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ABŞ silah satışı 
razılaşmasından 
çıxır

Azərbaycan 
yarışların 
təşkilində 
bənzərsiz  
nümunə göstərir!

Uruqvay Dağlıq 
Qarabağdakı 
separatçı rejimi 
tanımır

İşıq, nur və 
xeyirxahlıq 
mücəssəməsi

Pekində “Bir kəmər, bir yol” Beynəlxalq 
Əməkdaşlıq Forumu işini davam etdirib

Qərblə-Şərqin qovşağında yerləşən, unikal coğrafi şəraitə 
malik olan Azərbaycan bu gün, həm də dünya təsərrüfatının 
nəqliyyat sektorunda baş verən proseslərdə yaxından 

iştirak edir. Son illərdə respublikamızı regionun ticarət mərkəzinə 
çevirmək məqsədilə ölkəmizin strateji coğrafi mövqeyindən 
səmərəli yararlanmaqla tranzit və nəqliyyat xidmətlərinin inki-
şafı, nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi və tranzit 
potensialının daha da gücləndirilməsi üçün konkret hədəflərə 
istiqamətlənən kompleks tədbirlər həyata keçirilir. Bütün bunların 
isə yaxın gələcəkdə Azərbaycana daha da böyük həcmdə siyasi və 
iqtisadi dividendlər gətirəcəyi heç bir şübhə doğurmur.

“Azərbaycan 2020: gələcəyə 
baxış” İnkişaf Konsepsiyasın-
da ölkəmizi regionun ticarət 
mərkəzinə çevirmək üçün 
respublikanın strateji coğrafi 
mövqeyindən səmərəli istifadə 
etməklə tranzit və nəqliyyat 

xidmətlərinin inkişafı, bölgələrdə 
logistika mərkəzlərinin yaradılma-
sı nəzərdə tutulur. Bütün bunlar, 
eyni zamanda, istehsal və inves-
tisiya mərkəzi kimi də respublika-
mızın cəlbediciliyinin artmasına, 
yeni biznes və məşğulluq im-

kanlarının yaranmasına yol açır. 
Bu məqsədlə yerli və beynəlxalq 
daşımaların idarə olunması 
mexanizmi təkmilləşdirilir, ölkənin 
nəqliyyat sisteminin beynəlxalq 
nəqliyyat sisteminə inteqrasiyası 
genişləndirilir, əhaliyə göstərilən 
nəqliyyat xidmətlərinin keyfiyyəti 
artırılır, sərnişindaşıma sahəsində 
gediş haqqının ödənilməsi ilə 
bağlı müasir texnologiyaların 
tətbiqi reallaşdırılır. Eyni zaman-
da, avtomobil, dəmir yolu, su, 
hava nəqliyyatı sahəsində vahid 
strateji yanaşmanı əks etdirən 
ümumiləşdirilən layihələrin həyata 
keçirilməsi də nəzərdə tutulur.

Artıq bu tədbirlərin bir qismi 
uğurla başa çatdırılıb. Ölkəmizdə 
nəqliyyat infrastrukturunun inkişafı, 

tranzit potensialının artırılması 
istiqamətində bir sıra irimiqyas-
lı layihələr gerçəkləşdirilib, bu 
sahəyə irihəcmli dövlət inves-
tisiyaları yönəldilib. Bakıda və 
ölkənin regionlarında beynəlxalq 
hava limanlarının, Şərq-Qərb və 
Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizləri 
istiqamətində beynəlxalq 
əhəmiyyətli avtomobil yollarının 
tikintisi və dəmir yolu xətlərinin 
yenilənməsi respublikamızın xarici 
iqtisadi əlaqələrinin genişlənməsinə 
mühüm təsir göstərib, həmçinin 
Azərbaycanın tranzit potensialını 
və tranzit daşımalarında iştirak 
imkanlarını artırıb. 

(ardı 2-ci səhifədə)

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev forumda iştirak edib

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyev forumda 
iştirak edib.

Çin Xalq Respublikasının sədri 
Si Cinpin Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyevi və digər dövlət və 
hökumət başçılarını salamladı. 

Si Cinpin çıxışında artıq ikinci 
dəfə baş tutan forumun uğurla 
keçdiyini, onun ölkələr arasında 
əməkdaşlıq baxımından yeni im-
kanlar açdığını dedi. O, dünyada 
yeni əməkdaşlıq formatı yaradan 
“Bir kəmər, bir yol” təşəbbüsünün 

qlobal iqtisadiyyatın inkişafına və 
qədim İpək Yolunun yenidən can-
landırılmasına təkan verəcəyini 
deyərək forumda iştirak edən 
dövlət və hökumət başçılarına 
təşəkkürünü bildirdi.

(ardı 2-ci səhifədə)

“Bir kəmər, bir yol” sabitliyin 
və sülhün qarantına çevriləcək

“Bir kəmər, bir yol” təşəbbüsü nəqliyyat sahəsində 
yeni imkanlar açmaqla yanaşı, ticarəti, turizmi, 
xalqlar arasında təmasları təşviq edir və Avrasiya 
məkanında sabitliyin, təhlükəsizliyin və sülhün 
bərqərar olması işinə xidmət göstərir.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 � Aprelin 27-də 
Pekində ikinci “Bir kəmər, 
bir yol” Beynəlxalq 
Əməkdaşlıq Forumu öz işini 
davam etdirib. 
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(əvvəli 1-ci səhifədə)
Forumun birinci sessiyası “İnkişaf 

üçün yeni mənbələrin araşdırılması 
məqsədilə əməkdaşlığın təşviqi”nə həsr 
olundu.

Sonra dövlət və hökumət başçıları 
birgə foto çəkdirdilər. 

Prezident İlham Əliyev forumun “Qar-
şılıqlı siyasətin gücləndirilməsi və daha 
yaxın tərəfdaşlığın qurulması” mövzu-
suna həsr olunan ikinci sessiyasında da 
iştirak etdi. 

Daha sonra dövlətimizin başçısı 

“BMT-nin 2030-cu il Gündəliyini həyata 
keçirmək üçün yaşıl və dayanıqlı inki-
şafın təşviqi” mövzusuna həsr olunan 
üçüncü sessiyada iştirak etdi. 

Bu sessiyada çıxış edən Prezi-
dent İlham Əliyev dəvətə görə Çin 
Xalq Respublikasının sədri Si Cinpinə 
təşəkkür etdi. Dövlətimizin başçısı Çin 
Xalq Respublikasının yaradılmasının 
70 illiyi münasibətilə Çin xalqını təbrik 
etdi. Prezident İlham Əliyev vurğuladı ki, 
Azərbaycan və Çin tərəfdaş ölkələrdir. 
Dövlətimizin başçısı 2015-ci ildə Çinə 

dövlət səfəri zamanı “İpək Yolu İqti-
sadi Kəməri”nin yaradılmasının birgə 
təşviqinə dair Anlaşma Memorandumu-
nun imzalandığını qeyd etdi. 

Prezident İlham Əliyev bildirdi ki, 
Azərbaycan infrastrukturun inkişafına 
mühüm əhəmiyyət verir. Azərbaycanda 
möhkəm infrastruktur bazası yaradılıb 
ki, bu da bizim və tərəfdaşlarımızın 
maraqlarına xidmət edir. Azərbaycan, 
həmçinin enerji ixrac edən ölkədir. Enerji 
ixracı bizim inkişafımız üçün əsaslı baza 
və təməl yaratmışdır. Biz enerji resurs-

larımızdan xalqımızın mənafeyi naminə 
istifadə etmişik, edirik və davamlı inkişa-
fa nail olmuşuq. Hazırda iqtisadiyyatın 
şaxələndirilməsi əsas vəzifələrdən biridir. 

Dövlətimizin başçısı bildirdi ki, 
nəqliyyat infrastrukturu sahəsində Ələt 
Dəniz Ticarət Limanı və yeni istifadəyə 
verilən Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti 
qeyd edilməlidir. Azərbaycanda 15 min 
kilometrdən çox yol çəkilib, dəmir yolu 
xətləri modernləşdirilib. Biz xüsusilə Şərq-
Qərb nəqliyyat dəhlizində çox fəal iştirak 
edirik. Həmçinin Şimal-Cənub nəqliyyat 

dəhlizinin inkişafı prosesində iştirak edirik. 
Azərbaycanda hava nəqliyyatı infrastruk-
turu yaradılıb. Belə ki, altı beynəlxalq ae-
roport tikilib. Azərbaycan Xəzər dənizində 
260 gəmi ilə ən böyük ticarət donanması-
na malik ölkədir. Azərbaycanın nəqliyyat 
sahəsində potensialı daha da artır və 
bu, beynəlxalq əməkdaşlıq üçün yaxşı 
imkanlar yaradır. Azərbaycanda iqtisadi 
inkişaf nəticəsində işsizlik və yoxsulluq 5 
faiz həddinə salınıb. Nəqliyyat və enerji 
təhlükəsizliyi milli təhlükəsizliyin vacib 
elementidir. 

Azərbaycan Prezidenti dedi ki, “Bir 
kəmər, bir yol” təkcə nəqliyyat layihəsi 
deyil, bu, sülhə, təhlükəsizliyə və 
əməkdaşlığa xidmət edən layihədir. 

Forumun yekununda Birgə Kommü-
nike qəbul edildi.

* * *
Azərbaycan Respublikasının Prezi-

denti İlham Əliyevin Çin Xalq Respubli-
kasına işgüzar səfəri aprelin 27-də başa 
çatıb. 

