərin 1000-nin “Qobu 
Park” yaşayış kompleksində özəl şirkət 
tərəfindən inşa edildiyini və köçkünlərə 
təmənnasız verildiyini çox müsbət 
təşəbbüs kimi dəyərləndirdi və bunu 
alqışladığını dedi. Dövlət başçısı digər 
böyük biznes qurumlarının da sosial 
sahələrdə fəal olmalarının zəruriliyini 
bildirdi. 

Bu il təqribən 5000 köçkün ailəsi 
üçün yeni mənzillərin tikilib istifadəyə 

veriləcəyini diqqətə çatdıran ölkə başçı-
sı bu göstəricinin daha çox ola biləcəyini 
də vurğuladı. Bu günə qədər 300 min 
məcburi köçkün hər cür infrasrtuktura 
malik yeni evlərlə təmin edilib. Bu, bir 
daha təsdiqləyir ki, ölkəmizdə qaçqın və 
məcburi köçkünlərə göstərilən diqqət və 
qayğı dünyaya nümunədir.

Təkcə qaçqın və məcburi köçkünlər 
deyil, ümumiyyətlə, əlillərin, veteranla-
rın və digər aztəminatlı sosial qrupların 
həyat tərzi və mənzil şəraitləri də ölkə 
Prezidentinin rəhbərliyi və iradəsi altın-
da durmadan yaxşılaşdırılır. 

Qaçqın və məcburi köçkünlər 
əmindirlər ki, onlar cənab Prezident 
İlham Əliyevin həyata keçirdiyi uğurlu 
siyasət sayəsində doğma yurdlarına 
qayıdacaqlar. 2016-cı ilin Aprel döyüşləri 
də təsdiqlədi ki, Azərbaycanın güclü 
və qüdrətli ordusu işğal altında olan 
ərazilərimizi hər an azad etməyə qadir-
dir. O gün uzaqda deyil.

Elman MƏMMƏDOV,  
Milli Məclisin deputatı

Azərbaycanın qazandığı uğurlar aparılan 
alternativsiz siyasətin məntiqi nəticəsidir

 � Beynəlxalq nüfuzunu və regiondakı liderlik 
mövqeyini davamlı şəkildə möhkəmləndirən 
Azərbaycan xarici siyasətdə kifayət qədər uğurlara 
imza atıb. Ölkəmiz sosial-iqtisadi və hərbi sahələrdə 
də, beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya proseslərinə 
intensiv qoşulmada da mühüm naliyyətlər əldə 
edib. Respubilkamız Avropa və qlobal enerji 
təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə də mühüm töhfə 
verib. 

Ölkəmizin beynəlxalq əlaqələr 
sistemində nüfuzu dövlətimizin 
konseptual cəhətdən yeni roluna, 
davamlı islahatlara və ölkənin siyasi 
və iqtisadi potensialının inkişafına 
əsaslanır. Buna görə də Azərbaycan 
artıq müasir dünyanın ən aktual 
problemlərinin müzakirə olunduğu 
beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi edir. 
Bütün bunlar isə Prezident İlham 
Əliyevin məqsədyönlü siyasətinin 
nəticəsidir. 

 Dövlət başçısının Davosda 
Dünya İqtisadi Forumunda iştirakı 
və forum çərçivəsində bir sıra mü-
hüm görüşlər keçirməsi ölkəmizin 
beynəlxalq aləmdəki nüfuzunun 
artmasının göstəricisidir. Davos 
Forumu dünyanın iqtisadi mərkəzi 
hesab edilir. Hər il bu tədbirdə aparıcı 
dövlətlərin rəhbərləri, “Procter and 
Gamble Europe”, “Suez Group”, 
“Lazard Freres” və s. kimi nüfuzlu 

şirkətlərin rəhbərlərinin iştirakı Davos 
İqtisadi Forumunun dünya üçün necə 
böyük əhəmiyyət daşıdığını göstərir. 

Prezident İlham Əliyevin Davosda 
dövlət rəsmiləri, iri şirkət rəhbərləri 

ilə görüşləri ölkəmizlə əməkdaşlıq 
istiqamətlərini və potensialını daha 
da artırır.  

Prezident İlham Əliyev Çi-
nin “CGTN” televiziya kanalı-
na müsahibəsində vurğuladı ki, 
Xəzər dənizi vasitəsilə qitələrin 
birləşdirilməsi, Bakıda dəniz limanı-
nın tikintisi, dəmir yolu sistemimizin 
Avropa sistemi ilə birləşməsi yeni 
əməkdaşlıq formatını yaradır və qar-
şılıqlı asılılığı, müəyyən çətinlikləri, 
azaldır. 

Dövlət başçımız daha sonra de-
yib: “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.” Bütün bun-
ların nəticəsində isə Azərbaycana 
xarici investorların marağı daha da 
artır. 

Dünya xəritəsində strateji 
mövqeyə sahib olması ilə seçilən 
ölkəmizin güclü sosial-iqtisa-
di tərəqqisi və dayanıqlı inkişafı 
sahəsində qazandığı uğurlar dövlət 
başçısı İlham Əliyevin apardığı alter-
nativsiz siyasətin məntiqi nəticəsidir.

Elçin QULİYEV,  
Milli Məclisin iqtisadi siyasət,  

sənaye və sahibkarlıq  
komitəsinin üzvü

 � Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev qaçqınların və məcburi 
köçkünlərin problemlərinin həllinə xüsusi qayğı ilə yanaşır, bu məsələni 
daim diqqət mərkəzində saxlayır. Dövlətimizin başçısı qaçqınların və məcburi 
köçkünlərin sosial problemlərinin həllini dövlətin sosial siyasətinin əsas 
istiqamətlərindən biri kimi müəyyən edib. Son illərdə bu kateqoriyadan 
olan insanlar üçün bütün zəruri infrastrukturla təchiz olunmuş qəsəbələr 
salınıb, çoxmərtəbəli binalar inşa olunub. Onların sağlamlıqlarının təmini, 
sosial durumlarının yaxşılaşdırılması, məşğulluqlarının artırılması və digər 
məsələlərlə bağlı mühüm işlər görülüb. Bu işlərə Heydər Əliyev Fondunun 
həyata keçirdiyi layihələr də töhfə verir.

Ümumiyyətlə, Azərbaycan dövlətinin 
qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial 
məsələlərinin həlli istiqamətində gördü-
yü tədbirlər dünyada  nadir təcrübədir. Bu 
təcrübə bütün beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən 
çox yüksək qiymətləndirilir və ondan istifadə 
olunur. Ötən il dekabrın 27-də Sumqayıt 
şəhərində qaçqın və məcburi köçkün ailələri 
üçün inşa edilən yaşayış binaları kompleksi-
nin açılışı oldu. Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyev və Birinci vitse-prezident  Mehriban 
xanım Əliyeva açılışda iştirak etdilər. 
Dövlət başçısına məlumat verildi ki, şəhərin 
mərkəzində, Koroğlu prospektində yerləşən 
bu kompleksin inşasına 2017-ci ilin martın-
da başlanılıb. Xüsusi memarlıq üslubunda 
və müasir səviyyədə inşa olunan komp-
leks 1005 qaçqın və məcburi köçkün ailəsi 
üçün nəzərdə tutulub. Ərazisi 4 hektar olan 
kompleksdə ümumilikdə 12 bina, o cümlədən 
səkkizmərtəbəli səkkiz, 15 mərtəbəli dörd 
bina var. Kompleksdə məktəb, uşaq bağçası, 
mərasim evi, polis məntəqəsi və digər zəruri 
infrastruktur obyektləri inşa edilib. 

Mənzillərin hamısı tam təmirlidir və 
mətbəx mebeli, qaz sobası ilə təchiz olunub. 
Bundan başqa, mənzillərdə mərkəzləşdirilmiş 
internet və televiziya şəbəkəsi quraşdırılıb. 
Kompleksdəki 1005 mənzilin 167-si birotaqlı, 
536-sı ikiotaqlı, 302-si isə üçotaqlı və dördo-
taqlıdır. Ərazidə sakinlərin asudə vaxtlarını 
səmərəli keçirmələri üçün iki istirahət guşəsi 
yaradılıb, uşaq meydançası quraşdırılıb. 
Kompleksin ümumi ərazisinin 67 faizində 
yaşıllıq və abadlıq işləri görülüb. Bu komp-
leks Sumqayıtın mərkəzində yerləşdiyindən 
şəhərin memarlıq üslubuna uyğun inşa 
olunub, binaların fasadlarına xüsusi diqqət 
yetirilib, fərqli üslubda pəncərələr quraşdırılıb. 

Layihənin icrası zamanı Sumqayıtdakı 
12-ci mikrorayonda yerləşən 21 saylı məktəbə 
əlavə olaraq, dördmərtəbəli yeni korpus inşa 
edilib, məktəbin mövcud binasının fasadı, 
dam örtüyü tamamilə yenilənib. Məktəbin 540 

şagird yerlik yeni korpusunda 21 sinif otağı 
var. Burada təlim-tədrisi yüksək səviyyədə 
aparmaq üçün hərtərəfli şərait var.

Bu layihənin icrası Azərbaycan dövlətinin 
qaçqın və məcburi köçkün uşaqlarının təhsilli, 
bilikli və intellektual səviyyədə yetişməsinə 
nə dərəcədə həssaslıqla yanaşmasının əyani 
təzahürüdür.  Kompleksin ərazisində 50 yerlik 
uşaq bağçası da inşa edilib. 

Bundan əvvəl, 2018-ci il dekabrın 24-də 
Abşeron rayonunda 1000 məcburi köçkün 
ailəsi üçün salınmış yaşayış kompleksi 
istifadəyə verilmişdir. Sayca 101-ci olan bu 
şəhərciyin açılış mərasimində dövlət başçısı 
yeni ev alanların sevincinə şərik olduğunu  
bildirmiş, onların məişət şəraitlərinin yaxşı-
laşdırılması istiqamətində görülən işlərdən 
söz açmışdır: “Çox gözəl şəhərcikdir, bö-
yük ərazidə yerləşir. Burada iyirmidən artıq 
çoxmərtəbəli yaşayış binası inşa edilib. 
Uşaq bağçası, tibb məntəqəsi, icma mərkəzi, 
təxminən 800 şagirdlik gözəl məktəb, yəni 
burada normal yaşamaq üçün bütün imkan-
lar, bütün şərait var. Bu şəhərciyin istifadəyə 

verilməsi bir daha onu göstərir ki, köçkünlərin 
problemləri daim diqqət mərkəzindədir. Bizim 
üçün bu, prioritet məsələdir”. 

Cənab Prezident son illərdə məcburi 
köçkünlərin problemlərinin həlli işində çox 
böyük addımlar atıldığını, üç yüz minə yaxın 
köçkünün yeni mənzillərlə, fərdi evlərlə təmin 
edildiyini, bu məqsədlər üçün dövlətin çox 
böyük vəsait xərclədiyini diqqətə çatdıra-
raq əlavə etmişdir ki, məcburi köçkünlərin 
problemləri sosial məsələlər arasında ön 
plandadır. 

Qeyd edək ki, bu il 5800 köçkün ailəsi 
üçün fərdi evlər, mənzillər tikilib və istifadəyə 
verilib. Hər il minlərlə köçkün ailəsi yeni 
evlərlə, mənzillərlə təmin edilir.  Dövlət 
başçısının istəyi budur ki, bütün köçkün 
ailələri normal şəraitlə təmin olunsunlar. 
Bu istiqamətdə həm Bakıda, Abşeron rayo-
nunda, Sumqayıtda, həm də digər şəhər və 

rayonlarımızda geniş işlər görülür. Son illərdə 
yüzdən çox köçkün şəhərciyi tikilib istifadəyə 
verilib. Diqqət çəkən cəhət odur ki, son illər 
həm dövlət, həm də özəl sektor tərəfindən 
köçkünlərin mənzil problemləri həll edilir. 
Bu,  problemlərin həllində bir yenilikdir. Çünki 
özəl sektor da köçkünlər üçün mənzillərin 
tikintisinə başlamışdır. Ötən il açılan “Qobu 
Park” köçkün şəhərciyində mindən çox ailə 
üçün yeni binalar, evlər tikilib, bütün infrast-
ruktur yaradılıb.

İşğaldan azad edilən Cocuq Mərcanlıda 
öncə 50, sonra isə 100 evin tikintisi başa çat-
dırılmış, bütün infrastruktur yaradılmış, yollar, 
elektrik xətləri, məktəb, ermənilər tərəfindən 
dağıdılmış Şuşa məscidinin bənzəri olan 
məscid tikilmişdir. Biznes üçün də çox gözəl 
şərait yaradılmışdir. Hər bir köçkün bir arzu 
ilə, bir amalla yaşayır ki, tezliklə öz doğma tor-
pağına qayıtsın. Cocuq Mərcanlı qəsəbəsində 
yenidən həyatın canlanması buna misaldır. 
Tərtərin Şıxarx qəsəbəsində tikilmiş şəhərcik 
isə 1200 ailənin mənzil problemini həll etmiş-
dir.

Prezident İlham Əliyevin Azərbaycanın 
ərazi bütövlüyünün təmin olunması 
istiqamətində həyata keçirdiyi tədbirlər, qaç-
qın və məcburi köçkünlərin həyat şəraitinin 
yaxşılaşdırılması üçün görülən işlər bu kate-
qoriyadan olan soydaşlarımızın hər zaman 
diqqət və qayğı ilə əhatə olunduğunu göstərir. 
Bu istiqamətdə atılan mühüm addımlardan 
biri də 2017-ci il martın 9-da Birinci vitse-pre-
zident Mehriban Əliyevanın sədrliyi ilə Bakı 
və Sumqayıt şəhərlərinin yataqxanalarında 
müvəqqəti məskunlaşmış qaçqın və məcburi 
köçkün ailələrinin köçürülməsinə həsr edilən 
müşavirənin keçirilməsi olmuşdu. Mehriban 
xanım Əliyeva müşavirədəki çıxışında ağır 
vəziyyətdə, qəzalı və yararsız binalarda 
məskunlaşan məcburi köçkünlərin həyat 
şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı tapşırıqla-
rını vermişdi. 2017-ci ilin may ayında Qara-
dağ rayonunda 1026 məcburi köçkün ailəsi 
üçün inşa edilən yaşayış kompleksinin təməli 
qoyulmuşdu. Abşeron rayonunun Masazır, 
Mehdiabad, həmçinin Sabunçu rayonunun 
Ramana qəsəbələrində 470 mənzil məcburi 
köçkünlərə təqdim edilmişdi. Bununla yanaşı, 
Heydər Əliyev Fondu tərəfindən alınan 465 
mənzilə Binəqədi rayonu, 9-cu mikrorayon 
ərazisindəki Təcili Tibbi Yardım Stansiya-
sının yarımçıq binasından məcburi köçkün 
ailələrinin köçürülməsi başa çatdırılmışdır. 

2007-ci ildə ölkədəki 12 çadır 
düşərgəsinin ləğv edilməsi ilə başlanan 
proses nəticəsində qaçqın və məcburi 
köçkünlər üçün indiyədək 3,5 milyon kvadrat-
metr yaşayış sahəsi olan müasir qəsəbələr 
və çoxmərtəbəli binalardan ibarət yaşayış 
kompleksləri salınıb. 2018-ci ilin sonuna 
evlərlə, mənzillərlə təmin edilmiş məcburi 
köçkünlərin sayı 300 minə çatdı. Bu da 53 min 
500 ailə deməkdir. Ümumilikdə, bu kateqori-
yadan olan insanların sosial problemlərinin 
həlli üçün indiyədək 7,1 milyard manatdan 
artıq vəsait xərclənib. Ötən dövrdə 200 min 
məcburi köçkün büdcə təşkilatlarında və digər 
sahələrdə daimi işlə təmin edilib. Bununla da 
məcburi köçkünlər arasında yoxsulluq həddi 
son 15 ildə 75 faizdən 12 faizədək azalıb. 

Hazırda Beyləqan rayonunda müvəqqəti 
məskunlaşmış məcburi köçkün ailələri üçün 
bütün zəruri, sosial-texniki infrastrukturu 
olan yeni yaşayış kompleksi inşa edilir. 146 
evdən ibarət olacaq qəsəbənin inşası üçün 
30 hektar torpaq sahəsi ayrılıb. Mənzillərin 
12-si birotaqlı, 73-ü ikiotaqlı, 54-ü üçotaqlı, 
7-si dördotaqlıdır. Ərazidə bundan əlavə 150 
şagird yerlik məktəb binası, 50 yerlik uşaq 
bağçası, tibb məntəqəsi, klub-icma mərkəzi 
və inzibati bina da tikilir. Qəsəbədəki evlərin 
hər birinin sanıtar qovşağı və 12 sot həyətyanı 
sahəsi olacaq. Qəsəbədə infrastruktur işləri 
də həyata keçirilir.

Zərifə BƏŞİRQIZI,  
“Xalq qəzeti”

Son 18 ildə qaçqın və məcburi köçkünlər 
üçün 102 müasir qəsəbə salınıb
Həmin qəsəbələrdən üçü ötən il istifadəyə verilib

 � Son 15 il ərzində Azərbaycan 
Prezidenti cənab İlham Əliyevin uğurlu 
sosial siyasəti nəticəsində respublika 
əhalisinin rifah halı yaxşılaşıb, sosial 
cəhətdən həssas əhali qruplarına 
dövlət qayğısı daha da artırılıb, geniş 
əhali kateqoriyalarını əhatə edən 
etibarlı sosial müdafiə sisteminin 
formalaşdırılması həyata keçirilib. 
Bunun nəticəsində əmək pensiyasının 
orta aylıq məbləği 2003-cü ilə nisbətən 
12,1 dəfə artaraq 2018-ci il 1 dekabr 
tarixinə 222,5 manata, yaşa görə 
əmək pensiyasının orta aylıq məbləği 
isə 249,5 manata çatıb. Ötən il əmək 
pensiyalarının maliyyələşməsinə 
yönəldilən illik vəsaitin həcmi 2003-
cü ilə nisbətən 16,7 dəfə artıb. Dövlət 
başçısının müvafiq sərəncamına 
əsasən icra olunan özünüməşğulluq 
proqramına cəlb olunanların sayı 2018-
ci ildə 6,5 dəfə artaraq 7800 nəfəri ötüb.

Ölkədə sosial 
müdafiə sisteminin 
qabaqcıl beynəlxalq 
təcrübə əsasında 
inkişaf etdirilməsinə 
Prezident İlham 
Əliyevin uğurlu sosi-
al-iqtisadi siyasətinin 
prioritetlərindən biri 
kimi daim mühüm 
önəm verilir. Fikrimin 
təsdiqi olaraq diqqəti 
bir məqama yönəltmək 
istərdim. Dövlət başçısı-
nın  2018-ci il 5 sent-
yabr tarixli fərmanına əsasən pensiya yaşı çatan hər 
kəs heç bir müəssisə və arxivə üz tutmadan, sənəd 
toplamadan, bürokratik maneələrlə üzləşmədən ünva-
nına göndərilən bildiriş vasitəsilə alacağı pensiyanın 
məbləği, habelə pensiya kartını haradan əldə edəcəyi 
barədə məlumat ala bilir.  

Azərbaycanda qaçqın və məcburi köçkünlərin 
sosial  şəraitinin daha da yaxşılaşdırılmasına xüsusi 
əhəmiyyət verilir. Belə ki, son 18 il ərzində qaçqın və 
məcburi köçkünlər üçün respublikanın 30-dan artıq 
şəhər və rayonunda bütün sosial-texniki infrastruktu-
ra malik 102 müasir qəsəbə salınıb ki, bunun da üçü 
ötən il istifadəyə verilib.

Xatırlatmaq yerinə düşər ki, 2007-ci ildə ölkədəki 
12 çadır düşərgəsinin ləğv edilməsi ilə başlanan 
proses nəticəsində qaçqın və məcburi köçkünlər üçün 
indiyədək 3,5 milyon kvadratmetr yaşayış sahəsi olan 
müasir qəsəbələr və çoxmərtəbəli binalardan ibarət 
yaşayış kompleksləri salınıb. 

Şübhəsiz ki, sadalanan bu uğurların əldə 
edilməsində ölkədə dayanıqlı ictimai-siyasi sabitlik 
və əmin-amanlıq mühitinin yaradılması, dövlətimizin 
çoxşaxəli siyasətinin xalq tərəfindən dəstəklənməsi 
başlıca amillər olaraq mühüm rol oynayıb.

Hüseyn İBRAHİMOV, 
AMEA-nın Fəlsəfə İnstitutunun əməkdaşı,  

fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru

Əhalinin sosial müdafiəsi 
dövlət siyasətində prioritet 

istiqamətlərdən biridir



727 yanvar 2019-cu il, bazar

Adolf Hitler 
Argentinaya qaçıb?

Abel Basti bildirib ki, 
İkinci dünya müharibəsi 
dövründə on milyonlarla in-
sanın ölümünə bais olmuş 
Alman milli-sosialist fəhlə 
partiyasının rəhbəri Adolf 
Hitler 1945-ci ildə intihar 
etməmiş və Argentinaya 
qaçmışdır. Yazıçı qeyd edir 
ki, qaçış planı 1943-cü ildə hazırlanıb. “Seral” adlan-
dırılan məxfi plan iki il sonra həyata keçirilib və nasist 
partiyasının rəhbərliyi təyyarə ilə Berlindən çıxarılıb. 
Hitleri əvvəlcə İspaniyaya, oradan da sualtı qayıqla 
Argentinaya aparmışlar. 

Belə bir fakt xüsusilə diqqəti cəlb edir ki, Hitle-
rin sahilə çıxarıldığı yerdə qumun altında 30 metr 
dərinlikdə üç sualtı qayıq aşkar olunmuşdur. Argentina-
nın hərbi arxivində bu barədə heç bir sənəd yoxdur. 

Hitler və silahdaşları Latın Amerikasında 
əvvəlcədən nəzərdə tutulmuş marşrut üzrə Argen-
tina diktatoru Xuan Perona və nasistlərə yaxın olan 
adamların evlərinə aparılmışlar. Hitler bəzi ailələrlə, 
o cümlədən Eykxorn ailəsi ilə ölənə qədər yaxın 
münasibət saxlamışdır. Eykxorn ailəsinin bağbanı son-
ralar xüsusi xidmət orqanlarına verdiyi ifadədə Hitlerin 
Argentinada olduğunu etiraf etmişdir. 

Abel Basti bildirib ki, Hitler ömrünün son illərində 
Paraqvayda yaşamış və 1964-cü ildə orada ölmüşdür.

  “Xalq qəzeti”

 � “Globo” qəzeti ştat hakimiyyətinə 
istinadən xəbər verir ki, Braziliyanın cənub-
şərqində bəndin dağılması və insan tələfatı ilə 
əlaqədar olaraq Minas-Jerays ştatının hökuməti 
üçgünlük matəm elan etmişdir.

Qəzet bildirir ki, xilasedicilərin məlumatına görə, 9 nəfər 
həlak olmuş, 300-ə yaxın adam itkin düşmüşdür.  Hadisə baş 
verən ərazidə 427 nəfər olmuşdur. Onlardan sağ qalmış  279 
nəfər evakuasiya edilmişdir. Yerli media orqanlarının bəziləri 
Brumadinyu bələdiyyəsinin rəhbərinə istinadən 50 nəfərin 
həlak olduğunu bildirirlər. 

Cümə günündən şənbəyə keçən gecə axtarış-xilasetmə 
əməliyyatı qısa müddətə dayandırılmış, lakin səhər tezdən 
yenidən davam etdirilmişdir. 

Braziliya Prezidenti Jair Bolsonaru şənbə günü vertolyotla 
bəndin dağıldığı əraziyə baxış keçirmiş və müvafiq göstərişlər 
vermişdir.

Qeyd edək ki, Brumadinyu bələdiyyəsi ərazisindəki bənd 
cümə günü səhər dağılmış, nəticədə su və palçıq axını inzi-
bati binalara və yaşayış evlərinə dolmuşdur. Qəza zamanı 
xəbərdarlıq sistemi işləməmişdir. 

“Xalq qəzeti”

 � Azərbaycanın Vaşinqtondakı konsulu 
Vüqar Qurbanovun “The Washington Post” 
qəzetinə ünvanladığı məktubunda deyilir ki, 
əsl narazılıq Azərbaycanda yox, Ermənistanda 
müşahidə olunur.

Məktubda deyilir: 
 “Regionumuzda baş vermiş 
son hadisələrdən əldə 
olunan maraqlı dərs ondan 
ibarətdir ki,  Azərbaycan 
daimi tənqidlərə məruz qal-
dığı bir vaxtda, məhz qonşu 
Ermənistanda militarist 
hökumətə qarşı narazılıq 
yaranır. Bununla belə, bir 
çox ekspertlər diqqətini 

Azərbaycana yönəldir 
və Ermənistanda rejimin 
dəyişməsinə səbəb olmuş 
narazılığı diqqətə almırdı-
lar”.

Mehman Hüseynovla 
bağlı vəziyyətə gəldikdə 
isə, məktubda qeyd 
olunur ki, o, aclıq aksiya-
sı keçirməyib və bir sıra 
avropalı rəsmi şəxs bunun 

şahidi olub: “Bundan 
başqa, digər məhbusların 
da aclıq aksiyası keçirdiyi 
barədə sübutlar yoxdur. 
Mehman Hüseynov bir 
müddət əvvəl şəxsən 
Prezident İlham Əliyevə 

müraciət edib və işi ilə 
bağlı daha dəqiq araş-
dırma aparılmasını xahiş 
edib. Onun barəsində 
cinayət işinə xitam verilib”.

“Xalq qəzeti”

 � ABŞ Prezidenti Donald Tramp 
demokratlara güzəştə gedərək  Konqres 
tərəfindən qəbul edilmiş 15 fevrala qədər 
olan  müvəqqəti büdcəni cümə günü 
imzalayıb. Bununla da 35 gün davam etmiş  ən 
uzunmüddətli şatdaun müvəqqəti olaraq başa 
çatıb.

Tramp sərhəd 
təhlükəsizliyi və Meksika ilə 
sərhəddə divarın tikilməsi 
üçün tələb etdiyi 5,7 milyard 
dollar vəsaiti ala bilməsə də, 
müvəqqəti büdcəni imza-
lamış, lakin demokratların 
vəsait ayrılmasına razılıq 
verməyəcəyi təqdirdə “şənliyi 
davam etdirəcəyini” bildirmiş-
dir. Büdcənin imzalanmasın-
dan sonra dövlət qurumla-
rının 3 həftə ərzində işlərini 
bərpa edəcəkləri gözlənilir.

Trampın güzəştə 
getməsinin səbəbi bəzi 

ekspertlərin iddia etdiyi kimi, 
büdcənin imzalanmasından 
bir neçə saat əvvəl onun 
seçkiqabağı qərargahının 
sabiq müşaviri Rocer  Sto-
unun həbs olunması deyil. 
Şatdaunun uzun sürməsi 
respublikaçıların nüfuzuna 
və mövqeyinə ciddi mənfi 
təsir göstərirdi. Buna görə 
də respublikaçıların bir 
qismi kompromisə meyilli idi.  
Partiyanın Senatdakı lideri 
Mitç Makkonnelin bu barədə 
prezidentə məlumat verdiyi 
bildirilir.   

Xatırladaq ki, şatdaun 
dövründə  800 minə yaxın 
dövlət qulluqçusu maaşsız 
qalıb.

“Xalq qəzeti”

 � İsrailin nüfuzlu “The Jerusalem Post” qəzeti “Cəmiyyət 
üçün beynəlxalq layihələr” qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri, 
beynəlxalq münasibətlər sahəsində tanınmış ekspert Arye Qutun 
məqaləsini dərc edib. 

“İsraillə Azərbaycan öz strate-
ji tərəfdaşlığını möhkəmləndirir və 
genişləndirir” sərlövhəli məqalədə 
bildirilir: “Hazırda İsrail dövləti ilə 
Azərbaycan Respublikası arasın-
da qarşılıqlı etimada əsaslanan 
tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq 
münasibətləri dünyanın əksər ölkələri 
üçün ideal modeldir. Bu ölkələr və 

onların xalqları ən çətin vaxtlarda 
bir-birinin yanında olub və mü-
hüm məsələlərdə həmişə bir-birini 
dəstəkləyib. Bu möhkəm əlaqələrin 
əsas səbəblərindən biri insan amilidir 
– azərbaycanlılarla bu ölkədə yaşayan 
yəhudi icması arasında qədimdən 
mövcud olan sıx qardaşlıq və dostluq 
münasibətləri”.

Müəllifin fikrincə, bu danılmaz 
bir tarixi faktdır ki, Avrasiyada heç 
bir başqa ölkənin İsrail ilə əlaqələri 
İsrail–Azərbaycan əlaqələrindən 
daha sıx və ya səmimi deyil. Arye Qut 
məqalənin sonunda yazır: “İki ölkə 
arasında münasibətlər həm də ona 
görə təəccüb doğurur ki, Azərbaycan 
əhalisinin əksəriyyəti müsəlmanlar 
olan dünyəvi ölkədir. Azərbaycan 
İsrail üçün həmişə cəlbedicidir. Özü 
də təkcə ona görə yox ki, bu ölkədə 
antisemitizm yoxdur və heç vaxt olma-
yıb, həm də ona görə ki, rəsmi Bakı 
dünyada antisemitizm təzahürlərini 
dəfələrlə pisləyib. İsrail ilə Azərbaycan 
arasında iqtisadi, siyasi və strateji 
əlaqələrin daim genişlənməsini nəzərə 
alsaq, bu qarşılıqlı cazibə xüsusilə 
aktuallaşır”.

“Xalq qəzeti”

“Azərxalça” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 
mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, 
cəmiyyət hər il dünyanın müxtəlif ölkələrində 
keçirilən beynəlxalq xalça satış-sərgilərində 
iştirak edir.

Həmin sərgilərdə nümayiş etdirilən xalçalar 
isə “Azərbaycan brendi” kimi təqdim olunur. 
2016-2018-ci illərdə “Azərxalça”nın məhsulları 
Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Almaniyada, 
Rusiyada və Cənubi Koreyada keçirilən belə 
tədbirlərdə sərgilənib və böyük maraq oyadıb. 
Bundan başqa, dünyanın bir sıra inkişaf etmiş 
ölkələrinin bu sahə üzrə ixtisaslaşmış şirkətləri 

ilə əlaqələr yaradılıb, xalça ixracı üçün razılıqlar 
əldə olunub.

Cəmiyyət Azərbaycan xalçalarının müxtəlif 
ölkələrdə satışının təşkili məqsədilə mağaza-
lar yaratmaq istiqamətində də iş aparır. Artıq 
ilk  mağaza İsveçin Stokholm 
şəhərində açılıb.

İsveçdə fəaliyyət göstərən 
“NGK-AZE” şirkəti Azərbaycan 
xalçalarının bu ölkəyə idxalı 
üçün “Azərxalça”ya müraciət 
edib. Təklif dəyərləndirilib, həmin 
şirkətin “Azərxalça”nın İsveçdəki 
distribütoru olmasına razılıq 
verilib. Stokholmun “Vikjö” ticarət 
mərkəzində açılan mağazada 
Azərbaycan xalçalarının Bakı, 
Qarabağ, Quba, Şirvan və Gəncə 
qrupları üzrə müxtəlif ölçülü 
 xalçalar satışa çıxarılıb.

Qeyd edək ki, İsveçdə 
həndəsi naxışlı və al-əlvan 

rəngli Azərbaycan xalçalarına tarixən ciddi 
maraq olub. İsveçdəki kolleksionerlərin şəxsi 
kolleksiyalarında xeyli qədim Azərbaycan 
xalçaları vardır. Ancaq ilk dəfədir ki, bu ölkədə 
Azərbaycan xalçalarının satışı mağazası açılır. 
Belə satış mağazalarının yaradılmasına başqa 
ölkələrin şirkətləri də maraq göstərirlər. Hazırda 
“Azərxalça” həmin təklifləri dəyərləndirir.

“Xalq qəzeti”

Bunu Trend-ə Gənc Diplomat-
lar Assosiasiyası Qeyri-Hökumət 
Təşkilatının (QHT) rəhbəri Zurab 
Qventsadze deyib. Onun sözlərinə 
görə, erməni separatçısı Mixail 
Avaqyan təkcə Azərbaycan xal-
qının yox, həm də gürcü xalqının 
düşmənidir: “Gürcüstan ərazisində 
baş vermiş bu hadisə xalqlarımızı 
bir-birinə qarşı qoymaq məqsədi 
daşıyır. Hesab edirəm ki, heykəlin 
quraşdırılması üçün Axalkala-
ki meri məsuliyyət daşıyır. Çünki 
mən əminəm ki, bu fakt barədə 
 Gürcüstanın Baş naziri və  xarici işlər 

naziri məlumatlandırılmayıb. Fikrimcə, 
Gürcüstan rəhbərliyi bu insidentlə 
bağlı müvafiq qərar qəbul edəcək”.

QHT rəhbəri bildirib ki, Gürcüs-
tan ərazisində erməni millətçisinə 
qoyulmuş heykəl yaxın zamanlarda 
sökülməlidir: “Ölkələrimiz strateji 
tərəfdaşdır, Azərbaycan isə bizə dost 
ölkədir və investisiya dəstəyi, yana-
caq təminatı kimi addımlarla ölkəmizi 
dəstəkləyir. Əminəm ki, üçüncü 
qüvvələrin Gürcüstanla Azərbaycan 
arasında qardaşlıq münasibətlərinə 
ziyan vurmaq cəhdləri uğur 
 qazanmayacaq”.

“The Washington Post”: 
Əsl narazılıq Azərbaycanda yox, 
Ermənistanda müşahidə olunur

Zurab Qventsadze: 
Avaqyanın heykəlini 
ermənipərəst qüvvələr ucaldıb

 � Gürcüstanın Axalkalaki şəhərində 
Azərbaycanın işğal olunmuş Dağlıq Qarabağ 
bölgəsində dinc azərbaycanlı sakinlərin 
cəlladı olmuş Mixail Avaqyanın heykəlinin 
qoyulması Gürcüstandakı müəyyən 
erməniyönümlü qüvvələrin təşəbbüsüdür.

Tramp müvəqqəti 
büdcəni imzalayıb

İsrail və Azərbaycan öz 
strateji tərəfdaşlığını 
möhkəmləndirir və 

genişləndirir

“The Jerusalem Post”:

“Azərxalça”nın məhsulları İsveç bazarında 
“Azərxalça” Açıq Səhmdar 

Cəmiyyəti istehsal etdiyi 
məhsulları beynəlxalq xalça 
bazarına çıxarmaq üçün mühüm 
tədbirlər həyata keçirir.

(Şəkil Almaniya federal arxivindəndir)

(Abel Basti)

Bütün həyatı boyu üçüncü reyxin 
rəhbəri Adolf Hitler barədə tədqiqat aparmış 
Argentina yazıçısı Abel Basti heyrətləndirici 
bəyanatla çıxış edib. 

Braziliyada matəm 
ELAN  OLUNUB
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AZƏRBAYCAN  RESPUBLIKASI  NAZIRLƏR  KABINETININ  QƏRARI
№ 25                        Bakı şəhəri, 24 yanvar 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Notariat hərəkətlərinin 
qeydi üçün reyestrlərin, notariat şəhadətnamələrinin, əqdlərdə və təsdiq 
edilən sənədlərdə təsdiq qeydlərinin formalarının təsdiq edilməsi haqqında” 
2000-ci il 23 avqust tarixli 148 nömrəli, “Borcların icra qeydləri əsasında 
mübahisəsiz qaydada alınmasına əsas olan sənədlərin Siyahısının təsdiq 
edilməsi haqqında” 2000-ci il 2 sentyabr tarixli 156 nömrəli və “Notariat 
hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimatın təsdiq edilməsi 
barədə” 2000-ci il 11 sentyabr tarixli 167 nömrəli qərarlarında dəyişikliklər 
edilməsi haqqında

“Notariat haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanunun-
da dəyişikliklər edilməsi barədə” 
Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 
29 iyun tarixli 1223-VQD nömrəli Qa-
nununun tətbiqi haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 10 
avqust tarixli 230 nömrəli Fərmanının 
1.3-cü və 1.5-ci bəndlərinə əsasən 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabineti QƏRARA ALIR:

1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust ta-
rixli 148 nömrəli Qərarı (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplu-
su, 2000, № 8 (III kitab), maddə 652; 
2005, № 8, maddə 782, № 12, maddə 
1228; 2006, № 2, maddə 203; 2008, 
№ 8, maddə 787; 2013, № 5, maddə 
577; 2014, № 10, maddə 1314; 2016, 
№ 11, maddə 1936; 2018, № 3, maddə 
627) ilə təsdiq edilmiş 41 nömrəli forma 
yeni redaksiyada təsdiq edilsin (əlavə 
olunur).

2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2000-ci il 2 sentyabr tarixli 
156 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Res-
publikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2000, № 9, maddə 682; 2002, № 3, 
maddə 145; 2003, № 6, maddə 342; 
2005, № 8, maddə 782; 2006, № 10, 
maddə 903; 2008, № 2, maddə 106; 
2010, № 3, maddə 264, № 12, maddə 
1123; 2014, № 10, maddə 1315; 
2016, № 9, maddə 1585; 2017, № 12 
(II kitab), maddə 2544; Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
2018-ci il 18 dekabr tarixli 539 nömrəli 
Qərarı) ilə təsdiq edilmiş “Borcların icra 
qeydləri əsasında mübahisəsiz qay-
dada alınmasına əsas olan sənədlərin 
Siyahısı”nda aşağıdakı dəyişikliklər 
edilsin.