AZƏRTAC

Pekində “Bir kəmər, bir yol” Beynəlxalq 
Əməkdaşlıq Forumu işini davam etdirib

(əvvəli 1-ci səhifədə)
Pekində ikinci “Bir kəmər, bir yol” 

Beynəlxalq Əməkdaşlıq Forumunda 
yuxarıda qeyd edilən fikirlərlə bağlı 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 
tərəfindən ətraflı məlumat verilib. Otuz 
yeddi dövlət və hökumət başçısı, 
beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri iştirak 
edən Foruma Azərbaycan, Rusiya, 
Pakistan, Qazaxıstan, Avstriya, Belarus, 
Çexiya, Yunanıstan, Macarıstan, İtali-
ya, Serbiya, Sinqapur, Birləşmiş Ərəb 
Əmirlikləri və digər ölkələrin liderləri 
qatılıblar. 

İkinci “Bir kəmər, bir yol” Beynəlxalq 
Əməkdaşlıq Forumunun açılış 
mərasimində çıxış edən Çin Xalq 

Respublikasının Sədri Si Cinpin ötən 
forumdan sonra təşəbbüsü dəstəkləyən 
ölkələr arasında səmərəli əməkdaşlığın 
qurulduğunu diqqətə çatdırıb. O, ha-
zırda “Bir kəmər, bir yol” təşəbbüsünün 
150 ölkə tərəfindən dəstəkləndiyini, 
bu sıraya bir sıra nüfuzlu beynəlxalq 
təşkilatların da daxil olduğunu vurğula-
yıb. “Bu da göstərir ki, bizim təşəbbüs 
bütün dünyanı əhatə edir”, - deyən Si 
Cinpin həmin layihənin dünyanın inki-
şafında yeni mərhələ olduğunu diqqətə 
çatdırıb. 

Si Cinpin “Bir kəmər, bir yol” 
layihəsinin ölkələr arasında ikitərəfli, 
üçtərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlığı da 
əhatə etdiyini xatırladıb. Çin lideri iqti-
sadi, ticari, maliyyə və digər sahələrdə 
xüsusi əhəmiyyəti ilə seçilən bu 
təşəbbüsün qədim İpək yolu üzərində 
yeni dəyərlərin formalaşmasına da 
dəstək göstərdiyini, qloballaşmanın iqti-
sadiyyata mənfi təsirlərini azaltdığını, bu 
layihənin beynəlxalq səviyyədə yüklərin 
daşınmasına və beləliklə, milli gəlirlərin 
artmasına, regional inkişafa ciddi 
təkan verdiyini bildirib. Həmin layihənin 
həyatın bütün sahələrinə, xüsusilə də 
sosial məsələlərə inkişaf baxımından 
ciddi təsir göstərdiyini diqqətə çatdıran 
Çinin dövlət başçısı mədəni-humanitar 
əlaqələrin genişlənməsində də yeni 
mərhələnin başlandığını bildirib.

Azərbaycanın iqtisadi inkişafı 
dinamik xarakter daşıyır

Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyev ikinci “Bir kəmər, bir yol” Fo-
rumunda çıxış edərək, Azərbaycanın 
lap əvvəldən Prezident Si Cinpin 
tərəfindən irəli sürülmüş “Bir kəmər, bir 
yol” təşəbbüsünü dəstəklədiyini, eyni 
zamanda, bu layihənin yalnız nəqliyyat 
bağlılığını təmin etmədiyini, həmçinin 
müxtəlif ölkələr arasında əlaqələri 
gücləndirdiyini, dialoq və əməkdaşlığın 
möhkəmləndirilməsi işinə xidmət etdiyini 
və beynəlxalq ticarət üçün yeni imkanlar 
yaratdığını vurğulayıb. 

Dövlətimizin başçısı nitqində res-
publikamızın iqtisadi inkişafının dinamik 
xarakter aldığını, bunun ölkənin trans-
formasiyasını reallaşdırmağa imkan 
yaratdığını diqqətə çatdırıb: “Ötən on 
beş ildə iqtisadiyyatımız üç dəfədən 

çox artmışdır. Yatırılan 260 milyard 
dollar həcmində sərmayə bizə ölkəmizi 
müasirləşdirməyə və müasir infrastruk-
turu, o cümlədən nəqliyyat sahəsində 
infrastrukturu yaratmağa kömək etmiş-
dir. Azərbaycanın çox aşağı səviyyədə 
xarici borcu var. Bu, bizim ümumi daxili 
məhsulun təxminən 19 faizini təşkil edir. 
Bizim ehtiyatlarımız xarici borcumuzdan 
beş dəfə çoxdur. Azərbaycanın builki 
iqtisadi göstəriciləri artımın olduğunu 
nümayiş etdirir. Ümumi daxili məhsul 3 
faiz artıb, inflyasiyanın səviyyəsi 2,1 fa-
izdir və iqtisadiyyatın şaxələnməsi bizim 
əsas məqsədlərimizdən biridir”.

Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın 
çox böyük neft və qaz ehtiyatlarına malik 
olduğunu, bu təbii sərvətlərin beynəlxalq 

bazarlara nəqli məqsədilə çoxsaylı boru 
kəmərlərinin tikildiyini və əsas hədəfin 
iqtisadiyyatı şaxələndirmək, insan 
kapitalına investisiya yatırmaq, habelə 
inkişaf üçün dayanıqlı imkanlar yaratmaq 
olduğunu da bildirib. Dövlətimizin başçısı 
iqtisadi şaxələndirmədə əsas məqsəd 
kimi qarşıya sənaye, kənd təsərrüfatı, 
turizm, xidmətlər sektoru,eyni zamanda, 
informasiya və kommunikasiya texnologi-
yalarının inkişafı vəzifəsinin qoyulduğunu 
qeyd edib. 

Ölkə rəhbəri yuxarıda sadalanan-
larla bərabər infrastruktur layihələrinin 
Azərbaycan üçün çox önəmli olduğunu 
və müasir infrastrukturun yaradılmasına 
sərmayə yatırmaq üçün maliyyə resurs-
larımızdan istifadə edildiyini də xüsusi 
vurğulayıb. Prezident İlham Əliyev daha 
sonra Azərbaycanda qazlaşdırmanın 
səviyyəsinin 95 faiz təşkil etdiyini, 
respublikamızın elektrik enerjisi, neft 
və qaz ixrac edən ölkəyə çevrildiyini, 
nəqliyyat sahəsinə investisiyaların 
yatırılmasının əsas prioritetlərdən biri 
olduğunu xatırladıb. 

Azərbaycan beynəlxalq nəqliyyat 
mərkəzlərindən birinə çevrilib
Prezident İlham Əliyev ikinci “Bir 

kəmər, bir yol” Forumundakı çıxışında üç 
il öncə Azərbaycan və Çin arasında “İpək 
yolu iqtisadi kəməri” ilə əlaqədar Anlaş-
ma Memorandumunun imzalandığını, 
müasir nəqliyyat infrastrukturunun yara-
dılmasının ölkəmizin prioritetləri sırasında 
olduğunu, habelə coğrafi mövqeyimizdən 
bəhrələnərək Asiya ilə Avropa arasında 
körpülərin qurulmasına respublikamız 
tərəfindən investisiya yatırıldığını diqqətə 
çatdırıb. Dövlətimizin başçısı deyib: “Açıq 
dənizə çıxışı olmayan ölkə olmağımıza 
baxmayaraq, biz Azərbaycanı beynəlxalq 
nəqliyyat mərkəzlərindən birinə çevir-
mişik. Bizi qonşularımızla birləşdirən 
şaxələnmiş dəmir yolu şəbəkəsi yarat-
mışıq. Azərbaycanda son 15 ildə 15 
min kilometr yol və avtomagistrallar 
çəkilib. Davos Dünya İqtisadi Forumu-
nun hesablamalarına görə Azərbaycan 
yolların keyfiyyətinə görə dünyada 34-cü 
yerdədir.

İnfrastrukturun inkişafına, həmçinin 
çox əlverişli biznes mühitinin yaradıl-
ması ilə dəstək verilir. Qeyd etdiyim 

kimi, 260 milyard dollar həcmində 
investisiya yatırılıb və bunun yarısını 
xarici investisiyalar təşkil edir. Bu gün 
Azərbaycandakı biznes mühiti dünyada 
olan ən qabaqcıl biznes mühitlərindən 
biridir. Dünya Bankının ən son “Doing 
Business” hesabatına görə, Azərbaycan 
biznes mühiti üzrə 25-ci pillədədir və bir 
il ərzində biz mövqeyimizi əsaslı şəkildə 
yaxşılaşdırmışıq. İndi Azərbaycan 
dünyada ən çox islahat aparan on ölkə 
sırasındadır”.

İkinci “Bir kəmər, bir yol” Forumunda 
Şərq-Qərb və Şimal-Cənub nəqliyyat 
dəhlizlərinin əhəmiyyətindən ətraflı 
danışılıb. Xatırladaq ki, Azərbaycanın 
iştirak etdiyi beynəlxalq nəqliyyat 
layihələrindən biri olan və Şimali Avro-

panı Cənub-Şərqi Asiya ilə birləşdirən 
Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizi res-
publikamızın tranzit potensialından 
yüksək səviyyədə bəhrələnməyə imkan 
verəcək. Bu layihə Hindistandan baş-
layaraq İrandan keçməklə Azərbaycan, 
Rusiya, Fin körfəzinə qədər ərazini 
əhatə edəcək. Azərbaycan isə bu dəhliz 
çərçivəsində dünyanın böyük iqtisadiy-
yatlarını birləşdirəcək. 

Sözügedən layihənin 
gerçəkləşdirilməsi yüklərin ünvanına 
çatdırılma müddətlərini 2-3 dəfə azal-
dacaq. İran bu dəmir yolu layihəsinin 
inşası üçün 2016-cı ildə Hindistanla 
müqavilə imzalayıb. Hindistanın “IR-
CON” dövlət şirkəti dəmir yolunun 
Çabahardan Zahedana qədər olan 500 
kilometrlik hissəsini tikmək barədə razı-
lıq verib. Bu hissəsinin tikintisi üçün 1,6 
milyard dollar ayrılıb.