2.1. 1-ci və 19-cu hissələrin “b)”, 
26-cı hissənin “c)”, 29-cu hissənin “a)” 
abzasları ləğv edilsin;

2.2. 2-ci hissə üzrə:
2.2.1. “a)” və “b)” abzasları aşağıda-

kı redaksiyada verilsin:
“a) əsasında borcun alındığı 

sənədlərin, o cümlədən kredit xətti 
müqaviləsinin əsli;

 b) müddəti keçirilmiş borcun 
məbləği göstərilməklə, borclunun 
hesabından tələbkar tərəfindən təsdiq 
olunmuş çıxarış;”;

2.2.2. aşağıdakı məzmunda “c)” 
abzası əlavə edilsin: 

“c) alınmış borc üzrə faiz və 
cərimələrin hesablanma tarixi və 
məbləğləri göstərilməklə, tələbkar 
tərəfindən tərtib olunmuş təfsilatlı 
maliyyə arayışı;”;

2.3. V bölməsinin adından və 11-ci 
hissənin birinci abzasından “mübahisə 
doğurmayan” sözləri çıxarılsın;

2.4. 13-cü hissə aşağıdakı redaksi-
yada verilsin:

“13. Dövlət və ya bələdiyyə mənzil 
fondunun yaşayış sahələrində so-
sial kirayə müqaviləsi və ya kirayə 
müqaviləsi üzrə yaşayan kirayəçi 
tərəfindən yaşayış sahəsinə görə, ya-
şayış sahəsinin saxlanması və təmirinə 
görə haqq ödənilmədikdə.

İcra qeydi almaq üçün aşağıdakılar 
təqdim olunur:

a) yaşayış sahəsinə və yaşayış 
sahəsinin saxlanması və təmirinə görə 
dövlət mənzil fonduna münasibətdə 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabineti, bələdiyyə mənzil fonduna 
münasibətdə isə müvafiq bələdiyyə 
tərəfindən təsdiq edilmiş haqqın 
ödənilməməsi barədə qəbzin surəti:

b) borcun məbləği göstərilməklə və 
onun ödənilmədiyi qeyd olunmaqla, 
tələbkarın arayışı.”;

2.5. aşağıdakı məzmunda 13-1-ci 
hissə əlavə edilsin:

“13-1. Kommunal xidmətlərə görə - 
məişətdə istehlak edilmiş təbii qaz, su, 
elektrik və ya istilik enerjisinin haqqının 
ödənilməsi barədə tələblər.

İcra qeydi almaq üçün aşağıdakılar 
təqdim olunur:

yaşayış sahəsinin sosial kirayə 
müqaviləsi üzrə kirayəçi üçün – belə 
müqavilə bağlandığı andan müva-
fiq kommunal xidmətin göstərilməsi 
barədə müqavilə;

dövlət və ya bələdiyyə mənzil 
fondunun yaşayış sahəsinin kirayə 
müqaviləsi üzrə kirayəçi üçün – belə 
müqavilə bağlandığı andan müva-
fiq kommunal xidmətin göstərilməsi 
barədə müqavilə;

mənzil-tikinti kooperativi üzvləri 
üçün – mənzil-tikinti kooperativi 
tərəfindən yaşayış sahəsinin verildiyi 
andan müvafiq kommunal xidmətin 
göstərilməsi barədə müqavilə;

yaşayış sahəsinin mülkiyyətçisi 
üçün – yaşayış sahəsinə mülkiyyət 
hüququ əmələ gəldiyi andan müva-
fiq kommunal xidmətin göstərilməsi 
barədə müqavilə və yaranmış bor-
cun məbləği göstərilməklə və onun 
ödənilmədiyi qeyd olunmaqla, 
tələbkarın arayışı.

Borclu barəsində bu Siyahının 13-
1-ci hissəsində göstərilən tələblər üzrə 
müvafiq sənədlərin təqdim edilməsi 
mümkün olmadıqda, yaşayış sahəsinin 
faktiki istifadəçisi barəsində yaran-
mış borcun məbləği göstərilməklə və 
onun ödənilmədiyi qeyd olunmaqla, 
tələbkarın arayışı.”;

2.6. 15-ci hissə üzrə:
2.6.1. birinci abzasdan “, kommu-

nal” sözü çıxarılsın;
2.6.2. “b” abzasından “icarəçi yazılı 

surətdə xəbərdar edildikdən sonra” 
sözləri çıxarılsın;

2.7. 17-ci hissənin ikinci abzasının 
ikinci cümləsindən “ev sahibinə və 
ya icarəçiyə yazılı xəbərdarlıq təqdim 
edildikdən sonra” sözləri çıxarılsın;

2.8. 21-ci hissənin “b” abzasından 
“və onu ödəmə müddətləri haqqında 
borcluya göndərilmiş bildirişin tələbkar 
tərəfindən təsdiq olunmuş surəti” 
sözləri çıxarılsın;

2.9. 27-ci və 28-ci hissələrin ikin-
ci abzasları və 30-cu hissənin ikinci 
cümləsi çıxarılsın;

2.10. XX bölmə aşağıdakı redaksi-
yada verilsin:

“XX. Lisenziyalaşdırılan telekommu-
nikasiya xidmətinin göstərilməsinə görə 
borcun alınması

40. Lisenziyalaşdırılan telekom-
munikasiya xidmətinə görə müva-
fiq təşkilatın borcu müəyyən edən 
sənədləri.

İcra qeydi almaq üçün borclunun 
ödəməli olduğu məbləğə dair hesabın 
surəti təqdim edilir.”;

2.11. aşağıdakı məzmunda “Qeyd” 
əlavə edilsin:

“Qeyd. Tələbkar bu Siyahı ilə 
müəyyən edilmiş sənədlərlə icra 
qeydinin aparılması üçün notariat 
kontoruna müraciət etdiyi gündən ən 
azı 20 gün əvvəl sifarişli poçt vasitəsilə 
borcluya tələbin icra edilmədiyi halda 
icra qeydinin aparılacağı barədə bildiriş 
göndərməlidir. İpoteka predmetinə 
tutmanın yönəldilməsi barədə bildirişin 
göndərilməsi qaydası “İpoteka haq-
qında” Azərbaycan Respublikasının 
Qanunu ilə tənzimlənir. Bildiriş, onun 
borcluya çatdırıldığını təsdiq edən 
sənəd, borclunun cavab məktubu 
(cavab məktubu olduğu halda) bu Si-
yahı ilə müəyyən edilmiş icra qeydinin 

aparılması üçün digər sənədlərə əlavə 
olunmalıdır.”.

3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2000-ci il 11 sentyabr tarixli 
167 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Res-
publikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2000, № 9, maddə 693; 2001, № 11, 
maddə 722; 2002, № 3, maddə 148, 
№ 7, maddə 455, № 10, maddə 635; 
2003, № 10, maddə 629; 2005, № 4, 
maddə 386, № 6, maddə 534, № 8, 
maddə 782, № 10, maddə 977, № 11, 
maddə 1061, № 12, maddələr 1228, 
1231; 2006, № 3, maddə 297, № 8, 
maddə 731, № 9, maddə 830, № 10, 
maddə 902, № 11, maddə 994; 2008, 
№ 2, maddə 108, № 4, maddə 316, 
№ 8, maddə 787; 2009, № 2, maddə 
148, № 10, maddələr 846, 849, № 12, 
maddə 1079; 2010, № 6, maddə 555; 
2011, № 10, maddə 971; 2012, № 3, 
maddə 263, № 5, maddələr 489, 495, 
№ 7, maddə 777, № 11, maddə 1206, 
№ 12, maddə 1354; 2013, № 4, maddə 
444, № 5, maddə 578; 2014, № 1, 
maddə 74, № 5, maddələr 552, 589, № 
6, maddə 746, № 8, maddə 1019, № 
12, maddə 1685; 2015, № 12, maddə 
1580; 2016, № 3, maddə 611, № 4, 
maddələr 777, 814, № 6, maddə 1226, 
№ 8, maddə 1449, № 11, maddə 1937; 
2017, № 1, maddə 135, № 3, maddə 
493, № 6, maddə 1245, № 7, maddə 
1491, № 9, maddə 1721, № 10, maddə 
1883, № 12 (II kitab), maddə 2545; 
2018, № 2, maddə 347, № 3, maddə 
628, № 4, maddə 789, № 5, maddə 
1122, № 6, maddələr 1360, 1367, № 9, 
maddə 1929, № 10, maddə 2166) ilə 
təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublika-
sında notariat hərəkətlərinin aparılması 
qaydaları haqqında Təlimat”da aşağı-
dakı dəyişikliklər edilsin:

3.1. 7-ci hissənin on ikinci abzası 
üzrə:

3.1.1. üçüncü cümləyə “saxlanıl-
maqla” sözündən sonra “(“Elektron 
notariat” informasiya sistemi vasitəsilə 
elektron qaydada təqdim edilən 
sənədlər isə müvafiq qaydada)” sözləri 
əlavə edilsin;

3.1.2. dördüncü cümləyə “qayta-
rılması” sözündən sonra “(“Elektron 
notariat” informasiya sistemi vasitəsilə 
elektron qaydada təqdim edilən 
sənədlər nəzərə alınmaqla)” sözləri 
əlavə edilsin;

3.2. 23-cü hissə üzrə:
3.2.1. birinci abzasın ikinci cümləsi 

ikinci abzas hesab edilsin;
3.2.2. ikinci abzas müvafiq olaraq 

üçüncü abzas hesab edilsin;
3.3. 29-cu hissəyə aşağıdakı 

məzmunda otuzuncu abzas əlavə 
edilsin:

“Elektron notariat” informasiya siste-
mi vasitəsilə elektron qaydada müraciət 
elektron imza əsasında həyata 
keçirildiyindən, bu müraciətlər üzrə 7-ci 
qrafada “elektron imzası məlumdur“ 
məzmununda qeyd aparılır.”;

3.4. 31-ci hissə aşağıdakı redaksi-
yada verilsin:

“31. Əsasında notariat hərəkəti apa-
rılmış sənədlərin əsli əqdin, vərəsəlik 
hüququ haqqında şəhadətnamənin və 
sairin notariusda saxlanılan nüsxəsinə 
əlavə olunur.

Sənədlərin əsli (məsələn, doğum, 
nikah, ölüm haqqında şəhadətnamələr) 
onları təqdim etmiş şəxslərə qaytarı-
lır, onların notariat qaydasında təsdiq 
edilmiş surəti isə notariusda saxlanılır. 
Surətlər əlaqədar şəxslər tərəfindən 
təqdim olunur və ya onların xahişi 
ilə notariusun işçisi tərəfindən hazır-
lanır və tarix göstərilməklə notarius 
tərəfindən “Əsli ilə düzdür” sözləri ya-
zılır, imzalanır və şəxsi gerbli möhürlə 
təsdiq edilir. Bu halda surət təsdiqinə 
görə dövlət rüsumu və haqq alınmır.

Əsasında notariat hərəkəti aparılmış 
və “Elektron notariat” informasiya sis-
temi vasitəsilə təqdim edilmiş elektron 
sənədlərin saxlanılması aşağıdakı 
qaydada həyata keçirilir:

notariat hərəkətinin aparılması 
üçün “Elektron notariat” informasiya 

sistemində yaradılmış fərdi elektron 
kabinet (bundan sonra – Fərdi kabi-
net) vasitəsilə müraciət edildikdə və 
ona skan edilmiş və ya elektron sənəd 
formasında sənədlər qoşulduqda, 
həmin sənədlər informasiya sistemində 
saxlanılmadan notarius tərəfindən çap 
edilərək notariat işinə əlavə olunur.

Fərdi kabinetdən istifadə edən 
kommunal və ya lisenziyalaşdırılan 
telekommunikasiya xidmətləri göstərən 
dövlət qurumları, hüquqi şəxslər, 
habelə, kredit təşkilatları (bundan sonra 
– korporativ məlumat mübadiləsinin 
istifadəçiləri) bu Təlimatın 161-ci və 
162-ci hissələrinin tələblərinə uyğun 
olaraq “Elektron notariat” informasiya 
sistemində yerləşdirilmiş forma üzrə 
tərtib etdikləri ərizə-məlumat əsasında 
notariat hərəkətinin aparılması üçün 
müraciət etdikdə, həmin məlumatlar 
informasiya sistemində saxlanılmadan 
notarius tərəfindən çap edilərək notari-
at işinə əlavə olunur.

Notariat hərəkətləri aparılması 
üçün müraciət etmiş fiziki şəxslərin, 
onların nümayəndələrinin və ya 
idarə, müəssisə və təşkilatların 
nümayəndələrinin və yerli özünüidarə 
orqanlarının vəzifəli şəxslərinin 
şəxsiyyətini və səlahiyyətini, habelə 
hüquqi şəxsin hüquq qabiliyyətini və 
qanuni təmsilçinin şəxsiyyətini təsdiq 
edən sənədlər surəti saxlanılmadan 
onları təqdim etmiş şəxslərə qaytarılır, 
lakin reyestrə sənədin adı, nömrəsi, 
verilmə tarixi və sənədi vermiş idarənin 
adı yazılır. 

Müvafiq notariat hərəkətlərinin 
aparılması ilə bağlı “Elektron notariat” 
informasiya sistemi vasitəsilə elektron 
qaydada müraciət zamanı notarius 
fiziki şəxslərin şəxsiyyətini və hüquqi 
şəxslərin hüquq qabiliyyətini həmin 
şəxslər tərəfindən Fərdi kabinetin for-
malaşdırılması zamanı təqdim edilmiş 
məlumatlar əsasında müəyyən edir.

Nəqliyyat vasitələrinin 
özgəninkiləşdirilməsinə dair 
müqavilələr təsdiq edilərkən, habelə 
nəqliyyat vasitələrinə vərəsəlik hü-
ququ və mülkiyyət hüququ haqqında 
şəhadətnamələr verilərkən, qeydiyyat 
şəhadətnamələrinin notariat qaydasın-
da təsdiq edilmiş surəti notariat işində 
saxlanılır. 

Notariat hərəkətlərini reyestrə qeyd 
etməklə bərabər, göstərilən sənədlərin 
olması haqqında əqdin notariusda 
saxlanılan nüsxəsində, vərəsəlik 
hüququ və mülkiyyət hüququ haqqın-
da şəhadətnamələrin verilməsinə dair 
ərizələrdə qeyd edilir və sənədlər onları 
təqdim etmiş şəxslərə qaytarılır.”;

3.5. 161-ci və 162-ci hissələr aşağı-
dakı redaksiyada verilsin:

“161. Borclunun olduğu yer üzrə 
notarius borcludan pul məbləğlərini 
tutmaq və ya əmlakı (ipoteka predmeti 
istisna olmaqla) tələb edib almaq və 
ya bunun əvəzinə Azərbaycan Res-
publikasının Mülki Məcəlləsinin 529.8-
ci maddəsinə əsasən öhdəliyin icrası 
əvəzinə razılaşdırılmış peşman haq-
qını almaq üçün “Notariat haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Qanununun 
76-cı maddəsinin tələblərinə uyğun 
olaraq tələbkar tərəfindən borcluya bil-
diriş göndərildikdə və öhdəlik bildirişin 
verildiyi müddətdə icra edilmədikdə, 
borcu müəyyən edən sənədlərdə 1 
(bir) iş günü müddətində icra qeydi 
aparır və icra olunması üçün “Elektron 
notariat” informasiya sistemi vasitəsilə 
“Elektron icra” informasiya sisteminə 
göndərir. 

Notarius tərəfindən borcun 
mübahisəsizliyi tələbkarın tələbinin 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2000-ci il 2 sentyabr tarixli 
156 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edil-
miş “Borcların icra qeydləri əsasında 
mübahisəsiz qaydada alınmasına əsas 
olan sənədlərin Siyahısı”nda nəzərdə 
tutulmuş sənədlərlə təsdiq olunması və 
borclunun həmin tələbdən irəli gələn 
öhdəliyi icra etməməsinin yoxlanılması 
ilə müəyyən edilir.

Tələbkar icra qeydinin aparılması 
üçün notariat kontoruna müraciət etdiyi 
gündən ən azı 20 gün əvvəl sifarişli 
poçt vasitəsilə borcluya tələbin icra 
edilmədiyi halda, icra qeydinin aparıla-
cağı barədə müəyyən edilmiş formada 
bildiriş göndərməlidir. 

İcra qeydinin aparılması üçün 
dövlət orqanları, habelə hüquqi və 
fiziki şəxslər “Elektron imza və elekt-
ron sənəd haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu ilə müəyyən 
edilmiş qaydada elektron imzadan 
istifadə etməklə, “Elektron notariat” 
informasiya sistemi vasitəsilə elektron 
formada müraciət edirlər. Fiziki şəxslər 
yazılı qaydada da notariat kontorlarına 
müraciət edə bilərlər.

Dövlət orqanları, habelə hüquqi və 
fiziki şəxslər “Elektron notariat” infor-
masiya sistemində yaradılacaq fərdi 
kabinetləri vasitəsilə elektron müraciət 
əsasında icra qeydinin aparılması 
barədə müraciət edirlər.

Fərdi kabineti olan korporativ 
məlumat mübadiləsinin istifadəçiləri 
“Elektron notariat” informasiya 
sistemində yerləşdirilmiş forma üzrə 
tərtib etdikləri ərizə-məlumatı həmin 
informasiya sistemi vasitəsilə icra qey-
dinin aparılması üçün müvafiq qaydada 
göndərirlər. 

Digər hüquqi, fiziki şəxslər və dövlət 
orqanları icra qeydinin aparılması üçün 
bu Təlimatla müəyyən edilən sənədləri 
skan edərək və ya elektron sənəd 
formasında ərizəyə qoşma şəklində 
əlavə edərək, “Elektron notariat” infor-
masiya sistemində olan fərdi kabinetləri 
vasitəsilə icra qeydinin aparılması üçün 
müvafiq qaydada göndərirlər. 

“Elektron notariat” informasiya 
sistemində Fərdi kabinet formalaşdı-
rılması üçün fiziki şəxsin şəxsiyyəti 
təsdiq edən sənədi, hüquqi şəxsin isə 
hüquq qabiliyyəti - qurumun adı və 
hüquqi ünvanı; təşkilati-hüquqi forma-
sı; kommersiya qurumları və publik 
hüquqi şəxslər üçün vergi ödəyicisinin 
eyniləşdirmə nömrəsi, qeyri-kommer-
siya qurumunun qeydiyyat nömrəsi; 
qurumun hər bir təsisçisinin adı, 
soyadı, atasının adı, vətəndaşlığı və 
yaşayış yeri, təsisçi hüquqi şəxsdirsə, 
onun adı, hüquqi ünvanı və qeydiyya-
tı haqqında; qurumun hər bir qanuni 
təmsilçisinin adı, soyadı, atasının adı, 
vətəndaşlığı və yaşayış yerini müəyyən 
edən məlumatları, dövlət orqanının isə 
əsanaməsinə (nizamnaməsinə) uyğun 
tam adı tələb olunur. Fiziki və ya hüquqi 
şəxslər barədə qeyd olunan məlumatlar 
sırasında “Elektron imza və elektron 
sənəd haqqında” Azərbaycan Respub-
likasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş 
qaydada elektron imzanın alınması za-
manı təqdim edilməli məlumatlar tələb 
edilmir. Digər məlumatlar isə “Elektron 
Hökumət İnformasiya Sistemi”nə inteq-
rasiya olunan qurumların informasiya 
sistemindən əldə edilməsi mümkün 
olmadıqda tələb edilir.