Azərbaycanın regional nəqliyyat 
dəhlizinə çevrilməsində Bakı-Tbilisi-
Qars dəmir yolunun da mühüm 
əhəmiyyəti var. Bu barədə danışarkən, 
qeyd etməliyik ki, sözügedən dəmir 
yolu xətti qitələri birləşdirən nəqliyyat 
dəhlizidir. Bu strateji layihə Prezident 
İlham Əliyevin siyasi iradəsi nəticəsində 
reallaşıb. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu 
xətti Asiya ilə Avropa arasında ən qısa 
və etibarlı yol olaraq, Azərbaycana 
həm iqtisadi, həm siyasi dividendlər 
gətirəcək.

Prezident İlham Əliyev ikinci “Bir 
kəmər, bir yol” Forumundakı çıxışında bil-
dirib ki, müasir nəqliyyat və logistika inf-
rastrukturu yaratmaqla biz yalnız ölkəmizi 
mühüm nəqliyyat mərkəzinə çevirmədik. 
Eyni zamanda, biz Şərq-Qərb və Şimal-
Cənub dəhlizləri layihələrində iştirak 
edən ölkələr arasında əməkdaşlığa töhfə 
verdik. Beynəlxalq nəqliyyat layihələri 
ölkələr və xalqlar arasında əməkdaşlığın 
möhkəmləndirilməsinə xidmət edir. “Bir 
kəmər, bir yol” təşəbbüsü nəqliyyat 
sahəsində yeni imkanlar açmaqla 
yanaşı, ticarəti, turizmi, xalqlar arasın-
da təmasları təşviq edir və Avrasiya 
məkanında sabitliyin, təhlükəsizliyin və 
sülhün bərqərar olması işinə xidmət 
göstərir.

 Vaqif BAYRAMOV, 
“Xalq qəzeti”
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“Xüsusi peşə təhsili 
müəssisələrinin Nümunəvi 
Nizamnaməsi”nin təsdiq edilməsi 
haqqında

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

tətbiqi barədə” Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin 2018-ci il 18 
iyun tarixli 140 nömrəli Fərmanının 
1.1.5-ci yarımbəndinin icrasını təmin             
etmək məqsədilə Azərbaycan Respub-
likasının Nazirlər Kabineti QƏRARA  
ALIR:

“Xüsusi peşə təhsili müəssisələrinin 
Nümunəvi Nizamnaməsi” təsdiq edilsin 
(əlavə olunur).

Novruz MƏMMƏDOV 
Azərbaycan Respublikasının  

Baş naziri

 � Aprelin 27-də “Formula-1” SOCAR 
Azərbaycan Qran-Prisinin ikinci günündə pilotlar 
arasında gərgin idman mübarizəsi yaşanıb. 

Əvvəlcə “Formula-1” 
SOCAR Azərbaycan Qran-
Prisi çərçivəsində təşkil 
olunan “Formula 2”-nin birinci 
yarışı keçirilib. Yarışda hər 
biri iki pilotla təmsil olunan on 
komanda birincilik uğrunda 
mübarizə aparıb. Pilotlar Bakı 
şəhər halqasında 32 dövrə 
vurublar. Maraqlı idman 
mübarizəsinin yekununda 
“Campos Racing” komanda-
sının pilotu Cek Aitken qalib 
olub. “ART Grand Prix” ko-
mandasının pilotu Nik de Vri-

es ikinci, “MP Motorsport”un 
üzvü Cordan Kinq üçüncü 
yeri tutublar.

Qaliblərə mükafatları 
Azərbaycanın gənclər və 
idman nazirinin müavini 
İsmayıl İsmayılov, Azərbaycan 
Avtomobil Federasiyasının 
vitse-prezidenti Mədət Quliyev 
və Azərbaycan Turizm Büro-
sunun baş direktoru Florian 
Zenqstşmid təqdim ediblər.

Aprelin 28-də 23 
dövrədən ibarət ikinci yarış 
təşkil olunacaq.

Sonra “Formula-1” SOCAR 
Azərbaycan Qran-Prisinin 
üçüncü sərbəst yürüşü olub. 
Yürüşə hər biri iki pilotdan 
ibarət 10 komanda qatılıb. 
İştirakçılar bir saat ərzində 
uzunluğu 6 kilometr olan Bakı 
trekində yarışıblar. Yarışda 
“Ferrari” komandasının pilotları 
uğur qazanıblar. Belə ki, Şarl 
Lekler birinci, Sebastian Fettel 
isə ikinci olublar. İlk üçlüyü 
Maks Ferstappen (“Red Bull 
Racing”) tamamlayıb.

Daha sonra “Formu-
la-1” yarışlarının sıralanma 
turu təşkil olunub. Maraqlı 
məqamlarla yadda qalan 
yarışda “Mercedes” ko-

mandasının pilotları Valtteri 
Bottaş və Luis Hamilton ilk iki 
pillədə qərarlaşıblar. V.Bottaş 
1 dəqiqə 40,495, L.Hamilton 
isə 1 dəqiqə 40,554 saniyəlik 
nəticə göstəriblər. “Ferrari”nin 
pilotu Sebastyan Fettel (1 
dəqiqə 40,797 saniyə) üçün-
cü yerdə qərarlaşıb. Sıralama 
turunun nəticələrinə əsasən, 
aprelin 28-də keçiriləcək 
əsas yarışda pilotların düzü-
lüşü müəyyənləşib.

“Formula-1” SOCAR 
Azərbaycan Qran-Prisi apre-

lin 28-də keçiriləcək. Qran-
Prinin sonuncu günündə saat 
11:20-dən 12:00-dək azar-
keş zonasında “Williams”, 
“Racing Point”, “McLaren”, 
“Haas” və “Toro Rosso” 
komandalarının pilotlarının 
avtoqraf sessiyaları olacaq. 
Saat 13:10-da “Formu-
la-2” üzrə ikinci yarış start 
götürəcək.

Bundan sonra ən 
həyəcanlı anlar başlaya-
caq. Belə ki, saat 14:30-dan 
15:00-dək açılış mərasimi 
və pilotların paradı təşkil 
olunacaq.

Dövlət himninin 
səsləndirilməsindən sonra 
– saat 16:10-da “Formula-1” 
SOCAR Azərbaycan Qran-
Prisinə start veriləcək və 
pilotlar iki saat ərzində Bakı 
trekində 51 dövrə vuracaqlar. 
Trekin möhtəşəmliyi ilə digər 
yarışlardan fərqlənən Bakı 
şəhər halqasında pilotların 
gərgin idman mübarizəsi 
nəticəsində dünya çempiona-
tının dördüncü mərhələsinin 
qalibi müəyyənləşəcək.

Günün sonunda “Baku 
Crystal Hall”da DJ Mendoza, 
AISEL, Kardi B avtoidman 

həvəskarlarına unudulmaz 
anlar bəxş edəcəklər. Səhər 
saatlarınadək davam edəcək 
DJ-lərin konsert proqramında 
isə əsl bayram ab-havası 
yaşanacaq.

Qeyd edək ki, ötən üç 
Qran-Pridən sonra pi-
lotların yarışına 44 xalla 
“Mercedes”in pilotu Valtteri 

Bottaş liderlik edir. Komanda 
yoldaşı Luis Hamilton ondan 
1 xal geri qalır. “Red Bull 
Racing”in hollandiyalı pilotu 
Maks Ferstappen 27 xalla 
üçüncü, “Ferrari”nin Mona-
kodan olan sürücüsü Şarl 
Lekler isə 26 xalla dördüncü 
pillədə qərarlaşıblar. Cari 
çempionatın geridə qalan 
üç mərhələsində, eləcə də 
bugünkü sıralama yürüşündə 
“Mercedes” komandasının pi-
lotlarının inamlı çıxışı onların 
Bakıdakı yarışda da uğurla 
çıxış edəcəkləri ehtimalını 
gücləndirir.

Üç Qran-Prinin yekunun-
da Konstruktorların yarışında 
“Mercedes” komandası 130 
xalla birinci sıradadır. İkinci 
yerdə qərarlaşan “Ferrari” 
komandasının 73, üçüncü 
pillədəki “Red Bull Racing 
Honda”nın 52 xalı var.

Builki Bakı yarışı “Formu-
la-1” idmanı tarixində sayca 
1001-ci Qran-Pridir. Çində 
təşkil olunan “Formula-1” 
üzrə 1000-ci Qran-Pridə 
qələbə qazanan Luis Hamil-
ton iki yubiley Qran-Prisinin 
qalibi olan ilk pilot kimi tarixə 
düşüb. Belə ki, o, həm də 
2014-cü ildə Bəhreyndə təşkil 
olunan 900-cü Qran-Pridə də 
qələbə qazanıb.

Xatırladaq ki, 1961-ci ildə 
Almaniyanın Nyurburqrinq 
trasında keçirilən 100-cü 
Qran-Pridə “Lotus” koman-
dasının pilotu Stirlinq Moss 
qalib gəlib. On il sonra Mona-

koda keçirilən 200-cü yarış 
“Tyrrell”in üzvü Ceki Styuartın 
qələbəsi ilə yekunlaşıb. 300-
cü Qran-Priyə 1978-ci ildə 
Cənubi Afrika Respublikası 
ev sahibliyi edib. Kyalami 
trekində təşkil olunan yarış-
da “Lotus”un pilotu Ronni 
Peterson fərqlənib. 1984-cü 
ildə Avstriyanın Tseltveq 

şəhərində baş tutan növbəti 
yubiley yarışında “McLaren”in 
sürücüsü Niki Lauda birinci 
olub. “Formula-1”-in 500-cü 
Qran-Prisi 1990-cı ildə Avs-
traliyanın Adelaida şəhərində 
keçirilib və qələbə sevincini 
“Benetton” komandasının 
üzvü Nelson Pike yaşayıb. 
1997-ci ildə Argentinanın 
paytaxtı Buenos-Ayresdə 
keçirilən 600-cü yarışda 
“Williams” komandasının 
pilotu Jak Vilnev qalib gəlib. 
2003-cü ildə Braziliyanın “İn-
terlaqos” avtodromu 700-cü 
Qran-Priyə ev sahibliyi edib. 
Yarışın qalibi isə “Jordan” 
komandasından Cankarlo 
Fizikella olub. “Renault”un 
pilotu Fernando Alonso 2008-
ci ildə Sinqapurda 800-cü 
yürüşdə fəxri kürsünün ən 
yüksək pilləsində yer alıb.        