Bildiriş, onun borcluya çatdırıldığını 
təsdiq edən sənəd, borclunun cavab 
məktubu (cavab məktubu olduğu halda) 
və borcu müəyyən edən sənədlər və ya 
bununla bağlı məlumatlar (korporativ 
məlumat mübadiləsinin istifadəçiləri 
üçün) icra qeydinin aparılması ilə bağlı 
ərizəyə və ya məlumata əlavə olunur.

Tələbkar tərəfindən icra qeydi-
nin aparılacağı barədə bildiriş borcu 
müəyyən edən sənədlərə və ya borclu-
nun məlumatına (olduğu halda) əsasən 
tələbkara məlum olan ünvana “Poçt 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
Qanununa uyğun olaraq sifarişli poçt 
göndərişi (məktubu) və elektron üsulla 
göndərilir. Poçt göndərişi vasitəsilə 
ölkə daxilində göndərilmiş rəsmi bildiriş 
onun poçta təqdim edildiyi gündən 
5 (beş) gün keçdikdən sonra, elekt-
ron üsulla göndərilmiş rəsmi bildiriş 
isə göndərildiyi gündən 3 (üç) gün 
keçdikdən sonra borclu şəxsə təqdim 
olunmuş sayılır. Borclunun yaşadığı 
(olduğu) ünvanda olmaması bildirişin 
borcluya çatdırıldığını təsdiq edən 

sənəddə qeyd olunmalıdır.
Fərdi kabinet istifadəçiləri 

tərəfindən təqdim edilən məlumat və ya 
sənədlərin həqiqiliyi ilə bağlı hər hansı 
şübhələrin yarandığı hallarda notarius 
onlardan həmin sənədlərin əsillərinin 
təqdim edilməsini tələb edir.

İcra qeydinin aparılması üçün 
tələbkar borclunun olduğu yer üzrə no-
tariat kontoruna müraciət etdikdə, no-
tarius kredit müqaviləsini təsdiq etmiş 
notariusun depozit hesabı vasitəsilə 
həmin borcun qaytarılıb-qaytarılmama-
sını yoxlayır. Bu hissənin on dördüncü 
abzası borcun depozit hesabı vasitəsilə 
verildiyi hallara şamil edilir.

İcra qeydinin aparılması üçün 
“Elektron notariat” informasiya sistemi 
vasitəsilə elektron qaydada təqdim 
edilmiş sənədlərin və ya məlumatların 
qanunvericiliyin tələblərinə uyğunluğu 
və borcun mübahisəsizliyi notarius 
tərəfindən müəyyən edildikdən sonra 
informasiya sistemi vasitəsilə icra qeydi 
aparılaraq müvafiq sənəd “Elektron no-
tariat” informasiya sistemi ilə “Elektron 
icra” informasiya sisteminə göndərilir. 
Tələbkar və ya borclunun müraciəti 
əsasında icra qeydinin informasiya 
sistemində saxlanılan nüsxəsi notariat 
qaydasında təsdiq edilməklə təqdim 
edilir.

İpoteka predmetinə tutma-
nın yönəldilməsi barədə bildirişin 
göndərilməsi qaydası və bu bildirişdən 
sonra notarius tərəfindən icra qeydinin 
aparılması müddəti bu Təlimatın 169-1-
ci hissəsində müəyyən edilmiş qayda-
da həyata keçirilir.

162. İcra qeydi aşağıdakı hallarda 
aparılır:

1) əgər təqdim olunan sənədlər 
borcun mübahisəsiz olduğunu və ya 
borclunun tələbkar qarşısında digər 
məsuliyyətini təsdiq edirsə;

2) tələb etmək hüququnun yarandığı 
gündən Azərbaycan Respublikasının 
Mülki Məcəlləsinin 373-cü maddəsi 
ilə müəyyən edilmiş müvafiq iddia 
müddətləri keçməmişdirsə.

İcra qeydinin aparılacağı müddətlər 
tələbkarda borcu məcburi qaydada tut-
maq hüququnun əmələ gəldiyi gündən 
hesablanır.

Müqavilənin hansı müddətə bağ-
lanılmasından asılı olmayaraq, əgər 
müqavilədə öhdəliyin hissə-hissə 
icrası konkret müddətlər üzrə müəyyən 
edilmişdirsə, öhdəliyin icrasının 
gecikdirilməsi ödənilməmiş hissə üzrə 
icra qeydinin aparılması üçün əsasdır.”;

3.6. 164-cü hissənin beşinci ab-
zasında “peniyalarla birlikdə” sözləri 
“dəbbə pulu (olduğu təqdirdə)” sözləri 
ilə əvəz edilsin;

3.7. 165-ci hissənin dördüncü 
abzasında “sənədin əslində” sözləri 
“sənəddə” sözü ilə əvəz edilsin;

3.8. 166-cı hissənin birinci abzası 
aşağıdakı redaksiyada verilsin və ikinci 
abzası ləğv edilsin:

“Bu Təlimatın 31-ci hissəsinin dör-
düncü və beşinci abzasları nəzərə alın-
maqla borcu müəyyən edən sənədin 
surəti, yaxud borclunun şəxsi hesa-
bından çıxarış və icra qeydinin surəti 
notariusda saxlanılır. “Elektron notariat” 
informasiya sistemi vasitəsilə elekt-
ron qaydada müraciət zamanı borcu 
müəyyən edən sənəd, yaxud borclu-
nun şəxsi hesabından çıxarış elektron 
formada olan notariat reyestrində, icra 
qeydi isə rəsmiləşdirildikdən sonra 
notariat işində saxlanılır.”;

3.9. 167-ci hissəyə “sənədin” 
sözündən sonra “(Bu Təlimatın 31-ci 
hissəsinin dördüncü və beşinci abzas-
ları nəzərə alınmaqla)” sözləri əlavə 
edilsin;

3.10. 168-ci hissəyə “icra qeydinə” 
sözlərindən sonra “dair notariat işində 
və ya elektron formada olan notariat 
reyestrində” sözləri əlavə edilsin və 
həmin hissədən “əlavə olunmur, notari-
usda” sözləri çıxarılsın.

Novruz MƏMMƏDOV  
Azərbaycan Respublikasının 

Baş naziri

AZƏRBAYCAN  RESPUBLIKASI 
NAZIRLƏR  KABINETININ  QƏRARI

№ 24       Bakı şəhəri, 23 yanvar 2019-cu il

“Peşə təhsili müəssisələrində  əlavə 
müayinə və müalicəyə ehtiyacı olan 
şəxslərə əlavə müalicə-bərpa xidməti 
göstərilməsi Qaydası”nın təsdiq 
edilməsi haqqında

 “Peşə təhsili haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının 2018-ci il 24 aprel tarix-
li 1071-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi 
barədə“ Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin 2018-ci il 18 iyun tarixli 140 
nömrəli Fərmanının 1.1.8-ci yarımbəndinin 

icrasını təmin etmək məqsədi ilə  
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
 Kabineti QƏRARA ALIR:

“Peşə təhsili müəssisələrində əlavə 
müayinə və müalicəyə ehtiyacı olan 
şəxslərə əlavə müalicə-bərpa xidməti 
göstərilməsi Qaydası” təsdiq edilsin (əlavə 
olunur).

Novruz MƏMMƏDOV  
Azərbaycan Respublikasının 

Baş naziri

ABŞ-ın Irs Fondu Azərbaycandakı 
iqtisadi islahatları yüksək qiymətləndirib

İndeksin rəhbəri, səfir Terri Miller Azərbaycanın 
2018-ci ildə iqtisadi azadlıq və islahatlar sahəsində 
ən çox irəliləyən ölkə olduğunu deyib.

İrs Fondunun dünyada iqtisadi azadlıq-
lar indeksinin təqdimatları hər zaman ABŞ 
qanunvericilərinin, konqresin və ictimaiyyətin 
diqqətindədir. Təqdimat mərasimində bu orqanların 
nümayəndələrinin geniş iştirakı da həmin marağın 
göstəricisidir.

Təqdimatda, həmçinin Azərbaycanın təşəbbüsü 
ilə başlanan Trans–Anadolu və Trans–Adriatik qaz 
boru kəmərləri kimi digər önəmli iqtisadi layihələrə 
də xüsusi diqqət çəkilib. Azərbaycan torpaqlarının 
20 faizinin Ermənistan tərəfindən işğal olunması, 
lakin bu çətinliklərə baxmayaraq, ölkənin sürətlə 
iqtisadi islahatlar aparması və daim inkişaf etməsi 
ifadə olunub. İndeksdə Azərbaycan iqtisadi azad-
lıqlar sahəsində İtaliya və Fransa kimi Avropa 
ölkələrindən də yüksək mövqedə qərarlaşıb.

İrs Fondu ABŞ-ın ən böyük respublikaçı beyin 
mərkəzidir. Onun dərc etdiyi rəy və araşdırmalara 
ABŞ senatı və administrasiyası xüsusi diqqət yeti-
rir. Fondun bir çox ekspertləri Tramp administrasi-
yası tərəfindən yüksək vəzifələrə təyin olunub. 

Yusif BABANLI, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

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

 � Vaşinqtonda fəaliyyət göstərən nüfuzlu İrs Fondu (Heritage Foundation) 
özünün illik Dünya İqtisadi Azadlıq indeksini yayımlayıb. 1994-cü ildən bəri 25-ci 
dəfə elan olunan indeksdə 190 ölkə arasında vaxtilə 134-cü olan Azərbaycan artıq 
60-cı yerə irəliləyib. İndeksin təqdimat mərasimində çıxış edən Fondun rəhbərliyi 
Azərbaycanın xüsusən mülkiyyət hüquqları, idarəetmənin şəffaflığı və ədliyyə 
sisteminin inkişafı sahələrində böyük irəliləyişə nail olduğunu bildirib.



Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin 
İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun 2018-ci ildə fəaliyyəti haqqında

 � Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi 
İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondu ölkədə 
fikir plüralizminin, söz və məlumat azadlığının inkişaf etdirilməsi, 
kütləvi informasiya vasitələrinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, 
onların iqtisadi müstəqilliyinin gücləndirilməsi sahəsində həyata 
keçirilən dövlət siyasətinə müvafiq olaraq 2018-ci ildə də öz işini 
"Azərbaycan Respublikasında kütləvi informasiya vasitələrinin 
inkişafına dövlət dəstəyi Konsepsiyası"na və Nizamnaməsinə 
uyğun qurmuşdur.

Ötən il Azərbaycan Respublikasının 
ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi və mədəni 
həyatında baş vermiş hadisələr diqqət 
mərkəzində saxlanılmış, Fondun maliyyə 
dəstəyi göstərdiyi kütləvi informasiya 
vasitələri Konsepsiyada nəzərdə tutul-
muş istiqamətlər üzrə həyata keçirilmiş 
tədbirləri geniş işıqlandırmışlar. Fond 
2018-ci ilin dövlət büdcəsindən ayrıl-
mış maliyyə vəsaitini qanunauyğun 
şəkildə Konsepsiyada nəzərdə tutulmuş 
məqsədlərin həyata keçirilməsinə sərf 
etmişdir. 

Fond Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti cənab İlham Əliyevin 16 
may 2017-ci il tarixli "Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyi haqqın-
da" və 10 yanvar 2018-ci il tarixli "2018-
ci ilin Azərbaycan Respublikasında 
"Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ili" elan 
edilməsi haqqında" sərəncamlarından 
irəli gələn vəzifələri xüsusi diqqət 
mərkəzində saxlamış və Tədbirlər Planı-
na daxil etmişdir. 

Fond ötən il ölkədə fikir, söz və 
məlumat azadlıqlarının genişləndirilməsi, 
mətbuatın maddi-texniki bazasının 
daha da gücləndirilməsi istiqamətində 
tədbirləri davam etdirmişdir. İl ərzində 
gündəlik, günaşırı və həftəlik nəşr 
olunan 33 qəzetin təqdim etdiyi layihə 
təklifləri Fondun tələblərinə cavab verdiyi 
üçün onlara maliyyə vəsaiti ayrılmış-
dır. Həmin qəzetlərdə "Azərbaycan 
Respublikasında Kütləvi İnformasiya 
Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi 
Konsepsiyası"nda nəzərdə tutulmuş 
19 istiqamət üzrə 6000 səhifədən 
çox yazı dərc edilmiş, eyni zamanda, 
həmin qəzetlərin internet səhifələrində 
yerləşdirilmişdir.

Fond dövlət və cəmiyyət üçün 
prioritet təşkil edən məsələlərin həllində 
kütləvi informasiya vasitələrinin poten-
sialından səmərəli istifadə edilməsi, 
jurnalistlərin peşəkarlığının artırıl-
ması, onların sosial müdafiəsinin 
gücləndirilməsi məqsədilə 2018-ci ildə 
Novruz bayramı, Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin 100-cü, Azərbaycan 

Milli Mətbuatının yaranmasının 143-cü 
ildönümü, eləcə də 31 dekabr – Dünya 
Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və 
Yeni il münasibətilə fərdi jurnalist yazıları 
müsabiqələri təşkil etmişdir. 

Fond 2018-ci ildə, həmçinin Müəllif 
Hüquqları Agentliyi, Suraxanı və Qara-
dağ rayon icra hakimiyyətləri, "Azərişıq" 
Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, "Azərenerji" 
Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, Mədəniyyət 
Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi Nazirliyi (2 müsabiqə) ilə 
birgə 8 əlavə müsabiqə keçirmişdir. 
Ümumilikdə, 2018-ci ildə keçirilmiş 11 
müsabiqədə 817 nəfər iştirak etmiş, on-
lardan 443 nəfəri qalib olaraq mükafat-
landırılmışlar. Müsabiqələr üzrə mükafat 
fondu 169.400 manat təşkil etmişdir. 

Fondun Müşahidə Şurasının 
qərarı ilə ötən il fərdi jurnalist yazıları 
müsabiqələrində I yerə layiq görülmüş 
jurnalistlərin yazıları toplanaraq "Sözün 
zirvəsində" adlı kitabın IV cildi nəşr 
edilmişdir. 

"Ermənilərin törətdikləri sülh və 
insanlıq əleyhinə cinayətlər və terror 
aktları barədə məlumatların dünya 
ictimaiyyətinə çatdırılması üzrə Yol 
xəritəsi"nin 6-cı bəndinə əsasən, Fond 
"Maliyyə yardımı müsabiqələrində 
vətəndaş cəmiyyəti qurumlarının 
erməni təbliğatına qarşı mübarizə üzrə 
mövzulara dəstəyin prioritet istiqamət 
kimi müəyyən edilməsi" istiqamətində 
tədbirlər həyata keçirmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin 18 yanvar 2018-ci il tarixli "1918-ci 
il azərbaycanlıların soyqırımının 100 
illiyi haqqında" Sərəncamına əsasən, 
Fond 2018-ci ildə Dağlıq Qarabağ-
da erməni separatizminin 30 illiyi ilə 
əlaqədar “Dağlıq Qarabağda erməni 
separatizminin 30 ili: qlobal təhlükə" 
adlı kitab nəşr etdirmişdir. Kitabda 
Fondun maliyyə yardımı ilə 2017-2018-
ci illərdə "Ermənistan–Azərbaycan, 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı 
həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırıl-
ması, Azərbaycanın ədalətli mövqeyinin 
müdafiə edilməsi" istiqaməti üzrə layihə 

icra etmiş qəzetlərdə dərc olunmuş 
 yazılar toplanmışdır. 

"Azərbaycan Respublikasında İnsan 
hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin 
səmərəliliyini artırmaq sahəsində Milli 
Fəaliyyət Proqramı"nın 4.16-cı bəndinə 
müvafiq olaraq "İnformasiya əldə etmək 
haqqında" Azərbaycan Respublikası 
Qanununun izahı ilə bağlı 2018-ci ildə 
maarifləndirmə tədbirləri davam etdi-
rilmişdir. Bununla əlaqədar qəzetlərdə 
informasiya əldə etmək haqqında 
qanunvericiliyin izahına, fikir, söz və 
məlumat azadlıqlarının, plüralizmin 
inkişafına xidmət edən layihələrin 
maliyyələşdirilməsi davam etdirilmişdir. İl 
ərzində Fondun maliyyə vəsaiti ayırdığı 
qəzetlərdə bu mövzuda 300 səhifəyədək 
yazı dərc edilmişdir. 

"Azərbaycan Respublikasında 
Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin inki-
şafına dövlət dəstəyi Konsepsiyası"na 
müvafiq olaraq, Fond ayrı-ayrı dövlət 
qurumları ilə KİV-lər arasında qarşılıqlı 
faydalı əməkdaşlığın genişləndirilməsi 
istiqamətində tədbirləri davam 
 etdirmişdir. 

2018-ci ildə Fondun maliyyə dəstəyi 
ilə "Azərbaycan mətbuat məkanında 
ədəbi dilin qorunması", "Azərbaycan 
teleradio məkanında ədəbi dilin qo-
runması" və "Jurnalist peşəkarlığının 
artırılması" mövzusunda layihələr həyata 
keçirilmişdir. Layihələr 6 ay müddətində 
icra edilmiş, aparılmış monitorinqlər za-
manı Azərbaycan mətbuat və teleradio 
məkanının dil problemləri araşdırılmış, 
onun tənzimlənməsi yolları müzakirə 
edilmiş, müvafiq təkliflər verilmişdir. 

Fond 2018-ci ildə Azərbaycan 
Mətbuat Şurasının "Ahıl jurnalistlərə 
qayğı: keçmişimizə ehtiram gələcək 
üçün təcrübə qaynağımızdır" mövzusun-
da layihəsinin maliyyələşdirilməsi üçün 
vəsait ayırmışdır.

2018-ci ildə Fondun beynəlxalq 
əlaqələri genişlənmişdir. Azərbaycanda 
fikir, söz və məlumat azadlıqlarının 
təmin edilməsi sahəsində qazanılmış 
nailiyyətlərin beynəlxalq ictimaiyyətə 
çatdırılması, inkişaf etmiş ölkələrin bu 
sahədəki təcrübəsinin öyrənilməsi və 
tətbiqi məsələləri diqqət mərkəzində 
olmuşdur. Fondun rəhbərliyi il ərzində 
müxtəlif beynəlxalq təşkilatların 
nümayəndələri və xarici jurnalistlərlə 
görüşmüş, onlara ölkəmizdə mətbuatın 
inkişafı istiqamətində həyata keçirilən 

tədbirlər haqqında geniş məlumat 
 vermişdir. 