“Formula-1” yarışı 
Azərbaycanda dördüncü ildir 
təşkil olunur. 2016-cı ildə 
təşkil olunan birinci yarışda – 
“Formula-1” Avropa Qran-
Prisində “Mersedes” koman-
dasının almaniyalı pilotu Niko 
Rosberq qalib gəlib. 2017-ci 
ildə təşkil olunan “Formula-1” 
Azərbaycan Qran-Prisi “Red 
Bull Racing” komandasının 
avstraliyalı pilotu Daniel Rik-
kiardonun qələbəsi ilə başa 
çatıb. Ötənilki Qran-Pridə isə 
“Mersedes” komandasının 
britaniyalı sürücüsü Luis Ha-
milton qələbə qazanıb. 

AZƏRTAC

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

“Bir kəmər, bir yol” sabitliyin 
və sülhün qarantına çevriləcək

“Formula-1” SOCAR Azərbaycan 
Qran-Prisinin ikinci gününə yekun vurulub 
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İşıq və nur gözəllik, xeyirxahlıq 
mücəssəməsidir. Bu kеyfiyyətləri özündə 
birləşdirən adamlar isə – Allahın sеvimli 
bəndəsidir, öz ömründən qat-qat və uzun 
şərəfli ömür yaşamağa haqqı оlanlardır. Aka-
demik Zərifə xanım Əliyeva kimi... 

Ötən əsrdə topçubaşovlar, hacıbəylilər, 
şadlinskilər, rəfibəylilər, bədəlbəylilər, 
şahtaxtinskilər kimi ailələr Azərbaycanın 
ictimai-siyasi, mədəni həyatında mühüm rol 
oynamış və dərin izlər qoymuşlar. Bu sırada 
akademik Zərifə xanım Əliyevanın ləyaqətlə 
təmsil olunduğu Əliyevlər ailəsinin də şərəfli 
yeri vardır.

Tibb elmində gur çıraq kimi şölələnən 
Zərifə xanım Əliyeva fitri istedada malik 
alim, Ulu Tanrının xalqımıza bəxş etdiyi 
heyrətamiz dərəcədə pak və nadir insan 
idi. Geniş dünyagörüşü, yüksək ziyalılığı, 
tədqiqatçılıq bacarığı ilə hamının rəğbətini 
qazanmış Zərifə Əliyevanın mənalı ömür 
yolu hər bir azərbaycanlı, elm adamı və tibb 
işçisi üçün əsl həyat və mənəviyyat dərsi, ka-
millik və müdriklik məktəbidir. Azərbaycan 
tibb elminin, xüsusilə onun az inkişaf etmiş 
oftalmologiya sahəsinin inkişafında müstəsna 
xidmətləri olan Zərifə xanım yorulmaz 
fəaliyyəti ilə insanlara xoşbəxtlik, çöhrələrə 
nur, gözlərə işıq bəxş edib. Onun şəfalı əlləri 
ilə minlərlə xəstə müalicə olunub. 

Zərifə xanım Əliyeva görkəmli alim 
olmaqla yanaşı, həm də kövrək qəlbli insan, 
qayğıkeş və sevimli həyat yoldaşı, övladla-
rına gözəl tərbiyə verən mehriban ana olub. 
Dünya tibb elminə əvəzolunmaz töhfələr ver-
miş görkəmli oftalmoloq alim Zərifə xanım 
Əliyeva Tanrının əbədiyaşarlıq haqqı verdiyi 
seçilmişlərdəndir.

Zərifə xanım çox mükəmməl bir 
şəxsiyyət olmuş, gözəl, yaraşıqlı qadın, 
qayğıkeş həyat yoldaşı, mehriban ana, 
humanist həkim, fədakar alim, sevimli 
müəllim kimi xatirələrdə silinməz izlər qoy-
muşdur. Onun nəsil şəcərəsi Azərbaycanın 
qədim mədəniyyət mərkəzlərindən biri olan 
İrəvanın əsilzadə mühitində sayılıb-- seçilən 
bir ailəyə bağlıdır. Ata babası Məmmədkərim 
Qurbanəli oğlu da, ana babası İbrahim 
bəy Süleymanbəyov da İrəvanın məşhur 
əsilzadələrindən idilər.

Təəssüf ki, Məmmədkərim Qurbanəli 
oğlunun İrəvan yaxınlığındakı Hamam-
lı kəndindəki mülkü də, İbrahim bəy 
Süleymanbəyovun İrəvandakı göz oxşa-
yan imarəti də 1918-ci ildə erməni-daşnak 
quldurları tərəfindən qəsb olundu, dağıdıldı. 
O torpaqların özü qədər gözəl, xeyirxah olan 
sakinləri dədə-baba yurdlarından didərgin 
düşdülər və bir daha doğma ocaqlarına qayı-
da bilmədilər. Daşnakların azərbaycanlılara 
qarşı həyata keçirdiyi soyqırımı Zərifə 
xanımın atası Əziz Əliyevi 1918-ci ildə 
Sankt-Peterburqdakı təhsilini yarımçıq qoyub 
İrəvanda təqiblərə məruz qalmış ailəsini Şah-
taxtı kəndinə köçürməyə məcbur etdi. Məhz 
burada 1923-cü il aprelin 28-də Zərifə xanım 
dünyaya göz açdı. 1923-cü ilin may ayında 
Əziz Əliyev Bakıya köçdü və sonrakı taleyini 
bu böyük şəhərlə bağladı.

Fövqəladə ağlı, istedadı, biliyi və ça-
lışqanlığı sayəsində öz adını Azərbaycanın 
səhiyyə və dövlətçilik tarixinə qızıl hərflərlə 
yazdırmış professor Əziz Əliyevin digər 
övladları kimi Zərifə xanım da yüksək 
mədəniyyət və ailə tərbiyəsi görmüş, təhsil 
almış, elm öyrənmiş, öz peşəsinin dərin 
bilicisi kimi xalqına ləyaqətlə xidmət etmiş, 
insanların hörmətini və sevgisini qazanmış, 
görkəmli alim, ictimai xadim kimi respubli-
kamızın hüdudlarından kənarda da tanınmış 
və sevilmişdir. Heç şübhəsiz ki, bu uğur-
ların əsasında soy-kökdən gələn istedadla 
yanaşı, ailə ənənələrindən doğan çalışqanlıq, 
məsuliyyət, məqsədyönlülük, daxili intizam 
və mədəniyyət dayanırdı.

İrəvanın kübar-ziyalı mühitindən 
qaynaqlanan ailə ənənələri görkəmli dövlət 
xadimi və səhiyyə təşkilatçısı professor Əziz 
Əliyevin Bakıda, Cənubi Azərbaycanda, 
Dağıstanda, Moskvada yaşadığı illərdə 
dostluq etdiyi Azərbaycanın və o vaxt-
ki SSRİ-nin tanınmış ziyalıları, elm və 

mədəniyyət xadimlərinin təsiri ilə daha da 
zənginləşmişdir.

Burada Əziz Əliyevin 100 illik 
yubileyinə həsr edilmiş təntənəli gecədə 
ümummilli lider Heydər Əliyevin nitqindəki 
fikirləri xatırlatmaq yerinə düşərdi: “Bütün 
tibb professorları onun dostları idi. On-
ların çoxunu o hazırlayıb irəli çəkmişdi. 
Azərbaycan incəsənəti və ədəbiyyatının 
Üzeyir Hacıbəyov, Müslüm Maqomayev, 
Bülbül, Niyazi, Səməd Vurğun, Süleyman 
Rüstəm, Qara Qarayev və bir çox başqaları 
kimi görkəmli xadimləri ilə onun çox yaxın, 
mehriban, ailəvi münasibətləri vardı.”

Akademik Zərifə xanımın həkimlik 
sənətini seçməsi də ailə ənənəsi ilə əlaqədar 
olmuşdur. Atası Əziz Əliyev, əmisi Ziyad 
Əliyev, qardaşları Tamerlan və Cəmil, bacısı 
Ləzifə xanım ilə yanaşı, bibiləri Göyçək 
xanım, Şamama xanım Ələsgərovalar, bibisi 
oğlanları Qurban Əliyev (o, uzun illər res-
publikamızın ali və orta ixtisas təhsili naziri 
olmuşdur), Yusif Əliyev görkəmli həkim, 
səhiyyə təşkilatçısı və tibb alimləri olmuşlar.

Atalarının həkim və böyük səhiyyə 
təşkilatçısı olması, ailədəki nüfuzu övlad-
larının peşə seçimində mühüm rol oynadı. 
Qardaşları Tamerlan və Cəmil də həkim 
oldular. Zərifə xanımın böyük qardaşı Tamer-
lan Əliyev (1921-1997) respublikamızın ən 
yaxşı endokrinoloqlarından biri idi. Atasının 
yoluna sadiq qaldı, Əməkdar elm xadimi, 
Dövlət mükafatı laureatı, tibb elmləri dokto-
ru, professor kimi adlar aldı. Görkəmli alim 
250-dən çox elmi əsərin, 12 monoqrafiyanın, 
dərslik və dərs vəsaitlərinin müəllifi idi.

Zərifə xanımın tələbəlik və gənclik illəri 
ağır müharibə dövrünə düşsə də, onun ata-
sının yüksək dövlət vəzifələrində çalışması, 
heç şübhəsiz ki, bu ailənin üzvlərinin statusu 
başqalarından fərqlənmir, bu üstünlüyü 
hiss etdirmir, bəlkə heç özü də hiss etmirdi. 
Onun tələbə yoldaşlarının çoxsaylı xatirələri 
bunu söyləməyə əsas verir. Səbəb isə çox 
sadə idi. Əsilzadə nəcabəti, ailə tərbiyəsi və 
şəxsi keyfiyyətlər. Məhz bu xarakter Zərifə 
xanımın bütün həyatı boyu onu müşayiət 
etdi, onu milyonlarla insana sevdirdi. Əbəs 
yerə demirlər ki, insanın böyüklüyü onun 
sadəliyindədir. Təbib, müəllim, alim, ictimai 
xadim kimi qazandığı şöhrətinin ən yüksək 
zirvədə olduğu vaxtlarda da akademik Zərifə 
xanım Əliyeva belə də qaldı: qayğıkeş, meh-
riban, gülərüz, xeyirxah...

İnsan ətraf mühitdən qəbul etdiyi infor-
masiyanın 80 faizini görmə orqanı – gözləri 
vasitəsilə alır. Buna görə də göz insanın 
duyğu orqanlarının ən əhəmiyyətlisidir. İşığı 
sönmüş gözlərə nur vermək Günəşin Yer üzü-
nü işıqlandırması qədər müqəddəs bir işdir. 
Məhz akademik Zərifə xanım Əliyeva öz 
həkimlik fəaliyyəti boyu minlərlə sadə insana 
bu səadəti bəxş edib, təmənnasız böyük bir 
insan xeyirxahlığı, həkim qayğıkeşliyi ilə... 
Onu da qeyd edək ki, bəzən qısa müddətdə 
bütöv ailələri dünya işığından məhrum edən 
bu xəstəliklə mübarizə tarixində Zərifə xanım 
Əliyevanın adı qızıl hərflərlə yazılmışdır.

1947-ci ildə Azərbaycan Dövlət 
Tibb İnstitutunu əla qiymətlərlə bitirən 
Zərifə Əliyeva daha artıq praktik biliklərə 
yiyələnmək üçün Moskvaya – Mərkəzi 
Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuna 
getdi. Bu gedişin daha bir məqsədi var idi: 
Azərbaycanı bürümüş traxoma epidemiyası! 
Ölkəyə məhz bu yöndə ixtisaslı həkimlər çox 
lazım idi. Zərifə xanım isə ümumi müalicə 
fakültəsini bitirmişdi. Göz xəstəlikləri üzrə 
ixtisaslaşmaq üçün mütləq əlavə təhsil zəruri 
idi. Həm də göz viruslarının regional fərdiliyi 
də var idi və infeksiya ilə mübarizə həm də 
bu fərdiliyi fundamental şəkildə öyrənməyi 
tələb edirdi. Zərifə xanım məhz bunu qarşıya 
məqsəd qoydu.

Odur ki, yenə oxumaq və öyrənmək 
lazım idi, elmin zəhmət tələb edən qapısın-
dan keçmək, nur elmi olan oftalmologiyaya 
dərindən yiyələnmək lazım idi. Xəstəyə di-
aqnoz qoymaq, xəstədə inam yaratmaq üçün 
iki min ilə yaxın tarixi olan bu elmi dərindən 
öyrənmək zəruri idi. Zərifə xanım həkimliyin 
bu sirlərini cavan yaşından dərk etmişdi.

1947-ci ilin Moskvası gənc mütəxəssis 
üçün yeni bir aləm oldu. Bəzi problemlər Ba-
kıdakı kimi idi, məsələn, müharibədən qalmış 
yoxsulluq və qıtlıq, əlillərin sayının çoxluğu. 
İnsanların əksəriyyəti cəbhədən gəldikləri 
geyimdə idilər. Çünki həm təzə libas yox idi, 
həm də almaq üçün vəsait. Yoxsulluq hər 
addımda görünürdü. Amma bu, bədbinlik 
yaratmırdı. Müharibədən sonra insanlarda 
daha böyük həyat eşqi vardı. Hər yanda 
tikinti və bərpa işləri gedirdi. Moskva Zərifə 
xanım kimi gəlmələrlə dolu idi. Böyük, uc-
suz-bucaqsız ölkənin hər yerindən bura təhsil 
almağa gəlmişdilər. Ölkədə müasir biliklərin 
əhəmiyyəti düzgün təyin edilmişdi. İnsanlar 
metroda belə, əli kitablı idilər, fürsət düşən 
kimi hamı kitab oxuyurdu. Ən başlıcası, 
insanlar arasında səmimiyyət, sabaha inam 
və ümid var idi. Müharibədən qalib çıxmış 
ölkədə belə də olmalı idi.

Zərifə xanımın qəlbinə sadə ailələrdən 
çıxmış gənclər daha yaxın idi. Onlarla daha 
tez ünsiyyət bağlayır, dostlaşır və rəfiqə 
olurdu. Moskvada Zərifə xanım o dövrün 
məşhur tibb alimləri ilə tanış oldu. Bir də 
göz cərrahiyyəsinin sürətli inkişafı onun 
nəzərindən yayınmadı. Müharibə tibbin 
cərrahiyyə sahəsinə böyük təkan vermişdi, 
ağlasığmaz əməliyyatlar həyata keçirilirdi. 
Professorlardan biri demişdi ki, cərrahiyyə 
– müharibələrdən doğmadır. Həqiqətən 
müharibədən sonra tibbin, xüsusilə 
cərrahiyyənin misilsiz inkişaf etməsi bunun 
əyani təsdiqi idi.

Zərifə xanım Moskvada iki il yaşadı, elmi 
işçi kimi püxtələşdi. Özünə elmi mühitdə 
çoxlu dost tapdı, onlara bağlandı, bəziləri 
ilə sonralar müştərək tədqiqatlar apardı, 
kitablar çap etdirdi. Belə dostların əksəriyyəti 
sonralar onun elmi işlərinin rəyçiləri və 
opponentləri oldular, onun barəsində 
məqalələr və səmimiyyət dolu xatirələr yaz-
dılar. Məhz Moskvada Zərifə xanım həyatın 
və elmin çətin yoluna çıxdı. Bu, böyük həyat, 
fasiləsiz yüksəliş yolu idi.

1949-cu ildə Bakıya qayıdanda o, 
artıq yüksək ixtisaslı göz həkimi idi. Onu 
Elmi-Tədqiqat Oftalmologiya İnstitutuna 
elmi işçi göndərdilər. Bu, ürəyincə oldu. 
Azərbaycanda traxoma virusunun qarşısını 
almaq və sonra isə onun kökünü kəsmək, 
həm praktik, həm də fundamental araşdırma-
ların kəsişdiyi yerdə həyata keçə bilərdi.

Zərifə xanım həkimlik və alimlik 
fəaliyyətini daha çox ictimai əhəmiyyətli göz 
xəstəliklərinin müalicə və profilaktikasına 
həsr etmişdir. Zərifə xanımın doktorluq dis-
sertasiyası isə artıq sənayesi sürətlə inkişaf 
edən Azərbaycanda gözün yeni bir spesifik 

xəstəliyinə – peşə xəstəliyinə həsr edilmişdir. 
Ötən əsrin 60-70-ci illərində Bakı və Sumqa-
yıt regionun ən böyük sənaye mərkəzlərinə 
çevrilmişdi, burada onlarca neft, maşınqa-
yırma, kimya zavodları fəaliyyət göstərirdi. 
Bu zavodlarda istehsal edilən, istifadə olunan 
müxtəlif kimyəvi maddələrin gözə təsirinin 
öyrənilməsi, qarşısının alınması və müalicəsi 
sahəsində o vaxtki SSRİ miqyasında ilk 
öncüllərdən biri, bəlkə də birincisi Zərifə 
xanım olmuşdur.

1979-cu ildə SSRİ miqyasında görkəmli 
oftalmoloq kimi tanınan alimin həyatında 
yeni əlamətdar hadisə baş verdi. Zərifə xa-
nımın təşəbbüsü ilə Elmlər Akademiyasının 
Ə.Qarayev adına Fiziologiya İnstitutunda 
Azərbaycanda ilk dəfə professional göz 
xəstəliklərini öyrənən laboratoriya açıldı və 
Zərifə xanım onun rəhbəri oldu. Əslində, bu, 
dünya şöhrətli alimin elmi məktəbi idi. Bu 

dövrdə onun şin və yod istehsalında göz pa-
tologiyasına həsr olunmuş iki monoqrafiyası 
çıxdı və yüksək qiymətlər aldı. Alim virus 
mənşəli göz xəstəlikləri barədə də qiymətli 
əsərlər yazdı. Həmçinin göz cərrahiyyəsi, 
həkim etikası, gənc kadrların hazırlığı ilə 
bağlı problemlər onu ömrü boyu narahat edir, 
bu mövzularda dəyərli əsərlərin yaradılması 
ilə nəticələnirdi. 1983-cü ildə Zərifə xanım 
Əliyeva Azərbaycan Elmlər Akademiyasının 
həqiqi üzvü seçildi. Bu, onun elmə verdiyi 
töhfələrin təsdiqi idi.

Yeri gəlmişkən, onu da qeyd etmək 
istəyirəm ki, müasir Azərbaycan oftalmo-
logiyasının inkişafının əsasını qoyanlardan 
biri də akademik Zərifə xanım Əliyevadır. 
Milli Oftalmologiya Mərkəzinin binasının 
tikilməsinin, regionlarda filialların inşası və 
müasir tibbi avadanlıqla təmin edilməsinin, 
yüksəkixtisaslı yeni nəsil oftalmoloqların 
yetişdirilməsinin... təşəbbüskarı məhz Zərifə 
xanım olmuşdur.