"Xalq Cümhuriyyəti ili" çərçivəsində 
Fond müsəlman Şərqində ilk de-
mokratik və hüquqi dövlətin "İstiqlal 
bəyannaməsi"nin Gürcüstan Respublika-
sının paytaxtı Tbilisi şəhərində elan edil-
diyini, 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 etmişdir. 

Beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi 
məqsədilə 2018-ci ilin noyabr ayın-
da aparıcı media qurumlarının 
rəhbərlərindən ibarət nümayəndə 
heyətinin Türkiyə Respublikasının 
paytaxtı Ankara şəhərinə işgüzar səfəri 
təşkil edilmişdir. Səfərdə məqsəd 
Türkiyə ilə Azərbaycan mediası arasında 
qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığı və təcrübə 
mübadiləsini genişləndirmək olmuş-
dur. Ankara səfəri çərçivəsində media 
rəhbərləri Türkiyənin dövlət və hökumət 
rəsmiləri, Böyük Millət Məclisinin 
üzvləri, "Anadolu" Agentliyinin və Türk 
İşbirliyi və Koordinasyon Ajansının 
(TİKA) rəhbərləri ilə səmərəli görüşlər 
keçirmişlər.

Hesabat dövründə kütləvi in-
formasiya vasitələrinin fəaliyyətinin 
təkmilləşdirilməsi, redaksiyaların maddi-
texniki bazasının möhkəmləndirilməsi 
və səmərəli fəaliyyətinə zəruri şəraitin 
yaradılması, jurnalistlərin peşəkarlığının 
yüksəldilməsi, habelə KİV-lərin dövlət və 
cəmiyyət üçün əhəmiyyətli problemlərin 
həllinə cəlb edilməsi məqsədilə redaksi-
yalara metodiki, texniki-təşkilati, konsul-
tativ və maliyyə dəstəyi göstərilmişdir.

Metodiki dəstək çərçivəsində 
redaksiyaların və jurnalistlərin layihə 
sənədlərinin və hesabatlarının hazır-
lanmasına, layihələrin icrasına kömək 
göstərilmiş, bu məqsədlə təşkil olunmuş 
təlimlərdə geniş jurnalist auditoriyasının 
iştirakı təmin edilmişdir. Həmçinin KİV-lər 
və jurnalistlər arasında məlumatlandırma 
işi aparılmış, mətbuat və televiziya-
da Fondun fəaliyyəti, həyata keçirdiyi 
tədbirlər haqqında 300-dən çox material 
verilmişdir. 

Fondun rəhbərliyinin ayrı-ayrı 
dövlət orqanları və müxtəlif təşkilatların 
rəhbərləri ilə görüşləri təşkil edilmişdir. 
Fond jurnalist təşkilatları, QHT-lər və 
dövlət qurumları ilə sıx əməkdaşlıq 

şəraitində fəaliyyət göstərmiş, birgə 
tədbirlər keçirmişdir.

"www.kivdf.gov.az" saytında 
Fondun fəaliyyəti ilə bağlı informasi-
yalar ardıcıl şəkildə yayımlanmış, ölkə 
ictimaiyyətinin, jurnalistlərin və beynəlxalq 
təşkilatların nümayəndələrinin diqqətini 
Fondun fəaliyyətinə cəlb etmək üçün 
xüsusi hazırlanmış bannerlərdən istifadə 
edilmişdir. 

Konsultativ dəstək çərçivəsində 
KİV-lərin və jurnalistlərin fəaliyyətinin 
mövcud qanunvericiliyə uyğunlaşdırıl-
ması, mətbuatda etik dəyərlərin, insan 
hüquqlarının qorunması məsələləri 
diqqət mərkəzində olmuş, bu məqsədlə 
tədbirlər təşkil edilmişdir. Redaksiyaların 
fəaliyyətində şəffaflığın təmin edilməsi, 
maliyyə-mühasibat uçotunun düzgün 
qurulması, KİV-lərin fəaliyyətinin iqtisa-
di səmərəliliyinin artırılması üçün baş 
redaktorlara, layihə koordinatorlarına və 
mühasiblərə zəruri kömək göstərilmişdir. 

Təşkilati-texniki dəstək çərçivəsində 
KİV-lərin səmərəli fəaliyyətinə zəruri 
təşkilati-texniki dəstəyin təmin edilməsi, 
onlar üçün müvafiq şəraitin yaradılması 
məsələləri diqqət mərkəzində olmuşdur. 
Fond tərəfindən ayrılmış maliyyə yardımı 
hesabına ayrı-ayrı qəzetlər maddi-texniki 
bazalarını möhkəmləndirmişlər. 

2018-ci ildə Fondun fəaliyyəti ilə ma-
raqlanan şəxslərə Fondun əməkdaşları 
tərəfindən ətraflı məlumatlar verilmişdir. 
Fonda daxil olmuş ərizə və şikayətlərə 
qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qay-
dada baxılmışdır. 

2018-ci ilin dövlət büdcəsindən 
Fonda 4052328 manat məbləğində 
vəsait ayrılmışdır. Həmin vəsaitin 
2694046,35 manatı KİV layihələrinin 
maliyyələşdirilməsinə, 129218,71 
manatı işçilərə əməkhaqqı və müka-
fatların verilməsinə, 28174,76 manatı 
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 
Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə 
Fonduna ödənişlərə (22%), 640,34 
manatı işsizlikdən sığorta ödənişi 
(0,5%) xərclərinə, 115400 manatı fərdi 
jurnalist yazıları müsabiqəsi qaliblərinin 
mükafatlandırılmasına xərclənmişdir. 
Fond digər tədbirlərin, layihələrin 
maliyyələşdirilməsinə və sair xərclərə 
365310,43 manat vəsait xərcləmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin "Bir sıra kütləvi informa-
siya nəşrlərinin dövlət büdcəsindən 
maliyyələşdirilməsi mexanizminin 
təkmilləşdirilməsi haqqında" 24 iyun 
2009-cu il tarixli, 114 saylı Fərmanının 
1.1-ci bəndinə əsasən, "Azərbaycan", 
"Göyərçin", "Günəş", "Qobustan", 

 "Literaturnıy Azerbaydjan”, "Ulduz" 
jurnallarına və "Ədəbiyyat", "Savalan" 
qəzet redaksiyalarına 709262 manat ay-
rılmış, həmin vəsaitin 708442,77 manatı 
xərclənmişdir. 

2018-ci ildə Fonda ayrılmış 
4052328 manat vəsaitin 4041233,36 
manatı istifadə olunmuş, xərclənməmiş 
11094,64 manat dövlət büdcəsinə 
məxaric edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti cənab İlham Əliyevin 16 iyul 
2018-ci il tarixli "Azərbaycan Res-
publikasında nəşr olunan qəzetlərə 
birdəfəlik maliyyə yardımı ayrılması 
haqqında" Sərəncamına əsasən, 
qəzetlərə birdəfəlik maliyyə yardımının 
göstərilməsi üçün Azərbaycan Respub-
likası Prezidentinin Ehtiyat Fondundan 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin 
İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fonduna 1,0 
milyon manat ayrılmışdır. 

Fondun Müşahidə Şurasının 19 
iyul 2018-ci il tarixli iclasının qərarı 
ilə respublikada uzun illər ərzində 
sabit fəaliyyət göstərərək ictimaiyyət 
arasında nüfuz qazanmış, yüksək 
tirajı və dövriyyəsi olan, Azərbaycan 
qanunvericiliyinə və "Jurnalistlərin Peşə 
Davranışı Qaydaları"na ardıcıl şəkildə 
riayət edən 26 gündəlik ictimai-siyasi 
qəzetə birdəfəlik maliyyə yardımı ayrıl-
mışdır. 

Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti cənab İlham Əliyevin 19 iyul 2017-
ci il tarixli, 3116 nömrəli "Kütləvi infor-
masiya vasitələri əməkdaşlarının sosial 
müdafiəsinin gücləndirilməsi ilə bağlı 
əlavə tədbirlər haqqında" Sərəncamına 
əsasən, 2018-ci ildə Səbail rayonu 
Bayıl qəsəbəsi, 20-ci sahə ərazisində 
17 mərtəbəli, 3 girişli və 255 mənzildən 
ibarət yaşayış binasının tikintisi davam 
etdirilmişdir. 

Ötən il Fondun Müşahidə Şurasının 
10 iclası keçirilmişdir. İclaslarda Fondun 
işinin təşkili, müsabiqələrin keçirilməsi 
və nəticələrinin təsdiqi, layihələrin 
qiymətləndirilməsi üzrə ekspertlərin 
müəyyənləşdirilməsi, ayrı-ayrı tədbirlərin 
təşkili və digər məsələlər müzakirə edil-
miş, müvafiq qərarlar qəbul olunmuşdur.

Hesabat Fondun Müşahidə Şurası-
nın 24 yanvar 2019-cu il tarixli iclasın-
da geniş müzakirə olunmuş, müsbət 
qiymətləndirilərək qənaətbəxş hesab 
edilmişdir. İclasda, həmçinin Fondun 
2019-cu il üçün Tədbirlər Planı və 
layihələrin qiymətləndirilməsi ilə bağlı 
ekspertlərin tərkibi təsdiq edilmişdir. 

 � İndi Masallının ən ucqar kəndinə belə asanlıqla 
gedib çıxmaq olur. Amma vaxt vardı ki, yağışlı-yağmurlu 
günlərdə bir sıra yaşayış məntəqəsi ətraf aləmdən 
təcrid olunmuş hala düşürdü. Artıq burada işıq, qaz, su 
problemləri yox dərəcəsinə çatır, kəndlərdə çoxzolaqlı 
elektron ATS-lərdən, daha sürətli internetin tətbiqindən 
danışılır. 

Ötən il Masallı rayonu üçün 
də uğurlu və əlamətdar olub. 
Sentyabr ayında Prezident İlham 
Əliyevin bu rayona səfəri isə ilin 
ən yaddaqalan hadisəsidir. Səfər 
zamanı dövlət başçısı Masallı 
Sənaye Məhəlləsinin, “Masallı 
nemətləri” MMC-nin çəltik emalı 
müəssisəsinin və əsaslı şəkildə 
yenidən qurulmuş kəndlərarası 
avtomobil yolunun açılışını edib. 
Cənab Prezident qısa müddətdə 
bu rayonda kənd yollarının 
təxminən 85 faizinin yenidən 
qurulduğunu, kəndlərin su prob-
leminin həllini tapmasını, sosial 
məsələlərin uğurla icra olunduğu-
nu fərəhlə qeyd edib. 

Səfərdən dərhal sonra 
dövlət başçısı tərəfindən Masal-
lı şəhərində abadlıq-quruculuq 
işlərinin davam etdirilməsi və 3230 
hektar əkin sahəsinin suvarma 
suyu ilə təminatını yaxşılaşdır-
maq məqsədilə 37 kiçik sututarda 
zəruri təmir-bərpa işlərinin aparıl-
ması üçün vəsait ayrılıb. Rayonda 
geniş miqyaslı tikinti-quruculuq 
işləri aparılıb və neçə-neçə inzibati 
idarə binası tikilərək istifadəyə 
verilib. Üç kənddə modul tipli 
məktəb binası quraşdırılıb, rayon 
Məhkəməsinin inzibati binasının 
inşası tamamlanmaq üzrədir. Viləş 
çayının hər iki sahilində müasir 
park-bulvar kompleksinin salınma-
sı uğurla davam edir. Artıq rayon 
üzrə 103 yaşayış məntəqəsindən 
90-ı “mavi yanacaq”la təmin edilib, 
qalan 13 kəndə təbii qaz xəttinin 
çəkilməsi Dövlət Proqramına 
uyğun olaraq reallaşdırılır. 

Həyat şəraitinin yaxşılaşma-
sının nəticəsidir ki, son vaxtlar 
kəndini, doğma ocağını tərk 
edərək Bakıya və Sumqayıta, 
eləcə də Rusiyanın, Ukraynanın 
və digər ölkələrin şəhərlərinə 
üz tutanların sayı azalıb, yurd 
yerlərinə qayıdanlarsa çoxalır. 

Boradigah qəsəbəsində 
uzun illər sakinləri narahat edən 

problemlər həll olunub. Qəsəbənin 
küçələrinə asfalt döşənib, 1 
saylı tam orta məktəb, qəsəbə 
xəstəxanası əsaslı təmir edilib, Ba-
baser məktəbinin yeni binası tikilib, 
bu kənddə yeni tibb məntəqəsi 
istifadəyə verilib. Qəsəbədə 
fəaliyyət göstərən xəstəxana 32 
yaşayış məntəqəsinə xidmət edir. 
Burada 3000 metrlik suötürücü 
xətlər, Babaser kəndində 250 
metrlik suötrücü kanal təmizlənib. 
Əvvəlki illərə nisbətən ərazidə 
əkinçiliyin müxtəlif sahələri inkişaf 
etməkdədir. Burada 172 sahibkar-
lıq obyekti var. 

Rayonda aqrar sahənin inki-
şafı üçün də mühüm işlər görülür. 
İstifadə olunmayan on hektarlar-
la torpaq sahəsində mövsümü 
əkinlər aparılır, baramaçılıq, tütün-
çülük, çəltikçilik və digər sahələr 
inkişaf etdirilir. Bədəlan kəndində 
heyvandarlıq və əkinçilik aparıcı 
sahələrdir. Son illərdə əkinçilikdə 
böyük dirçəlişə nail olunub. Qeyd 
edək ki, köhnə sovxoz təsərrüfatı 
sistemi ləğv olunduqdan sonra 
ilk dəfədir ki, bu qədər ərazidə  
torpaq sahəsi əkilir. Ötən il ərazidə 
xeyli noxud, lərgə, sarımsaq, 
kələm, buğda, arpa və sair bitkilər 
əkilib, onlarca sakin mövsümü iş 
yeri əldə edib və ailə büdcəsini 

artırıb. Sahibkarlar tərəfindən 130 
imkansız ailəyə hazır məhsuldan 
pay göndərilib. Hazırda növbəti 
əkinlər üçün 190 hektar sahədə 
payız şumu vurulub və 140 hektar 

sahədə buğda, arpa, vələmir 
əkilib. 50 hektarda isə yazlıq 
bitkilərin əkilməsi nəzərdə tutulur. 

Prezident İlham Əliyevin 
müvafiq sərəncamı ilə ilk dəfə 
olaraq arı ailələrinin saxlanması 
üçün subsidiyaların verilməsi də 
kənd yerlərində rəğbətlə qarşılan-
mışdır. Artıq Bədəlan ərazisindən 
200 arı ailəsi saxlayan 5 sahibkar 
hərəyə 2000 manat əlavə vəsait 
alıb. Baramaçılıq, çəltikçilik, 

çayçılıq və sitrusçuluq da inkişaf-
dadır. Bədəlandakı uşaq-bağça 
kompleksində yaradılmış şərait 
və göstərilən xidmətin səviyyəsi 
kənd sakinlərini razı salır. Kənddə 

həkim məntəqəsi, kitabxana, klub, 
istirahət parkı və ağsaqqallar evi 
də fəaliyyət göstərir. 

Nümayəndəliklər 
bələdiyyələrlə qarşılıqlı fəaliyyət 
göstərirlər. İş adamları və 
xeyriyyəçilərin dəstəyi ilə ərazilərin 
abadlaşdırılmasına, sosial 
problemlərin həllinə nail olunur. 
Dəmirçilər kəndində yola asfalt 
döşənməsi, ara küçələrin işıq-
landırılması, Çayqıraq kəndində 
mərasim zalının və mini-futbol 
meydançasının inşası, ərazidə 
olan 47 ədəd yararsız elektrik 
dirəyinin dəyişdirilməsi və Qara-
bağ şəhidlərinin xatirəsinə abidə 
ucaldılması təqdirəlayiqdir. 

Banbaşı kənd inzibati ərazi 
dairəsində sahibkarlıq fəaliyyəti 
üstünlük təşkil edir. Burada“Nofəl” 
maldarlıq təsərrüfatı, “Binə” isteh-
sal şirkəti, “Nəzir” kiçik müəssisəsi 
və s. fəaliyyət göstərir. Hesabat 
ilində Binə Xocavar kəndində 
dəyəri 150 min manatdan çox olan 
istixana tikilib, Banbaşı kəndində 
iki ticarət evinin tikintisi davam 
etdirilir. Sahibkarlıq obyektlərində 
450-dən çox işçi çalışır. Kənd 
sakinlərinin köməyi ilə Böyük Xo-
cavar kəndinə küçə işiqları çəkilib. 
Ərazidə 1275 elektrik enerjisi 
abonenti və təbii qazdan istifadə 
edən 1152 abonent var. 

Sözügedən ərazidə 3 
ümumtəhsil məktəbi fəaliyyət 
göstərir. Ötən il 30 məzun ali 
məktəblərə qəbul olunub. Təhsil 
sahəsində uğurlu fəaliyyətinə 
görə Böyük Xocavar kənd tam 
orta məktəbinin direktoru Abusət 
Zeynalov “Tərəqqi “medalına layiq 
görülüb.

Xıl inzibati ərazi dairəsində 
ötən il 10 ailə özünə yeni ev tikib. 
Bu, əlbəttə, əhalinin sosial rifahı-
nın yaxşılaşması ilə əlaqədardır. 
Ərazidə 1 Milli qəhrəman ailəsi, 
1 BVM-si veteranı, 1 Əfqanıstan 
müharibəsi iştirakçısı, 2 nəfər 
Çernobl iştirakçısı və 1 nəfər 1-ci 
qrup Çernobl əlili, 2 nəfər Qarabağ 
əlili yaşayır. Ərazi nümayəndəliyi 
bu ailələrlə müntəzəm əlaqələr 
saxlayır və onların qayğılarını həll 
etməyə çalışır. Kəndin mərkəzi 
yolunun suaparıcı kanalı olmadığı 
üçün 1 kilometrə yaxın kanal qazı-
lıb və vətəndaşların darvazalarının 
qarşısına çuqun borular qoyulub 
ki, bu da payız-qış mövsümündə 
intensiv yağıntıların yarada 
biləcəyi çətinliyin qarşısının alın-
masına xidmət edir. O cümlədən 
vətəndaşların pay torpaqlarının 
ətrafında olan suaparıcı kanallar 
Viləşçay Su İstismarı İdarəsinin 
köməkliyi ilə 5 min metrə qədər 
təmizlənib.