Zərifə xanım Əliyeva dünyada ilk dəfə 
olaraq peşə patalogiyasını araşdıran elmi-
tədqiqat laboratoriyası yaratmış və praktiki 
olaraq elm aləmində yeni bir istiqamətin – 
peşə oftalmologiyasının əsasını qoymuşdur. 
Apardığı tədqiqatların nəticəsi olaraq “Göz 
yaşının axmasının fiziologiyası”, “Gözün 
və görmə sinir yolunun yaşla əlaqədar 
dəyişiklikləri”, “Gözün hidrodinamik siste-
minin anatomik fizioloji təbiəti” və s. kimi 
onlarla elmi məqalə və monoqrafiyalar çap 
etdirmişdir.

Uzunmüddətli müşahidələrin və 
tədqiqatların nəticələri görkəmli həkimin 
“Azərbaycanın kimya sənayesinin bəzi 
müəssisələrinin işçilərinin görmə üzvünün 
vəziyyəti” mövzusunda doktorluq disser-

tasiyasının əsasını təşkil edib. 1976-cı ildə 
Q.Helmholts adına Moskva Göz Xəstəlikləri 
İnstitutunda həmin dissertasiyanın müdafiəsi 
zamanı Sovet İttifaqının aparıcı alimləri 
Zərifə xanımın elmi əsərlərini çox yüksək 
qiymətləndirdilər.

Görmə orqanının peşə patologiyası 
sahəsində apardığı elmi-tədqiqat işlərinin 
uğurlu nəticələrinə görə akademik Zərifə 
Əliyeva keçmiş SSRİ-nin oftalmologiya 
sahəsində ən mötəbər mükafatı olan SSRİ 
Tibb Elmləri Akademiyasının M.İ.Averbax 
adına Mükafatına layiq görülmüşdür. Keçmiş 
SSRİ-də bu mükafatı alan ilk qadın alim 
kimi onun adı oftalmologiya elminin tarixinə 
düşmüşdür. Akademik Zərifə Əliyevanın 
elmi-tədqiqat işlərinin bir qismi qlaukomanın 
etimologiyası, diaqnostikası və müalicəsi 
məsələlərini əhatə edir. Onun “Gözün hidro-
dinamik sisteminin anatomo-fizioloji xarakte-
ristikası”, “Yaşla bağlı gözün əsəb yollarının 
dəyişilməsi” və digər monoqrafiyaları göz 
xəstəliklərinin yaş xüsusiyyətlərinə, “Göz 
sulanmasının fiziologiyası”, “Göz sulanması-
nın müasir cərrahiyyə üsulları ilə müalicəsi” 
və digər monoqrafiyaları isə daktriologi-
yaya həsr edilmişdir. Z.Əliyevanın digər 
müəlliflərlə birgə qələmə aldığı fundamental 
“Terapevtik oftalmologiya”, “Oftalmologiya-
nın aktual məsələləri”, “İridodiaqnostikanın 
əsasları” və sair kitabları bu gün də oftalmo-
loqların ən çox müraciət etdikləri, oxuyub 
faydalandıqları əsərlərdəndir.

Olduqca humanist və qayğıkeş insan 
olan Zərifə xanımı həkim etikası və tibbi 
deontologiya məsələləri həmişə düşündür-
müşdür. O, gənc həkimlərin peşə etikasının 
düzgün formalaşmasına, tibb işçilərinin 
peşə fəaliyyəti ilə bağlı problemlərin 
öyrənilməsinə və həllinə həmişə böyük önəm 

vermişdir. Onun çoxsaylı məqalələri, çıxışları 
məhz bu məsələyə həsr olunmuş, “Yüksək 
etimad” kitabı isə cəmiyyətdə həkimin 
şəxsiyyət kimi formalaşması prosesinə 
dəyərli töhfə vermişdir.

Zərifə xanım haqlı olaraq belə hesab edir-
di ki, həkimin peşə mövqeyi onun xəstəyə 
münasibətini müəyyənləşdirən başlıca amil-
dir: “Yalnız o şəxs əsl həkimdir ki, xəstənin 
ağrılarını məhz özünün ağrıları hesab edir. 
Belə bir həkim üçün hər dəfə xəstəni qəbul 
etmək, hər dəfə xəstəliyə düçar olmuş insanla 
söhbət etmək həm xəstə qarşısında, həm də 
cəmiyyət qarşısında, ən başlıcası isə öz vic-
danı qarşısında əxlaqi məsuliyyət deməkdir”.

Akademik Zərifə Əliyeva səhiyyədə 
kadr hazırlığına və həkimlərin ixtisasının 
təkmilləşdirilməsinə xüsusi həssaslıqla 
yanaşırdı. Onun birbaşa rəhbərliyi altında 
cavan alimlərin və həkim-oftalmoloqların 
böyük bir nəsli yetişmişdir. Zərifə xanım 
heç zaman gərgin işdən usanmamış, ürəkdən 
və ilhamla çalışmışdır. Onun həkim kimi 
fədakarlığı, yüksək vətəndaşlıq məsuliyyəti, 
səmimiliyi və qayğıkeşliyi, insanlara və 
onların problemlərinə göstərdiyi diqqət, 
fəal həyat mövqeyi ona həmkarlarının, 
yetirmələrinin və xəstələrinin dərin 
hörmətini qazandırmışdır.

Özünün zəngin tibb təcrübəsinə və 
həyat müdrikliyinə əsaslanan Zərifə xanım 
Əliyeva həkimin xəstə ilə necə davranmağına 
dair tövsiyələr verirdi. Bu münasibətlərdə 
həkimin “sözlə” müalicə edə bilmək bacarı-
ğını ön plana çəkirdi. Onun fikrincə, səhiyyə 
işçisinin əxlaqının əsaslarını səmimiyyət, 
xəstəni başa düşmək bacarığı, xeyirxahlıq, 
təvazökarlıq, təmannasızlıq təşkil edir.

Akademik Zərifə Əliyeva 150-dən 
artıq elmi əsərin, 10 monoqrafiyanın, 12 
səmərələşdirici təklifin, dərs vəsaitinin 
müəllifidir. O, onlarca elmlər doktorunun 
və elmlər namizədinin elmi rəhbəri ol-
muşdur. Akademik Zərifə xanım Əliyeva 
oftalmologiya elmində əldə etdiyi tutarlı 
nailiyyətlərə, xalqımızın sağlamlığı keşiyində 
dayanan çoxsaylı həkim-oftalmoloqların 
yetişdirilməsində əvəzsiz xidmətlərə görə 
Azərbaycanın Əməkdar elm xadimi fəxri adı-
na layiq görülmüşdür. O, həmçinin çoxillik 
elmi, pedaqoji, müalicəvi, ictimai fəaliyyəti 
nəticəsində qazandığı uğurlara görə bir sıra 
orden və medallarla, fəxri fərmanlarla təltif 
edilmişdir.

Bəlkə də bəşər tarixində nadir şəxslərə 
qismət olmuşdur ki, dövlət xadiminin övladı, 
həyat yoldaşı və anası kimi şöhrətin ən uca 
mərtəbəsinə yüksəlsin, lakin özünün qazan-
dığı insanlıq zirvəsini bütün şan-şöhrətlərdən 
ucada tuta bilsin. Ümummilli lider Heydər 
Əliyev dünyasını vaxtsız dəyişən ömür-gün 
yoldaşını həmişə böyük məhəbbətlə və ehti-
ramla xatırlayırdı: “Zərifə xanım çox böyük 
alim olub. Mən hələ onunla ailə həyatı qu-
randa o, artıq elm yolunda idi, elmlə məşğul 
idi. Onun elmi fəaliyyəti məlumdur. O, çox 
istedadlı, çox xeyirxah, çox sadə insan idi. 
Mən bu barədə çox danışa bilərəm, ailəmin 
yaşaması, bu günlərə çatması, övladlarımın 
tərbiyəsi üçün və həyatımda onun əvəzsiz 
rolu üçün mən bu gün Zərifə xanımın məzarı 
qarşısında baş əyirəm. On il keçsə də, onu 
bir dəqiqə belə unutmuram və unutmaya-
cağam. Mənim övladlarım da bu əhval-
ruhiyyədədirlər. Onlar bu əhval-ruhiyyə ilə 
tərbiyələniblər, formalaşıblar. Ona görə də bu 
gün bizim üçün müqəddəs gündür. Bu gün 
xoşbəxt gündür. Çünki bu gün Zərifə xanım 
kimi böyük bir insan Yer üzünə gəlib, mənim 
həyatımı xoşbəxt edib, mənə gözəl övladlar 
bəxş edib”.

Ulu öndər Heydər Əliyev xatirələrində 
deyirdi ki, mən Zərifə xanım kimi həyat 
yoldaşımın olması ilə xoşbəxt idim. Bu qibtə 
doğuracaq bir etiraf idi! Üç böyük tarixi 
şəxsiyyətin həyatında izi olan Zərifə xanım 
həm də ailə və övlad dəyərləri ilə yaşadı. Bir 
də insanlara dünya işığı verən həkim sənətini 
davam etdirdi, tədqiqatlar apardı. Haqqında 
oxuduğum sənəd və xatirələrin, məqalə və 
yazıların hamısında onun sadəliyi, xalq ruhu-
na və dəyərlərinə bağlılığı barədə heyranlıqla 
danışılır. Elmi mövqeyinə görə söz və nüfuz 
sahibi olan məsum insan həmişə öz daxili 
xarakterinə, tərbiyə aldığı ailədən əxz etdiyi 
dəyərlərə sadiq qaldı. Sevindirici haldır ki, 
görkəmli alimin mənəvi və irsi davamçıla-
rı onun işlərini, arzu və ideallarını uğurla 
davam etdirirlər.