Təzə Alvadı kəndində sağ-
lamlıq mərkəzi fəaliyyət göstərir. 
Kənddə SİB kabelləşmə başa 
çatdırılıb, əraziyə 24 saat da-
yanıqlı enerji verilməsi təmin 
edilib. Vətəndaş müraciətlərinə 
həssaslıqla yanaşılır. Dövlət 
qayğısı əhalinin kənd təsərrüfatı 
məhsulları istehsalına marağını 

artırıb. Əhaliyə dövlət vəsaiti he-
sabına verilən yardımlar vaxtın-
da çatdırılır. Bunun nəticəsidir 
ki, ərazidə 260 hektar sahədə 
buğda, 470 hektarda vələmir, 
185 hektarda kartof, 45 hektarda 
çiyələk, xeyli arpa, noxud, pomi-
dor, xiyar, tütün və kələm əkilib. 
Bu il üçün əkin sahələri daha da 
genişləndirilib. Kəndlilər razı-
lıqla qeyd edirlər ki, bölgələrdə 
vətəndaşlardan kənd təsərrüfatı 
məhsullarını tədarük edən Ərzaq 
Təhcizatı və Tədarükü ASC-lər 
yaradılıb və cənub regionunda 
belə bir mərkəz məhz Masallı 
rayonunda yerləşir. Ərazinin özəl 
obyektlərində 376 nəfərdən çox 
işçi çalışır. Burada məskunlaşmış 
5 məcburi köçkün ailəsi də qayğı 
ilə əhatə olunub. 

Yeddioymaq inzibati ərazi 
dairəsi Qasımlı kənd tam orta 
məktəbinin əsaslı təmir olunması 
tədrisin keyfiyyətinin yüksəlməsinə 
səbəb olmuşdur. Ərazidə 1 
elektron ATS əhaliyə xidmət edir, 
1250 abonent vardır. İnternet 
istifadəçilərinin sayı 850-dən 
artıqdır. Bankomatın qoyulması 
camaatın işini xeyli asanlaşdırıb. 
Sovet dövründə rayonun ən böyük 
sovxozlarından biri burada olub. 
İndi ərazidə aqrar sahəyə maraq 
xüsusilə artmaqdadır. Ənənələr 
bərpa edilir, yeni istehsal sahələri 
genişləndirilir. 

Masallıda abadlıq-quruculuq 
işlərinin ən ucqar əraziləri də 
əhatə etməsi günün fərəh doğuran 
reallığıdır. 

Əli NƏCƏFXANLI, 
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri

H E S A B A T

Masallının  kənd və 
qəsəbələri yüksəliş yolunda 
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Nəsimi rayon rəhbərliyinin, 
təsərrüfat xidmətləri təmsilçilərinin 
və ictimai həyatda fəallıq göstərən 
sakinlərin iştirakı ilə keçirilən 
toplantıda RİH başçısının ərazi 
üzrə nümayəndəsi Namiq Mura-
dov ötən il dairənin əhatə etdiyi 

paytaxtın mərkəzi küçə, meydan, 
məhəllə və istirahət guşələrində 
aparılmış abadlıq, quruculuq 
və yenidənqurma işləri, “Pilot 
İnşaat-A”, “Malibo”, “Yeni ailə”, 
“Məkan”, “Tac-1”, “Bisütun”, “Bakı 
Abadlıq” kimi MMC-lərin qəzalı və 

şəhərin gözəlliyini pozan tikilililərin 
yerində yenilərini inşa etməsi ilə 
bağlı həyata keçirdikləri layihələr 
barədə ətraflı məlumat vermiş-
dir. O bildirmişdir ki, yeni dərs ili 
ərəfəsində Prezident İlham Əliyevin 

general-leytenant Kərim Kərimov 
adına 8 nömrəli tam orta məktəbdə 
aparılmış əsaslı təmirdən sonra 
yaradılan şəraitlə tanış olması ötən 
il nümayəndəliyin həyatında ən 
unudulmaz hadisə olmuşdur.

Yığıncaqda çıxış edən Nəsimi 
Rayon İcra Hakimiyyətinin  başçısı 
Asif Əsgərov Prezident İlham 
Əliyevin həyata keçirdiyi yeni 
inkişaf konsepsiyasında ölkə 
paytaxtının və regionların sosial-iq-
tisadi inkişafı, şəhər və rayonların 
abadlaşdırılması, yeni infrastruktur 
layihələrinin davamlı olaraq icra 
edilməsi kimi məsələlərin əsas 
istiqamətlər kimi qarşıya qoyuldu-
ğunu vurğulamışdır. Rayon rəhbəri 
dövlət başçısının Nazirlər Kabineti-
nin ötən ilin sosial-iqtisadi yekun-
larına həsr olunmuş iclasında 
qarşıya qoyduğu önəmli vəzifələri 
və tapşırıqları geniş şərh etmiş, 
cari hədəflərə çatmaq üçün zəruri 
olan tədbirlərdən söz açmışdır. 

Yığıncaqda çıxış edənlər 
ərazidə uğurla davam etdirilən qu-
ruculuq işlərinin, sosial və infrast-
ruktur layihələrin həyatın hərtərəfli 
yeniləşdirilməsinə, insanların rifa-
hının yüksəldilməsinə yönəldiyini 
bildirmiş, bu prosesin uğurla 
getməsi üçün yaradılan yüksək 
təminata, hərtərəfli diqqət və qay-

ğıya görə Prezident İlham Əliyevə 
və Birinci vitse-prezident Mehriban 
Əliyevaya dərin minnətdarlıqlarını 
bildirmişlər.

Sonda sakinlərin arzu və 
təklifləri dinlənilmiş, sualları cavab-
landırılmışdır. 

R.TAHİR, “Xalq qəzeti”

Paytaxtın mərkəzində aparılan abadlıq-
quruculuq işləri kompleks və davamlıdır 

Prezident İlham Əliyevin paytaxtın mərkəzi rayon-
larının və ətraf qəsəbələrinin sosial-mədəni baxımdan 
yeniləşdirilməsi ilə bağlı gerçəkləşdirdiyi kompleks 
tədbirlərə uyğun olaraq, ötən il Nəsimi rayonunun 
ərazilərində də genişmiqyaslı abadlıq-quruculuq işləri 
uğurla davam etdirilmişdir. Bu barədə 3 Saylı Sahə İnzibati 
Ərazi Dairəsi üzrə Nümayəndəliyin hesabat yığıncağın-
da ətraflı söhbət açılmış, cari ildə qarşıda duran hədəflər 
konkretləşdirilmişdir.

Azərbaycan nümayəndə heyəti Vladiqafqazda Muxtarov 
məscidinin açılışında və konfransda iştirak edib

 � Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin (QMİ) sədri 
şeyxülislam Allahşükür Paşazadənin rəhbərlik 
etdiyi nümayəndə heyəti yanvarın 26-da Rusiya 
Federasiyası Şimali Osetiya-Alaniya Respublikasının 
paytaxtı Vladiqafqaz şəhərinə səfər edib. Bu barədə 
AZƏRTAC-a QMİ-nin mətbuat xidmətindən məlumat 
verilib.

Nümayəndə heyəti 
Azərbaycan Prezidentinin 
yardımı sayəsində Vladiqaf-
qazda yenidən bərpa edilmiş 
Muxtarov məscidinin açılışı 
ilə əlaqədar təşkil olunmuş 
tədbirdə iştirak edib. 1908-ci 

ildə azərbaycanlı xeyriyyəçi 
Murtuza Muxtarov tərəfindən 
tikilmiş, Şərq memarlığının 
ən gözəl ənənələrini özündə 
ehtiva edən məscid binası 
Qafqaz Xalqları Ali Dini Şurası 
üzvlərinin dövlətimizin baş-

çısına müraciətinə Prezident 
İlham Əliyevin xüsusi diqqəti 
sayəsində bərpa olunub.

Sonra nümayəndə heyəti 
Vladiqafqaz Milli Elmi Kitabxana-
sının binasında keçirilən konf-
ransda iştirak edib.

Tədbirdə çıxış edən Şimali 
Osetiya-Alaniya müftisi Hacı-
murat Qatsalov Azərbaycan 
ilə Şimali Osetiya arasında 
tarixi dostluq, ənənəvi mənəvi 
əlaqələr barədə məlumat verib. 
O, şeyxülislam A.Paşazadənin 
dini lider kimi Azərbaycan və 
Qafqaz xalqları qarşısındakı 
xidmətlərindən danışıb. 

Şeyxülislam A.Paşazadə 
çıxışında bildirib ki, bu gün 
Vladiqafqazda memarlıq in-
cisi sayıla biləcək Muxtarov 
məscidinin minarələri fəxrlə 
ucalır. Azərbaycan xalqının 
ləyaqətli oğlu Murtuza Mux-
tarov tərəfindən inşa edilmiş, 
Azərbaycan-Şimali Oseti-
ya xalqları arasında mənəvi 
vəhdət rəmzi olan bu məscid 
uzun əsrlərboyu Azərbaycan 
və Qafqaz xalqları arasında 
dostluq və qardaşlığı simvolizə 
edən mənəviyyat abidəsi olaraq 
qalacaq. 

QMİ sədri Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyevin 
Qafqaz Xalqları Ali Dini Şurası 
üzvlərinin Vladiqafqazdakı Mux-
tarov məscidinin bərpası üçün 
müraciətinə diqqətlə yanaşaraq 
yardım göstərdiyini və bunun 
nəticəsinin bu gün gözlərimiz 
önündə yenidən qurulmuş, öz 
əvvəlki gözəlliyini özünə qay-
tarmış nəfis məscid binasında 
təcəssüm etdiyini vurğulayıb. 
Ölkəmizin daxilində və xaricində 
dini-mənəvi mədəniyyət 
abidələrinə qayğı və himayəsini 
əsirgəməyən dövlətimizin baş-
çısının qlobal miqyasda mul-
tikulturalizm, İslam həmrəyliyi 
ideyalarının fəal müdafiəçisi kimi 
çıxış etdiyini, tarixi, dini-mənəvi, 
milli mədəni və ümumbəşəri irsə 
yüksək diqqət nümayiş etdir-

diyini vurğulayan QMİ sədri bu 
işlərin Azərbaycanda davamlı 
olaraq həyata keçirildiyini bildi-
rib. O, Azərbaycan Prezidentinin 
bu ili ölkəmizdə dahi mütəfəkkir, 
Şərqin humanist filosofu 
İmadəddin Nəsiminin şərəfinə 
“Nəsimi ili” elan etdiyini diqqətinə 
çatdırıb. 

Çoxmillətli və çoxkonfessi-
yalı Rusiyada ənənəvi dinlər, o 
cümlədən İslam dininin ardıcıl-
ları üçün bütün lazımi şəraitin 
yaradıldığını bildirən QMİ sədri 
Vladiqafqazdakı tədbiri də bu 
baxımdan gözəl nümunə kimi 
dəyərləndirib. Prezident İlham 
Əliyevin və Prezident Vladimir 
Putinin Qafqazda millətlərarası 
dostluq və dinlərarası anlaş-
manın təmini işində Şimali 
Qafqaz müftilərinin rolunu 
xüsusi vurğuladıqlarını söyləyən 
şeyxülislam sədri olduğu Qafqaz 
Xalqları Ali Dini Şurasının bu 
istiqamətdə bundan sonra da 
səy göstərəcəyini bildirib.

Vladiqafqazdakı Muxta-
rov məscidinin ərsəyə gəlmə 
tarixinə dair nadir arxiv sənədləri 
Azərbaycan xalqına minnətdarlıq 
əlaməti olaraq A.Paşazadəyə 
təqdim olunub. 

Vladiqafqaz Tarix və Arxe-
ologiya İnstitutunun direktoru 
professor Ruslan Bzarov işti-

rakçılar üçün nümayiş etdirilən 
və məscidin tarixçəsindən bəhs 
edən sənədli film haqqında 
danışıb. 

Tədbirdə Şimali Oseti-
ya-Alaniya Respublikasının 
tanınmış alimləri profes-
sor Marzoyev və professor 
Kanukova məruzələrlə çı-
xış ediblər. Məruzələrdə 
Murtuza Muxtarovun 
şəxsiyyəti, onun xeyriyyəçilik 
fəaliyyəti, Azərbaycan-
Şimali Osetiya dostluğunun 
möhkəmlənməsində tarixi rolu 
vurğulanıb, Azərbaycan ilə Ose-
tiya arasında dostluq və qardaş-
lıq əlaqələrinin keçmişi və bu 
günü barədə danışılıb. 

Konfransda Qafqaz Xalqları 
Ali Dini Şurasının üzvləri, Şimali 
Qafqaz müftiləri, tanınmış elm 
və din xadimləri iştirak ediblər. 
Bütün çıxışlarda Azərbaycan 
və Şimali Osetiya xalqları 
arasında dostluq, qardaşlıq 
münasibətlərinin bariz nümunəsi 
olan Muxtarov məscidinin möv-
cudluğu, onun yenidən qurulma-
sı yüksək dəyərləndirilib. Şimali 
Osetiya müftisi H.Gatsalov 
yekun çıxışında Prezident İlham 
Əliyevə dərin təşəkkürlərini 
ifadə edib və dövlət başçısının 
Qafqaz xalqlarına ehtiramlı 
münasibətindən xeyli məmnun 

olduqlarını, bunu çox yüksək 
dəyərləndirdiklərini vurğulayıb. 
Şimali Qafqaz Müftiləri Koordi-
nasiya Mərkəzinin sədri İsmayıl 
Berdiyev də Prezident İlham 
Əliyevə Qafqaz müftiləri adından 
minnətdarlığını ifadə edib.

Daha sonra Rusiya Federasi-
yası Şimali Osetiya-Alaniya Res-
publikasının rəhbəri Vyaçeslav 
Bitarov Azərbaycan nümayəndə 
heyətini qəbul edib. Şimali Oseti-
ya-Alaniya parlamentinin sədri 
A.Maçnevin də iştirak etdiyi 
görüşdə Azərbaycan və Şimali 
Osetiya arasında tarixi, ənənəvi 
münasibətlər zəmini üzərində 
həyatın müxtəlif sahələrində 
əlaqələrin inkişafından razılıq 
ifadə olunub. Azərbaycanın 
xalqına, onun Prezidentinə dərin 
ehtiramının və qardaş salamla-
rının çatdırılmasını xahiş edən 
Şimali Osetiya Respublikasının 
başçısı V.Bitarov Muxtarov 
məscidi ilə əlaqədar tədbirin bö-
yük önəm daşıdığını vurğulayıb. 
O, QMİ sədri A.Paşazadənin dini 
lider olaraq fəaliyyətinin Qafqaz 
bölgəsi üçün çox dəyərli olduğu-
nu vurğulayıb.

QMİ sədri görüşə görə 
minnətdarlığını bildirib və bu 
istiqamətdə işlərin davamlı 
olmasının vacibliyinə diqqəti cəlb 
edib. Şeyxülislam Azərbaycan 

Prezidentinin qayğısı sayəsində 
yenidən qurulmuş Muxtarov 
məscidinin xalqlarımız arasın-
da mənəvi dostluq abidəsi kimi 
önəmini yüksək qiymətləndirib. 
O, gələcəkdə Vladiqafqazda 
Azərbaycan xalqının ulu öndəri 
Heydər Əliyevin adını daşıyacaq 
məktəb binasının ucaldılmasını 
da arzu etdiyini bildirib. 

Şeyxülislam Şimali Osetiya-
dakı Azərbaycan diasporunun 
xalqlarımız arasında dostluq və 
əməkdaşlığın dərinləşməsi işinə 
verdiyi töhfələri vurğulayıb və 
onların fəaliyyətindən məmnun 
olduğunu bildirib. 

Görüşdə Azərbaycan Mil-
li Məclisinin deputatı Qüdrət 
Həsənquliyev Azərbaycan 
ilə Şimali Osetiya arasında 
mədəni-mənəvi əlaqələrin 
inkişaf etdirilməsi zərurətindən, 
habelə iqtisadi sahədə qar-
şılıqlı investisiya yatırımla-
rının genişləndirilməsinin 
əhəmiyyətindən danışıb. 

Vladiqafqazdakı görüş 
və tədbirlərdə Azərbaycan 
nümayəndə heyəti tərkibində 
Milli Məclisin deputatları 
Qüdrət Həsənquliyev, Cavanşir 
Paşazadə, Hikmət Məmmədov, 
Bakı və Azərbaycan arxiyepis-
kopu Aleksandr və QMİ sədrinin 
birinci müavini müfti Salman 
Musayev iştirak ediblər. 

“AZƏRBAYCAN MELİORASİYA VƏ SU TƏSƏRRÜFATI” ASC 
aşağıdakı obyektlərin tikintisinin satınalınması üçün

AÇIQ   TENDER   ELAN   EDİR
1. Qazax rayonunun Xanlıqlar, Kəmərli, 

Aslanbəyli, Qaymaqlı və İkinci Şıxlı kəndlərinin 
əkin sahələrini su ilə təmin etmək məqsədilə 
su nasos stansiyalarının və yeraltı suvarma 
şəbəkələrinin bərpasının satınalınması.

2. Şəmkir maşın kanalının II növbəsinin 
zonasında təsərrüfatlararası paylayıcı kanalların 
layihələndirilməsi və tikintisi işlərinin satına-
lınması.

3. Araz çayının yeni qolundan təzə suva-
rılacaq torpaq sahələrinə suyun verilməsi üçün 
paylayıcı kanalların tikintisi işlərinin  
(II mərhələ) satınalınması. 

4. Zərdab rayonunun Əlvənd və Otmano-
ba kəndlərinin əkin sahələrinin su təminatının 
yaxşılaşdırılmasının satınalınması.

5. Şəki rayonunun əkin sahələrinin su 
təminatının yaxşılaşdırılması üçün Cəyirli su 
anbarının yenidən qurulmasının satınalınması.

6. Ağcabədi rayonunun Şənlik təsərrüfatı 
və ona bitişik ərazilərdə toplanan qrunt sularının 
kənarlaşdırılması üçün mövcud drenaj nasos 
stansiyasının qurğularla birlikdə bərpasının 
satınalınması. 

7. Balakən rayonunun Şərif, Yeni Şərif, 
Qaysa və Meşəşambul kəndlərinin əkin 
sahələrinin su təminatının yaxşılaşdırılmasının 

satınalınması. 
8. Biləsuvar rayonunun sərhəd ərazilərində 

suyığıcı kollektorun tikilməsi və Əzizbəyov kol-
lektorunun yenidən qurulmasının satınalınması.

9. Bərdə rayonunun Məmmədli kəndinin 
əkin sahələrinin su təminatının yaxşılaşdırılma-
sının satınalınması. 

10. Yevlax rayonunda R-2 kanalının 
yenidən qurulmasının satınalınması. 

Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, 
“Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununa uyğun yuxarıda 
göstərilən tender predmeti üzrə təkliflərini 
möhürlənmiş, imzalanmış və ikiqat bağlamaqla 
yazılı surətdə təqdim etsinlər.

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıdakı 
meyarlara üstünlük veriləcəkdir:

- aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, 
müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi, iddi-
açıların analoji obyektlərin tikintisində böyük 
təcrübəsi, maliyyə vəziyyəti və bu sahə üzrə 
təcrübəli mütəxəssislərin olması.

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender iş-
tirakçıları lazımi texniki və maliyyə imkanlarına 
malik olmalıdırlar. Tenderlə əlaqədar məlumat 
almaq üçün maraqlananlar aşağıdakı ünvana 
müraciət edə bilərlər:

 Ünvan: Bakı şəhəri, Moskva prospekti 
69a, tikilməkdə olan meliorasiya və irriqasiya 
obyektlərinin birləşmiş müdiriyyəti, telefon - 
431-08-64, faks 430-79-57.

Potensial imkanları olan iddiaçılar tenderin 
əsas şərtlər toplusunun tam dəstini yuxarıda 
qeyd olunan ünvandan ala bilərlər. İştirak haqqı 
hər bir obyekt üçün 250 manatdır. 

İddiaçılar iştirak haqqını aşağıdakı hesaba 
köçürməlidirlər: 

Tikilməkdə olan meliorasiya və irriqasiya 
obyektlərinin birləşmiş müdiriyyəti 

VÖEN - 1300300711 
H/h - AZ 10 IBAZ 380700194497 

16100216 
“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı”nın Yasa-

mal filialı
M/h - AZ03NABZ 

01350100000000002944
VÖEN - 9900001881
SWIFT - IBAZAZ2Х (AZIPS-in üzvü)
İştirak haqqı geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün “Azərbaycan 

Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC-nin tender 
komissiyasına yazılı müraciət;

- iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank 
sənədi;

- iddiaçının son beş ildəki maliyyə 
vəziyyəti barədə bank arayışı;

- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, qey-
diyyatdan keçdiyi ölkə və bank rekvizitləri;

- işləri yerinə yetirmək üçün tələb olunan 
potensial imkanları və maşın-mexanizmləri 
haqqında məlumat;

- tender təklifinin qüvvədə olma müddəti 
zərflərin açıldığı gündən sonra ən azı 30 bank 
günüdür;

- tender təklifinin təminatı ümumi təklifin 
1 faizi həcmində olmalıdır və zərflərin açıldığı 
gündən ən azı 60 bank günü müddətində 
qüvvədə olmalıdır.

İddiaçılar ixtisas uyğunluğu haqqında tələb 
olunan sənədləri 20 fevral 2019-cu il saat 17.00-
a qədər təqdim etməlidirlər.

İddiaçılar tender təklifini isə tenderin 
əsas şərtlər toplusunun tələbinə uyğun olaraq 
hazırlayıb 2 nüsxədə (əsli və surəti) imzalanmış, 
möhürlənmiş, ikiqat zərfdə 11 mart 2019-cu il 
saat 17.00-a qədər yuxarıda göstərilən ünvana 
təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

Təklif zərfləri 12 mart 2019-cu il saat 
15.00-dа Bakı şəhəri, Hökumət evi, V mərtəbə, 
514 nömrəli otaqda açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
zərflərin açılışı prosedurunda iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Zukerberq “WhatsApp”,  
“Instagram” və “Facebook 
Messenger”i birləşdirməyi düşünür

 � “Facebook” şirkətinin 
rəhbəri Mark Zukerberq 
şirkətə məxsus “Facebook 
Messenger”, “WhatsApp” və 
“Instagram” sosial şəbəkələrini 
birləşdirməyi planlaşdırır.

Onun bu planı barədə yaxın 
ətrafındakı məlumatlı şəxslər bildirib.

Mənbə bu prosesin ilkin mərhələdə 
olduğunu və 2019-cu ilin sonu və ya 
2020-ci ilin əvəllərində yekunlaşcağını 
bildirib.

Bu addım Zukerberqə “Facebo-
ok” ətrafında baş verən qalmaqallar 
fonunda şirkət üzərində nəzarəti 
gücləndirməyə imkan verəcək.

27 yanvar 2019-cu il, bazar10
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI GƏNCLƏR və İDMAN NAZİRLİYİ 
“YOUTHVİSİON” IV Beynəlxalq mahnı müsabiqəsinin keçirilməsinin satınalınması üçün 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
 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 aşa-
ğıdakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir:

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

Prosedurla əlaqədar əlavə məlumat 
almaq üçün maraqlananlar 4656443 
nömrəli telefona (faks:4656438) müraciət 
edə bilərlər (əlaqələndirici şəxs- Abdul-
layev Elnur Şahin oğlu). İddiaçılar 100 
(yüz)manat məbləğdə iştirak haqqını aşa-
ğıda göstərilən hesaba ödədikdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas 
şərtlər toplusunu Azərbaycan Respublika-
sı Gənclər və İdman Nazirliyindən (Bakı 
şəhəri, Olimpiya küçəsi 4, II mərtəbə, 
tələbə və tələbə təşkilatları ilə iş sekto-
rundan) ala bilərlər.

Bank-Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi
Kod - 210005
M/h-

AZ41NABZ01360100000000003944

VÖEN- 1401555071
SWIFT-CTREAZ22
Alan müştəri-Azərbaycan Respublika-

sının Gənclər və İdman Nazirliyi
H/h-AZ50CTRE00000000000002147771
VÖEN- 1500171121
Büdcə səviyyəsinin kodu- 7
Təsnifat kodu- 142340
 İştirak haqqı heç bir halda geri qay-

tarılmır.
İddiaçılar prosedurda iştirak etmək 

üçün aşağıdakı sənədləri təqdim 
etməlidirlər:

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

bank sənədi;
-iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 

qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri;
-Azərbaycan Respublikasında 

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

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

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

- təklifin təminatı (zərflərin açıl-
dığı 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 
olunmalıdır.

İddiaçılar tender prosedurunda 
iştirak etmək üçün yuxarıda göstərilən 
ixtisas sənədlərini 28 fevral 2019-cu il 
saat 18.00-a qədər tender komissiyası-
na təqdim etməlidirlər. İddiaçılar tender 
təkliflərini və təklifin 1 faizi məbləğində 
bank təminatını 11 mart 2019-cu il saat 
18.00-a qədər ikiqat bağlı zərflərdə iki 
nüsxədə tender komissiyasına təqdim 
etməlidirlər.

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

Təklif zərfləri iddiaçıların iştirakı 
ilə 12 mart 2019-cu il saat 10.00-da 
Azərbaycan Respublikası Gənclər və 
İdman Nazirliyində açılacaqdır. 

 Tender komissiyası

“Azərsu” ASC 
“Kaeser” markalı kompressorların Omega 83P və 63P rotor tipli 

bloklarının və ehtiyat hissələrinin satınalınması məqsədilə 

 AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender iştirakçılarına təklif olunur 

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

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

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 
aşağıdakı məbləğdə iştirak haqqını 
göstərilən hesaba köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas 
şərtlər toplusunu Bakı şəhəri, Moskva 
prospekti 67, “Azərsu” ASC-nin Təchizat 
və Satınalmaların İdarə Olunması 
Departamentindən (əlaqələndirici şəxs- 
İntiqam Həziyevdən, telefon 431 47 
67/3322) ala bilərlər.

İştirak haqqı 200 manatdır.
Təşkilat- “Azərsu” ASC
VÖEN- 9900001751
Bank- “Kapital Bank”ASC-nin 1 saylı 

Nəsimi filialı
Kod- 200112
VÖEN-9900003611
M/h- AZ37NABZ 

0135010000000001944
S.W. İ. F. T. BIK: AİİBAZ2X

H/h - AZ65AİİB 
33070019441100216111

İştirak haqqı heç bir halda geri 
qaytarılmır.

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 olmalıdır);

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

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

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

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

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

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

Tender proseduru “Dövlət 
 satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun 
keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək 
üçün yuxarıda göstərilən sənədləri 
(tender təklifi və bank təminatı istisna 
olmaqla) 6 mart 2019-cu il saat 18.00-a 
qədər, tender təklifi və bank təminatını 
isə möhürlənmiş ikiqat zərflərdə 13 
mart 2019-cu il saat 16.00-a qədər Bakı 
şəhəri, Moskva prospekti 67, “Azərsu” 
ASC-nin Satınalmaların Təşkili və İdarə 
Olunması Departamentinə təqdim 
etməlidirlər.

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

İddiaçıların təklifləri 14 mart 2019-
cu il saat 16.00-da yuxarıda göstərilən 
ünvanda açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Ağstafa Rayon İcra Hakimiyyəti 
2019-cu ildə rayonda yolların təmiri işlərinin satınalınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 1 (bir) lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Ağstafa rayonunun yollarının 

təmiri işlərinin satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur 

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

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

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 
100 manat məbləğdə iştirak haqqını 
göstərilən hesaba köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas 
şərtlər toplusunu Ağstafa Rayon İcra 
Hakimiyyətindən, Ağstafa şəhəri, Hüseyn 
Arif küçəsi 3, əlaqələndirici şəxs- Sənan 
Mustafayevdən (telefon 5-12-05) ala 
bilərlər.

Təşkilat- Ağstafa Rayon İcra 
Hakimiyyəti

Ağstafa Rayon YXO
H\h- 32051019445200201152
VÖEN-3600068011
Bank-“Kapital Bank”ın Ağstafa filialı
Kod- 200521
VÖEN- 9900003611

M\h -0137010001944
S.W.İ.F.T.BİK AIIBAZ 2X
İştirak haqqı heç bir halda geri qay-

tarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

27 fevral 2019-cu il saat 18.00-a kimi 
aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:

- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 
müraciət;

- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 
barədə bank sənədi;

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

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

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

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

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə 

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

nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə 
və rekvizitləri.

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

İddiaçılar tender təkliflərini və bank 
zəmanətlərini 11 mart 2019-cu il saat 
17.00-dək tender komissiyasına təqdim 
etməlidirlər. Göstərilən vaxtdan gec 
təqdim olunan zərflər açılmadan geri 
qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklif zərfləri Ağstafa 
rayonu, Hüseyn Arif küçəsi 3 nömrəli 
ünvanda yerləşən Ağstafa Rayon İcra 
Hakimiyyətində 12 mart 2019-cu il saat 
10.00-da açılacaqdır.

Tender proseduru “Dövlət 
 satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun 
keçiriləcəkdir.

 İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Oğuz Suvarma Sistemləri İdarəsi 
 AÇIQ TENDER ELAN EDİR

Tender 2 lot üzrə keçirilir.
Lot- 1. Cari təmir işlərinin görülməsi 

üçün mal-materialların satınalınması.
Lot -2. Mexanizmlər üçün ehtiyat 

hissələrinin satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur 

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

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşa-
ğıdakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir:

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

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

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

Təşkilat-Oğuz SSİ
H/h- AZ66 AİİB 

32051019446800201168
VÖEN- 6600073211

Bank- “Kapital Bank”ın Oğuz Rayon 
filialı 

Kod- 200684
VÖEN- 9900003611
M/h- AZ37NABZ 

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

tarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
-tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
-tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
-tender təklifi (zərflərin açıldığı 

tarixdən sonra ən azı 30 bank günü 
qüvvədə olmalıdır);

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

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

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

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə 

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

nizamnaməsi qeydiyyatdan keçdiyi ölkə 
və rekvizitləri;

-iddiaçıların müvafiq mallar üzrə 
mənşə və uyğunluq sertifikatları;

-digər sənədlər:
Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 

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

Tender proseduru “Dövlət 
 satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun 
keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender 
təklifi və bank təminatı istisna olmaqla) 
27 fevral 2019-cu il saat 18.00-a qədər, 
tender təklifi və bank təminatını isə 
möhürlənmiş ikiqat zərfdə 11 mart 2019-
cu il saat 18.00-a qədər Oğuz Suvarma 
Sistemləri İdarəsi, Oğuz şəhəri, 20 
Yanvar küçəsi 5 nömrəli ünvana təqdim 
etməlidirlər.

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

İddiaçıların təklifləri 12 mart 2019-cu 
il saat 11.00-da Oğuz Suvarma Sistemləri 
İdarəsi, Oğuz şəhəri, 20 yanvar küçəsi 5 
nömrəli ünvanda açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Ağstafa Şəhər İnzibati Ərazi Dairəsi üzrə Nümayəndəlik 
2019-cu ildə şəhərdə kommunal yaşayış binalarının təmiri və abadlıq işlərinin satınalınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 2 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Ağstafa şəhərində kommu-

nal yaşayış binalarının təmiri işlərinin 
satınalınması.

Lot-2. Ağstafa şəhərində abadlıq 
işlərinin satınalınması.

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

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

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 
hər bir lot üçün 80 manat məbləğdə 
iştirak haqqını göstərilən hesaba 
köçürdükdən sonra Azərbaycan 
dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər 
toplusunu Agstafa şəhəri, R.Alıcanov 
küçəsi 64 nömrəli ünvandan, Ağstafa 
Şəhər İnzibati Ərazi Dairəsi üzrə 
Nümayəndəlikdən, əlaqələndirici 
şəxs - Şükür Əkbərzadədən-(telefon- 
055 539-03-11) ala bilərlər.

Təşkilat- Ağstafa Şəhər İƏD üzrə 
nümayəndəliyi

Ağstafa Rayon YXO
VÖEN- 3600068011
H/h- AZ 85 AIIB 

32051019445200201152
“Kapital Bank”ın Ağstafa filialı

Kod- 200521
VÖEN- 9900003611
M/h- AZ-

37NABZ01350100000000001944
S.W.İ.F.T.BİK AIIBAZ 2X
İştirak haqqı heç bir halda geri  

qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək 

üçün 27 fevral 2019-cu il saat 
 18.00-a kimi aşağıdakı sənədləri 
təqdim etməlidirlər:

- tenderdə iştirak etmək üçün 
yazılı müraciət;

- tenderdə iştirak haqqının 
ödənilməsi barədə bank sənədi;

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

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

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

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

İddiaçılar tender təkliflərini və 
bank zəmanətlərini 11 mart 2019-cu 
il saat 17.00-dək tender komissiya-
sına təqdim etməlidirlər. Göstərilən 
vaxtdan gec təqdim olunan zərflər 
açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklif zərfləri 12 mart 
2019-cu il saat 10.00-da Agstafa 
şəhəri, R.Alıcanov küçəsi 64 nömrəli 
ünvanda yerləşən Ağstafa ŞİƏD üzrə 
nümayəndəliyində açılacaqdır.

Tender proseduru “Dövlət 
 satınalmaları haqqında” Qanuna 
uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

 Tender komissiyası

 Bakı Xanları Muzeyinə inventarların, digər maşın və avadanlıqların satınalınması məqsədilə 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 2 (iki) lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Bakı Xanları muzeyinə 

 inventarların satınalınması.
Lot-2. Bakı Xanları muzeyinə digər maşın 

və avadanlıqların satınalınması .
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, 

“Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununa uyğun tender 
təkliflərini möhürlənmiş, imzalanmış şəkildə 
ikiqat zərflərdə yazılı surətdə təqdim etsinlər. 
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender işti-
rakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlara 
malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər hər bir 
lot üçün 150 manat məbləğdə iştirak haq-
qını göstərilən hesaba köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas 
şərtlər toplusunu “İçərişəhər” Dövlət Tarix-
Memarlıq Qoruğu İdarəsi, Bakı şəhəri, Vəli 
Məmmədov küçəsi 16 nömrəli (əlaqələndirici 
şəxs- Şəhriyar İmanovdan , telefon- (012) 
497-64-81) ünvandan ala bilərlər. 

VÖEN- 1700852341
H\h- AZ72CTRE0000000002728502
Bank- “Azərbaycan Beynəlxalq Bank”nın 

Mərkəz filialı
Kod- 805722
VÖEN (bank)- 9900001881

M/h- AZ03NABZ01350100000000002944
S.W.I.F.T. -IBAZAZ2X
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarıl-

mır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı 

sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 

sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalı-
dır);

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

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

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

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı; 

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

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

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) 27 fevral 
2019-cu il saat 17.00-a qədər, tender təklifi 
və bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat 
zərfdə 11 mart 2019-cu il saat 17.00-a qədər 
“İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu 
İdarəsinin Elmi – Mədəni Mərkəzi, Bakı 
şəhəri, Vəli Məmmədov küçəsi 16 nömrəli 
ünvana təqdim etməlidirlər. Göstərilən vaxt-
dan gec təqdim olunan zərflər açılmadan geri 
qaytarılacaqdır. 

İddiaçıların təklifləri 12 mart 2019-cu il 
saat 11.00-da, Bakı şəhəri, Vəli Məmmədov 
küçəsi 16 nömrəli ünvanda açılacaqdır.

 Tender komissiyası

“İçərişəhər” Dövlət Tarix–Memarlıq Qoruğu İdarəsinin Elmi – Mədəni Mərkəzi

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondu 
2019-cu il üzrə tələb оlunan mal və xidmətlərin satınalınması məqsədilə keçiriləcək açıq tenderə dəvət edir:

Açıq tender iki LOT üzrə 
keçirilir: 

Lot-1. Novruz bayramı və 
Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti yanında Kütləvi İnformasi-
ya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət 
Dəstəyi Fondunun yaranmasının 
10-cu ildönümü münasibəti ilə 
keçiriləcək fərdi jurnalist yazı-
ları müsabiqəsinin qaliblərinin 
mükafatlandırılması və bayram 
tədbirinin təşkili xidmətlərinin 
satınalınması;

Lot-2. Fondun fəaliyyətinin 
təşkili üçün dəftərxana 
ləvazimatlarının satınalınması.

Maraqlananlar tenderin əsas 
şərtlər toplusunu Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti 

yanında Kütləvi İnformasiya 
Vasitələrinin İnkişafına Dövlət 
Dəstəyi Fondunun ofisindən ala 
bilərlər:

Bakı şəhəri, Yasamal rayo-
nu, Mətbuat prospekti 529-cu 
məhəllə, Beynəlxalq Mətbuat Evi.