İnsan nə qədər xatırlanırsa, o qədər də 
yaşayır. Zərifə xanım kimi insanlara nur bəxş 
edən alim, xoş əməl sahibi olan şəxsiyyətlər 
heç zaman unudulmur. Onun davamçıları bu 
gün də akademikin irsindən faydalanırlar. 

Elmar QASIMOV, 
Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli 
Oftalmologiya Mərkəzinin direktoru, 

AMEA-nın müxbir üzvü, Əməkdar elm 
xadimi, tibb elmləri doktoru, professor

Dünya tibb elminə əvəzolunmaz töhfələr vermiş görkəmli oftalmoloq alim, insanlara nur 
bəxş edən, həyatlarını işıqlandıran akademik Zərifə xanım Əliyevanın bu gün anadan olma-
sının 96-cı ildönümüdür. Adı hər zaman fəxrlə, sonsuz qürur hissi ilə səslənən akademik bu 
gün də insanların qəlbində işıq və nur bəxş edən görkəmli şəxsiyyət kimi yaşayır. Akademik 
Zərifə Əliyeva peşəkar həkim və alim olmaqla yanaşı, həm də görkəmli ictimai xadim idi. O, 

keçmiş SSRİ Sülhü Müdafiə Komitəsinin üzvü, Azərbaycan Sülhü Müdafiə Komitəsi sədrinin müavini, 
Ümumittifaq “Bilik” Cəmiyyəti İdarə Heyətinin, Ümumittifaq Oftalmoloqlar Elmi Cəmiyyəti Rəyasət 
Heyətinin üzvü olmuş, “Əməkdar elm xadimi” fəxri adına layiq görülmüşdür. Bu adların, mükafatların 
hər biri qürur, iftixar mənbəyidir. Ən şərəflisi isə böyük iftixarla daşıdığı Ana adıdır. Azərbaycanda 
tibbin inkişafına əvəzsiz töhfələr verən görkəmli alim Zərifə xanım Əliyeva gənclərimiz üçün də 
mənəvi paklıq nümunəsidir. O, insanlara örnək olan mənəvi baxımdan zəngin bir həyat yaşayıb. Zərifə 
xanım yazıb-yaratdığı dəyərli elmi əsərləri pedaqoqluq səriştəsi ilə, ideal bir həkim, alim və insan kimi 
xatirələrdə yaşayır və daim yaşayacaq. O, gözlərinə işıq verdiyi, nur bəxş etdiyi saysız-hesabsız insanla-
rın qəlbində əbədi heykəlini ucaldıb. 

İşıq, nur və 
xeyirxahlıq 
mücəssəməsi



 “Mclaren” komandası instaqram 
səhifəsində yarış başlanan gündən 
Bakı trekindən möhtəşəm görüntüləri 
paylaşıb. Üzərində üçrəngli bay-
rağımızın dalğalandığı Qoşa qala 
qapısında olan döngədə bolidin 
şəkli “Formula-1” Azərbaycan Qran-
prisində gözlənilməz döngə. Nəhayət, 
biz onun möhtəşəm fotosunu çəkdik” 
statusu ilə paylaşılıb. Görünür, 

“Mclaren”in Bakı trekində ən çox 
bəyəndiyi hissə məhz Bakının tari-
xiliyini özündə yaşadan bu darısqal 
yoldur. 

 “Ferrari” komandasının instaq-
ram səhifəsində də Bakı trekindən 
möhtəşəm görüntülər yer alır. 

 Komanda üzvlərinin şəhər trekində 
gəzintisindən yer alan foto “Leklerlə 
Bakı trekində gəzinti” statusu ilə pay-
laşılıb. Gənc və perspektivli Lekler boş 
zamanında Bakı treki ilə yaxından ta-
nış olaraq uğur qazanmağa çalışırlar.

“Redbull” komandasının rəsmi 
səhifəsində komanda üzvləri Maks 
Verstappen və Pyer Qaslinin unikal 
arxitekturası olan Hökümət evinin ya-
nında çəkdirdikləri selfi də azarkeşlər 
tərəfindən maraqla qarşılanıb. 
Onların Bakı və Bakı treki ilə bağlı po-
zitiv fikirlərini söylədiyi videoya xeyli 
istifadəçi baxıb.

“Williams” komandasının rəsmi 
səhifəsində pilotların yarışda iştirakı 
ilə yanaşı, Bakının tarixi ab-havası 
da pilotların gözündən yayınmayıb. 
Səhifədə Qız qalasının müxtəlif 
səmtlərdən görünüşü yayımlanaraq 
qeyd edilib: “Qədim şəhərdə yerləşən 
XII əsrə aid Qız qalası Azərbaycanın 
ən fərqli emblemlərindəndir. Bakı 
həmişə yarış üçün cazibədar və uni-
kal şəhərdir.”

Sosial şəbəkələrdə marşallar və 
könüllülər də öz səhifələrində yarış 
zamanı fəaliyyətləri barədə yazırlar. 
Qran-pri könüllülərinin yarış boyu 
fəaliyyəti “Baku city circuit volunte-
ers” səhifəsində yer alıb. Səhifədə 
yayımlanmış reportajda könüllülər 
onlara tapşırılmış işin öhdəsindən 
gəlməyə çalışdıqlarını və yarışda 
turist və iştirakçılara kömək etməkdən 
zövq aldıqlarını bildiriblər. Videoda 
“Pit leyn” gəzintisinin uğurla həyata 
keçirilməsində könüllülərimizin mühim 
rol oynaması vurğulanıb. 

Rusiyalı marşal Aleksandr And-
ruşenko Bakıda keçirilən  Qran-pri 

yarışında marşal kimi fəaliyyət 
göstərdiyini qeyd edib: “Marşal 
olaraq, treninqlər keçmişik” – deyən 
Aleksandr Bakı treki boyu marşallarla 
birgə gəzdiyini də əlavə edib.

“Yas Marina Circuit” rəsmi 
səhifəsində yarışdan paylaşılmış 
videoda Azərbaycan Qran-prisini 
bu cür dəyərləndirilib: “Heyrətamiz 
mənzərədir, “F1” maşınları Bakıda 

qədim şəhərdə şütüyürlər.” 
İspandilli jurnalist Caritho Jack-

son Bakıdan şəkillər paylaşaraq 
şəhər trekini bəyəndiyini vurğulayıb: 
“Bakı bu “Formula-1”nin ən gözəl 
dövrələrindən biridir.”

“Formula-1” azarkeşi Tomm 
Zingster Bakıda keçirilən Qran-
prini bəyəndiyini bildirərək yazıb: 
“Yarış trekində yenidən olmaq çox 
həyəcanvericidir”

Balakişiyev adlı istifadəçinin 
“Döngə13 pilot Romen Qrojanı sa-
lamlayır.” Sərlövhəli statusu da sürət 
azarkeşlərinin bəyəndiyi fotolardandır.

“Formula-1 SOCAR Azərbaycan 
Qran-prisi 2019” yarışlarında xoş 
əlamətdar hadisələrdən biri də rusi-
yalı pilot Danil Kivyatın 25 yaşını -- ad 
gününü Bakıda həmkarları ilə qeyd 
etməsi olub. Belə ki, “Toro-rosso” ko-
mandası ona sürpriz edərək ad günü 
tortu təşkil edib və Danil Kivyatı təbrik 
edərək bununla bağlı videonu tvitter 
hesabında izləyicilərinə paylaşıb. 
Pilot isə öz növbəsində komandasına 
bu xoş jestə görə tvitterdə təşəkkür 
edib.

Yarışın birinci günü trekdə 
sərbəst yürüş zamanı luk qapağının 
tərpənməsi nəticəsində bolidlərdən 
birinin zədələnməsi də sosial 
şəbəkələrdə müzakirə mövzuların-
dan oldu. Hətta bəzi hallarda sosial 
şəbəkələrdə bu hadisədən istifadə 
edərək “F1” kimi yarışa ev sahibli-
yi edən ölkəmizi gözdən salmağa 
yönəlik fikirlər də tirajlandı. Lakin 
qeyd etmək lazımdır ki, 1950-ci ildən 
bəri keçirilən və daim təkmilləşdirilən 
bu yarış sürət yarışıdır, təhlükəsizlik 

tədbirlərinin yüksək səviyyədə 
olmasına baxmayaraq, heç kim heç 
nədən sığortalanmayıb. Odur ki, 
sürət olan yerdə – “F1” yarışlarında 
bu cür qəza və ya hadisələrin olması 
təbii hesab edilməlidir və indiyə 
kimi digər ölkələrdə keçirilmiş “F1” 
yarışlarında kifayət qədər hadisələr 
baş verib.Sözügedən məsələ ilə bağlı 
Bakı Şəhər Halqasının marketinq və 

kommunikasiya şöbəsinin rəhbəri öz 
feysbuk hesabında fikirlərini bölü-
şüb: “İctimaiyyətdə bir çox fikirlərin 
səsləndiyini və fərziyyələrin yayıl-
dığını gördüm, ona görə mən də 
fikirlərimlə bölüşmək istərdim. Bizim 
üçün təhlükəsizlik çox önəmlidir! 
Məsələni tam ciddiliyi ilə qəbul edirik, 
ona görə bütün trek yoxlanıldı! Bu-
nunla kifayətlənmirik, bütün prose-
durlara bir daha nəzər salıb, lazımi 
tədbirləri görürük ki, belə halların bir 
daha təkrarlanmasının qarşısını alaq. 
Hadisəni araşdıracayıq. Məlumat 
üçün bildirim ki, şəhər treklərinin 
xüsusiyyəti onların gözlənilməz 
olmasıdır. Sıx məskunlaşmış şəhərdə 
“F1” keçirməyin özəlliyi budur. Bu, 
şəhər yarışlarını həm maraqlı, həm 
də yaddaqalan edir.”

O, həmçinin “Formula-1” ya-
rışlarında şəhər treklərində bu 
cür hadisələrin daim baş verdiyini 

xatırladıb. 2010 və 2016-cı illərdə 
Monakoda, 2012-ci ildə Şanxayda, 
2017-ci ildə Malayziyada və s. oxşar 
hadisələri nümunə gətirib. 

“Campos Racing” komandası-
nın pilotu Cek Aitkenun “Formula-1 
SOCAR Azərbaycan Qran-prisi” 
çərçivəsində Bakıda keçirilən “For-
mula 2” üzrə birinci yarışın qalibi 
olması da tvitter hesabında payla-
şılan xəbərlər rasında olub. Pilot 
öz səhifəsində Bakının mərkəzi 
küçələrindən birində çəkdirdiyi şəkildə 
buranı kəşf etdiyini və sevdiyini yazıb.

 İkinci günün yarış nəticələri: 
 “Formula-1” üzrə dünya çempio-

natının dördüncü mərhələsinin ikinci 
günü “Formula-2” üzrə birinci yarış 
keçirilib. Yarışda hər biri iki pilotla 
təmsil olunan on komanda birincilik 
uğrunda mübarizə aparıb. Pilotlar 
Bakı şəhər halqasında 32 dövrə 
vurublar.

 “Campos Racing” komandasının 
pilotu Cek Aitken “Formula-2” üzrə 
birinci yarışın qalibi olub. Belə ki, 32 
dövrənin yekununda pilot Cek Aitken 
1 saat 2 dəqiqə 27,628 saniyəlik 
nəticə ilə fəxri kürsünün ən yüksək 
pilləsinə qalxa bilib. “ART Grand Prix” 

komandasının pilotu Nik de Vries ikin-
ci, “MP Motorsport”un üzvü Cordan 
Kinq isə üçüncü yeri tutublar. 

Sürət azarkeşləri “Formula-2” üzrə 
23 dövrədən ibarət ikinci yarışı Qran-
prinin sonuncü günü-- aprelin 28-i 
izləyə biləcəklər.

“Formula-1” yarışlarının ke-
çirildiyi şəhər trekləri içərisində 
özünəməxsusluğu ilə seçilən Bakı 
trasının uzunluğu 6 kilometrdən bir 
qədər çoxdur. Trekin ən geniş sahəsi 
13 metr, ən dar hissəsi isə İçərişəhər 
yaxınlığında, yeddi və səkkizinci 
döngələrdir – 7,6 metr. Start və 
finiş xətti “Azadlıq” meydanındadır. 
Təsadüfi deyil ki, pilotların və idman 
şərhçilərinin daim diqqət mərkəzində 
olan bu döngələr həm də Bakının tari-
xi hissəsində yerləşdiyi üçün cəlbedici 
görünür və həyəcan yaradır.

Əfsanə BAYRAMQIZI, “Xalq qəzeti”

Bakıya gələn belə 
turistlərin daha çox 5 ulduz-
lu, müəyyən qisminin isə 4 
ulduzlu hotellərdə qaldığını 
deyən N.Bağırov onların 
paytaxtımızın mərkəzindəki 
yerləşdirmə obyektlərinə üs-
tünlük verdiklərini söyləyib.

Assosiasiya sədri qeyd 
edib ki, Formula yarışla-
rına baxmağa gələnlər 
Azərbaycana adətən, 3 
günlük səfər edirlər: “Turizm 
şirkətləri də bunu nəzərə 
alaraq, Formula yarışla-
rının keçirildiyi dövr üçün 
turpaketlərini 3 günlük edir. 
Ona görə də gələn qonaq-
ların 90 faizi Bakıda 3 gün 
müddətində qalır”.

N.Bağırov əlavə edib ki, 
yarışları izləyənlər adətən 
azarkeşlər olduqları üçün 
onların çoxu ölkəmizə 
ötənilki Formula yarışlarında 
gələnlərdir.

Assosiasiya sədri Formu-
la yarışlarının Azərbaycanın 
turizm imkanlarının 

 tanıdılması baxımından çox 
əhəmiyyətli olduğunu da 
söyləyib.

Qeyd edək ki, “Formu-
la-1” Bakıda 2016-cı ildən 
keçirilir. Azərbaycanda Qran 

Priyə tamaşa etmək üçün 
daha çox Rusiya, Böyük Bri-
taniya, Gürcüstan, Niderland, 
Polşa, BƏƏ və Finlandiya 
vətəndaşları səfər edirlər.

Trend-in məlumatına görə, 32 
dövrənin yekununda Cek Aitken 1 saat 
2 dəqiqə 27,628 saniyəlik nəticə ilə fəxri 
kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb. 
“ART Grand Prix” komandasının pilotu 
Nik de Vries ikinci, “MP Motorsport”un 
üzvü Cordan Kinq üçüncü yeri tutublar.

Qaliblərə mükafatlar Dövlət 
Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəisi Mədət Qu-
liyev, gənclər və idman nazirinin müavini 
İsmayıl İsmayılov təqdim ediblər.

Qeyd edək ki, Azərbaycan paytax-
tında 4-cü dəfə keçirilən “Formula-1” 
yarışları aprelin 28-dək davam edəcək.

“Xalq qəzeti”

Artıq üçüncü gündür ki, dünyanın nüfuzlu idman 
yazarlarının diqqət və marağı Bakının dördüncü 
dəfə evsahibliyi etdiyi sürət yarışı--“Formula-1 

SOCAR Azərbaycan Qran-prisi 2019” dadır. Ötən illərdə 
olduğu kimi, bu dəfə də yerli və beynəlxalq media orqan-
larında yarışın gedişatı, pilotların necə çıxış etməsi ilə 
yanaşı, həm də Bakı trekinin unikallığı, eləcə Azərbaycan 
Qran-prisinin “Formula-1” yarışında yeri, eləcə də sürət 
azarkeşlərinin Bakı təəssüratları barədə məlumatlar verilir. 
Bakıda keçirilən Qran-pri barədə sosial şəbəkə istifadəçiləri 
də fəallıq göstərirlər. İnstaqram, feysbuk və tvitterdə yarışın 
gedişatı, Bakı trekindən ən maraqlı görüntülər və pilotların 
çıxışları ilə bağlı xəbərlər yer alır. Bu paylaşımlara nəzər 
yetirdikdə, sürət azarkeşlərinin, komanda və pilotların yarış 
təəssüratları, eləcə də Bakının “F1” əhval-ruhiyyəsində 
olmasından məmnunluğu hiss edilir.

“Formula 1”-ə gələn turistlərin hər biri 
ölkəmizə ən azı 1000 dollar gəlir gətirir

“Formula-1” 
Azərbaycan Qran 
prisinə tamaşa 

etmək üçün Bakıya gələn 
turistlərin hər biri ölkəmizə 
ən azı, 1000 dollar gəlir 
gətirir. Bunu Trend-ə 
Azərbaycan Turizm Assosi-
asiyasının sədri Nahid Ba-
ğırov deyib. Onun sözlərinə 
görə, Formula yarışına 
baxmağa gələnlər adətən, 
maddi imkanları yüksək 
olan fanat turistlər olurlar.

28 aprel 2019-cu il, bazar4

“Formula-1” 
yarışları mediada

“Formula-2”-nin qalibləri 
MÜƏYYƏNLƏŞDI 

“Campos Racing” 
 komandasının pilotu 
Cek Aitken “Formula-1” 
SOCAR Azərbaycan Qran-
Prisi çərçivəsində Bakıda 
keçirilən “Formula-2” üzrə 
birinci yarışın qalibi olub.



Cənubi Qafqaz siyasətinin 
formalaşması: Şimali Atlantika 

Alyansı və üç dövlət

Cənubi Qafqaz ölkələrinin 
NATO siyasəti bir sıra 
parametrlərinə görə bir-birindən 
ciddi surətdə fərqlənir. Bu, artıq 
bir neçə ildir ki, açıq şəkildə 
görünür. Müstəqilliyin ilk illərində 
fərqlər elə də gözə çarpmır-
dı. Çünki həm sovetlər yenicə 
dağılmışdı, həm də NATO-nun 
 regionla bağlı konkret kursu yox 
idi. Region ölkələri də hələlik 
hərbi sahədə götürəcəkləri 
istiqaməti dəqiqləşdirməmişdilər. 
Bu aspektdə Azərbaycan 
üçün yaranmış situasiya daha 
mürəkkəb idi.

Forpost Ermənistan hava-
darlarının köməyi və ciddi hərbi 
dəstəyi ilə Azərbaycana hücum-
larını davam etdirirdi. Öz ordusu 
və hərbi doktrinası olmayan 
Azərbaycanın NATO ilə real 
əlaqələr qurmaq imkanı minimum 
idi. Hətta o dövrdə Azərbaycana 
rəhbərlik edənlərdən özümüzün 
ordumuzun olmasına ehtiyac 
görməyənlər də vardı. Onlar hələ 
də rus ordusunun himayəsinə 
sığınmağa çalışırdılar. Lakin ulu 
öndərin hakimiyyətə qayıdışı ilə 
hər şey kökündən dəyişməyə 
başladı. Heydər Əliyev 1994-cü 
ilin mayın 4-də Azərbaycan ilə 
NATO arasında tərəfdaşlığın 
əsasını qoyan sazişi imzaladı. Bu, 
“Sülh Naminə Tərəfdaşlıq” (SNT) 
Çərçivə Sənədi idi. Azərbaycan 
SNT proqramının prinsiplərinə 
əsaslanmaqla, sülhü dəstəkləmə 
əməliyyatlarında iştirak edir və 
meydana gələn təhlükəsizlik 
təhdidlərinə qarşı mübarizə aparır. 
Burada təhlükəsizlik və müdafiə 
islahatlarına vurğu edən geniş 
spektrli məsələlər üzrə siyasi 
dialoq və praktiki əməkdaşlıq da 
nəzərdə tutulub.

Qeyd edilən sazişi 1994-cü il 
fevralın 23-də