Tenderdə iştirak haqqı:
Lot - 1 - 120 manat
Lot - 2 - 30 manat 
Hesab: AZ08C-

TRE00000000000005547601
VÖEN 1001667391
Bank: Dövlət Xəzinədarlıq 

Agentliyi 
Kodu: 210005
VÖEN: 1401555071
M/H: AZ-

41NABZ01360100000000003944

S.W.İ.F.T: CTREAZ22
İştirak haqqı heç bir halda 

geri qaytarılmır.
Malgöndərənlər (podratçılar) 

iddiaçı statusu qazanmaq üçün 
aşağıdakı sənədləri rəsmi blank-
da və möhürlə təsdiq olunmuş 
qaydada təqdim etməlidirlər:

1. Tenderdə iştirak etmək 
üçün yazılı müraciət;

2. Tenderdə iştirak haqqının 
ödənilməsi barədə bank sənədi;

3. Tender təklifi (zərflərin 
açıldığı tarixdən sonra ən azı 30 
bank günü qüvvədə olmalıdır);

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

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

6. İddiaçının son bir ildəki 
fəaliyyəti haqqında vergi orqan-
ları tərəfindən təsdiq olunmuş 
maliyyə hesabatının surəti;

7. İddiaçının son bir ildəki 
maliyyə vəziyyəti haqqında bank 
arayışı;

8. İddiaçının tam adı hüquqi 
statusu, nizamnaməsi qeydiyyat-
dan keçdiyi ölkə və rekvizitləri;

9. İddiaçıların müvafiq mallar 
üzrə mənşə və uyğunluq sertifi-
katları;

Təkliflərin qiymət-
ləndirilməsində aşağıdakı 
 meyarlara üstünlük veriləcəkdir:

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

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

Malgöndərən (podratçılar) 
tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri 
(tender təklifi və bank zəmanəti 
istisna olmaqla) 27 fevral 2019-cu 
il tarixinə qədər Tender Komissi-
yasına təqdim etməlidir.

Tenderlə əlaqədar əlavə 
məlumat almaq üçün maraqla-
nanlar əlaqələndirici şəxs Elşad 
Tağıyevə (telefonlar 012 538 40 
48, 012 537 19 41, 012 537 19 
42) müraciət edə bilərlər.

İddiaçılar tender təklifini 
və təklifin bank zəmanətini 
Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə, 
imzanlanmış, möhürlənmiş, ikiqat 
bağlanmış zərfdə 11 mart 2019-
cu il saat 17.00-dək Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti 
yanında Kütləvi İnformasiya 
Vasitələrinin İnkişafına Dövlət 
Dəstəyi Fondunun Bakı şəhəri, 
Yasamal rayonu, Mətbuat pros-
pekti 529-cu məhəllə, Beynəlxalq 

Mətbuat Evi ünvanında yerləşən 
inzibati binasında Tender Komis-
siyasına təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec 
təqdim olunan zərflər açılmadan 
geri qaytarılacaqdır.

Təklif zərfləri 12 mart 2019-cu 
il saat 1100-da Kütləvi İnformasi-
ya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət 
Dəstəyi Fondunda açılacaqdır.

Açılışda iddiaçıların 
səlahiyyətli nümayəndələri iştirak 
edə bilərlər.

Tender proseduru “Dövlət sa-
tınalmaları haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununun 
tələblərinə uyğun keçiriləcəkdir.

Tender komissiyası



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

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

Şəhadətnamə 022273 

Çapa imzalanmışdır 00:00
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40 qəpik

Fransa

Mişel Leqran vəfat edib

“Şerburq 
çətirləri” kinofilminə 
yazdığı musiqi ilə 
məşhur olan fran-
salı bəstəkar Mişel 
Leqran 87 yaşında 
vəfat edib.

Qeyd edək 
ki, pianoçu, 
aranjimançı, 
dirijor və müğənni 
M.Leqran ən yaxşı mahnıya görə üç dəfə “Oskar”ın 
qalibi, həmçinin beş “Qremmi” mükafatına və bir “Qızıl 
Qlobus”a sahib olub. Kino və televiziya filmləri üçün iki 
yüzdən artıq mahnı yazıb.

Xəbəri “AFP” yayıb.

Hollandiya

Çarşaba qadağa

Hollandiya-
da üzü gizlədən 
müsəlman geyim 
elementlərinin 
ictimai yerlərdə 
istifadəsinə qada-
ğa qoyulub. Nider-
land parlamentinin 

yuxarı palatasının tətbiq etdiyi qadağaları pozan şəxs 
400 avro cərimə ediləcək.  

Qeyd edək ki, buna bənzər qanunlar bir çox Avropa 
ölkəsində, xüsusilə Fransa, Belçika, Danimarka və 
Avstriyada tətbiq olunur.

Xəbəri BBC yayıb.

Çin
Qeyri-adi smartfon
Çinin “Meizu” şirkəti qeyri-adi 

smartfon hazırlayıb. Bildirilir ki, 
“Zero” adlı smartfonda SİM kart 
üçün slot və dinamik üçün dəlik 
yoxdur.

Telefonda enerji doldurmaq 
üçün dəlik sürətli enerji doldur-
ma texnologiyasını dəstəkləyən 
simsiz texnologiya ilə əvəz edilib. 
Qulaqlıqlar yalnız “Bluetooth 5.0” 
texnologiyası vasitəsilə qoşulur 
və işləyir.

 Xəbəri “ferra.ru” yayıb.

Türkiyə

43 terrorçu zərərsizləşdirilib

Türkiyənin Silahlı 
Qüvvələri son bir həftə 
ərzində ölkə ərazisində 
və onun sərhədlərindən 
kənarda 43 terrorçunu 
zərərsizləşdirib.

Qeyd edilir ki, 
zərərsizləşdirilənlər 
arasında silahlıların bir 
rəhbəri də var.

Daha əvvəl ölkənin 
Müdafiə Nazirliyi 23 ter-

rorçunun zərərsizləşdirildiyi barədə məlumat yaymışdı.
Xəbəri “Anadolu” agentliyi yayıb.

Yeni transfer

“Çelsi”nin futbolçusu Viktor Mozes karyerasını 
Türkiyədə davam etdirəcək.

28 yaşlı yarımmüdafiəçi “Fənərbaxça” klubu-
na transfer olunub. Mozes 1,5 il icarə əsasında 
“Fənərbaxça”da forma geyinəcək.

Qeyd edək ki, 2012-ci ildən “Çelsi”də çıxış edən ni-
geriyalı futbolçu cari mövsümdə 6 qarşılaşmada iştirak 
edib.

Xəbəri “fenerbahce.org” yayıb.
Hazırladı:   

Elçin ABBASOV,  
“Xalq qəzeti”

 Â Yanvarın 27-də
 Â Bakıda və Abşeron yarımadasında 

dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, 
əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə 
və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Cənub-
qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Gecə 
4-6, gündüz 8-12, Bakıda gecə 4-6, gündüz 
10-12 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 762 
mm civə sütunundan 757 mm civə sütununa 
rnəcək, nisbi rütubət gecə 70-80, gündüz 50-
55 faiz olacaq.

 Â Naxçıvan Muxtar Respublikasında 
əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin axşam 
bəzi yerlərdə yağıntılı olacağı, qar yağacağı 
gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. 
Qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Gecə 
0-5, dağlıq ərazilərdə 8-11 dərəcə şaxta, 

gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq.
 Â Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa, Xo-

calı, Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, Laçın, 
Kəlbəcər, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy 
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. 
Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi 
əsəcək, bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. 
Gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyədək isti, 
gündüz 6-10 dərəcə isti olacaq. 

 Â Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Ağ-
dam, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında əsasən 
yağmursuz keçəcək. Səhər ayrı-ayrı yerlərdə 
duman, çiskin olacaq. Qərb küləyi əsəcək, 
bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 0-5, 
gündüz 9-14 dərəcə isti olacaq.

 Â Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, 
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, 
Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar 
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. 
Səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman, çiskin 
olacaq. Qərb küləyi əsəcək, bəzi yerlərdə 

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

 Â Mərkəzi Aran: Mingəçevir, Yevlax, Göy-
çay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, 
Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saat-
lı, Şirvan, Hacıqabul, Salyan, Neftçala 
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. 
Gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman 
olacaq. Qərb küləyi əsəcək, bəzi yerlərdə 
arabir güclənəcək. Gecə 1 dərəcə şaxtadan 
4 dərəcəyədək isti, gündüz 9-14 dərəcə isti 
olacaq.

 Â Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Asta-
ra rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. 
Səhər dağlarda duman olacaq. Şimal-şərq 
küləyi əsəcək. Gecə 3-5, gündüz 9-13, dağ-
larda gecə 0-3, gündüz 5-9 dərəcə isti olacaq.

27 yanvar 2019-cu il, bazar12

Asif Əsgərov Milli Məclisin deputatı Əsabil Qasımova 
oğlu 

ELÇİN QASIMOVUN 

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə 
 başsağlığı verir.
                                                                                                             

Asif Əsgərov Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və 
sahibkarlıq komitəsi sədrinin müavini Ağalar Vəliyevə əzizi 

ZAHİR ƏLİZADƏNİN 
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə 

 başsağlığı verir.

Allah rəhmət eləsin

 � Türkiyənin ticarət naziri Ruhsar 
Pekcan Davosda Dünya İqtisadi Forumunun 
sessiyalarının birində çıxışı zamanı bildirib ki, 
onun ölkəsi modern texologiyalar əsasında 
hazırlanan məhsulların istehsalı və ixracını 
stimullaşdırmaq üçün “yol xəritəsi”nə 
malikdir. Bu barədə “Anadolu” agentliyi 
məlumat yayıb. 

Nazir vurğulayıb ki, müasir dünya hazırda sürətli 
 texnoloji və sosioloji keçid dövrünə qədəm qoyub və bu 
sahədə sərt rəqabətdə uğur qazanan ölkələr, təbii ki, 
daha çox gəlir əldə edəcəklər. R.Pekcan xarici investorları 
ölkəsinin iqtisadiyyatına iri sərmayələr yatırmağa çağırıb. 

Türkiyəli nazir sonra qeyd edib ki, hazırda bir sıra 
böyük dövlətlərin xarici ticarətdə proteksionist mövqelər 
tutmalarına baxmayaraq, Türkiyə hər zaman hər bir ölkə 
ilə əməkdaşlıq üçün açıqdır. R.Pekcan deyib: “Türkiyə 
hərtərəfli, qanunlara əsaslanan, azad, ədalətli və davam-
lı ticarətin tərəfdarıdır”. Onun fikrincə, hazırda dünyada 
elektron ticarət sürətlə inkişaf edir. Bu da ticarətin hərtərəfli 
qloballaşmasına yardım göstərir. 

Yeri gəlmişkən, R.Pekcan Davos forumunda Nider-
landın ticarət və inkişaf naziri Siqrid Kaaq və Yaponiyanın 
iqtisadiyyat, ticarət və sənaye naziri Hiroşiqe Seko ilə 
görüşərək, Türkiyənin həmin ölkələrlə ticarət əlaqələrinin 
genişləndirilməsi istiqamətində müzakirələr aparıb. 

M.HACIXANLI, “Xalq qəzeti”

Ruhsar PEKCAN:
dünya modern texnologiyalara 
keçid dövrü yaşayır

Afina və Skopye 
arasında imzalanan 

saziş təsdiqlənib
 � Yunanıstanın parlamentində üçgünlük 

müzakirələrdən sonra keçirilən səsvermədə 
Makedoniya Respublikasının adının Şimali 
Makedoniyaya dəyişdirilməsi barədə Afina və 
Skopye arasında imzalanan saziş təsdiqlənib. 
Bu barədə “Anadolu” agentliyi xəbər yayıb.

Bildirilir ki, yanvarın 25-də keçirilən səsvermə zamanı 
300 deputatdan 153-ü sazişin lehinə, 146-sı əleyhinə səs 
verib, bir nəfər isə bitərəf qalıb. Sənədin ratifikasiyası üçün 
zalda olan parlament üzvlərinin sadə səs çoxluğu kifayət 
etsə də, Baş nazir Aleksis Tsipras sazişi, azı, 151 səslə 
qəbul etdirməyi qarşısına məqsəd qoymuşdu.

Yunanıstanın Baş naziri Aleksis Tsipras Afina və Skopye 
arasında imzalanan sazişin təsdiqlənməsi ilə bağlı açıqla-
masında bunun tarixi bir gün olduğunu bildirib: “Bu gün tarixi 
gündür. Yunanıstan tarixin önəmli hissəsini qoruyur. Keçmiş 
Makedoniya mirası... Bu gün Balkan tarixində yeni səhifə aç-
dıq. Milliyyətçi nifrətin, anlaşılmazlıqların və qarşıdurmaların 
yerini dostluq, sülh və əməkdaşlıq tutdu”.

Qeyd edək ki, Afina və Skopye 2018-ci il iyunun 17-də 
Yunanıstanın Prespes bələdiyyəsində Makedoniyanın adının 
Şimali Makedoniya Respublikasına dəyişdirilməsi barədə 
saziş imzalayıblar. Həmin saziş bir müddət öncə Makedoni-
ya parlamenti tərəfindən təsdiqlənib. 

Rövşən ATAKİŞİYEV, “Xalq qəzeti”

 � Rusiya Kuba ilə bu ölkənin dəmir 
yollarının, aviasiya texnikalarının və 
energetika kompleksinin modernləşdirilməsi 
məsələsini müzakirə edib. Nəticədə RF bu 
məsələlərin həlli üçün Kubaya milyardlarla 
avro vəsait ayırmağa hazır olduğunu 
bildirib. Məlumatı TASS verib. 

Rusiya Baş nazirinin 
müavini Yuri Borisov deyib ki, 
Kubanın təkcə dəmir yolları-
nın modernləşdirilməsi üçün 
2 milyard avro pul lazımdır. 
Ancaq 7 ildən sonra bu sahə 
ölkə iqtisadiyyatının inkişa-
fında həlledici rol oynayacaq. 
Hazırda hər iki ölkə layihənin 
reallaşdırılması istiqamətində 
ciddi irəliləyiş əldə edib: “Bu 
layihənin icrasını iki hissəyə 

bölmüşük, əvvəlcə lazımi 
kredit ehtiyatları optimal-
laşdırılacaq, sonra isə ən 
yaxın vaxtlarda icra işlərinə 
başlanacaq”. 

Bundan əlavə, Rusiya 
və Kuba Havananın avi-
asiya parkının bərpası və 
təyyarələrə xidmət üçün 
servis mərkəzinin yaradılma-
sı ilə bağlı da razılığa gəlib: 
“Əsasən, “İl-96”, “Tu-204”, 

“An-158” təyyarələrindən 
ibarət olan parkın uçuşa ya-
rarlı olub-olmaması ilə bağlı 
audit aparılıb, işlərin, lazım 
olacaq ehtiyat hissələrinin 
həcmi, təmir işlərinin müddəti 
müəyyənləşdirilib, razılaş-
malar, müqavilələr hazırla-
nıb, görüləcək işlər praktik 
müstəviyə gətirilib”. Boriso-
vun sözlərinə görə,  2019-cu 
ildə bütün bərpa işlərini 
tamamilə başa çatdırmaq 

planlaşdırılır. 
Daha sonra –  2030-cu 

ilə qədər isə Rusiya və 
Kuba energetika sahəsində 
əməkdaşlığı davam 
etdirəcəklər. Bu proqramın 
həyata keçirilməsində əsas 
məqsəd Kubanın energetika 
infrastrukturunun effektivliyini 
artırmaqdır. 

Paşa ƏMİRCANOV,  
“Xalq qəzeti”

Rusiya Kuba iqtisadiyyatına 
milyardlarla avro ayırır 

Sanders prezidentliyə namizəd olmaq istəyir
 � TASS-ın verdiyi 

xəbərə görə, Berni 
Sanders 2020-ci ildə 
ABŞ-da keçiriləcək 
prezident seçkilərində 
iştirak etmək 
niyyətindədir. Vermont 
ştatından olan senator 
B.Sanders öz qərarını 
yaxın zamanlarda elan 
edəcək. 

Məlumatda bildirilir ki, 
B.Sanders son bir neçə ayda 
növbəti seçkilərdə iştirak edib-etməmək 
barədə düşünüb. Onu ictimai rəy sor-
ğularının nəticələri, o cümlədən afro-
amerikalıların və Latın Amerikası əsilli 
vətəndaşların seçkilərdə ona dəstək ola 
biləcəyi ehtimalı ümidləndirir.

Daha əvvəl ABŞ-ın ən yüksək 
inzibati vəzifəsinə seçilmək niyyətini 
artıq bir sıra demokrat açıqlayıb. On-
ların arasında Nyu-York ştatından olan 
senator Kirsten Cillibrand, San Antonio 

şəhərinin (Texas ştatı) sabiq meri, 
Barak Obama Administrasiyasında 
mənzil tikintisi və şəhər inkişafı 
naziri vəzifəsində çalışmış Culian 
Kastro da var.

Demokratlar Partiyasının 
prezidentliyə namizədin rəsmi ola-
raq irəli sürüləcək qurultayı 2020-ci 
il iyulun 13-dən 16-dək keçiriləcək.

Xatırladaq ki, 2016-cı il 
seçkilərində Demokratlar Parti-
yasından prezidentliyə namizəd 
olmağa çalışan B.Sanders keçmiş 
dövlət katibi Hillari Klintonla baş 
tutan praymeriz zamanı ona uduz-
muşdu. 

Qeyd edək ki, ABŞ-ın 59-cu prezi-
dent seçkiləri 2020-ci il noyabrın 3-də 
baş tutacaq.

Rövşən ATAKİŞİYEV,  
“Xalq qəzeti”

ABŞ Kosmik Qüvvələrin inkişafı 
üçün 12 milyard dollar ayırıb 

 � ABŞ Hərbi Hava Qüvvələrinin rəhbəri Hizer Uilson 
2019-cu ildə Kosmik Qüvvələrin inkişafına 12 milyard dollar 
ayıracaqlarını bildirib. Bu barədə RİA “Novosti” məlumat 
yayıb.

Hizer Uilsonun sözlərinə görə, 
ayrılan vəsaitin 5 milyard dolları 
kosmik proqramın hazırlanmasına, 
qalan hissəsi isə ABŞ-ın kosmosda 
təhlükəsizliklə bağlı yaranmış boşluğun 

aradan qaldırılmasına xərclənəcək.
H.Uilson bildirib ki, ABŞ 

müharibə baş verərsə kosmosda üs-
tünlüyünü təmin etmək üçün bu addımı 
atıb.

O, ABŞ Kosmik Qüvvələrinin hələ də 
dünyanın ən yaxşısı olduğunu deyib.

Mahmud QƏRİBOV, “Xalq qəzeti”

 � Türkiyənin Antalya əyalətində 
tornado nəticəsində aeroportda 12 nəfər 
xəsarət alıb. Əyalətin qubernatoru Münir 
Karaloğlu bildirib ki, xəsarət alanlar 
xəstəxanalara yerləşdiriliblər. Onların 
həyatı üçün təhlükə yoxdur.

Bundan əlavə, güclü külək bir avtobusu və bir mikroavtobusu 
da aşırıb. Polis vertolyotu və daha iki təyyarə zədələnib.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

Antalyada  
tornado  
fəsadlar  
törədib

Moskvada güclü 
çovğun

 � Rusiya paytaxtını güclü 
qar çovğunu bürüyüb. Sinoptiklərin 
məlumatına görə, küləyin sürəti saniyədə 
17 metrə çatır. Havanın temperaturu isə 
mənfi 10 dərəcədir.

Sinoptiklər bildiriblər ki, isti atmosfer cəbhəsi Mosk-
vaya doğru yavaş hərəkət etdiyindən paytaxtda güclü qar 
çovğunu davam edir.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”


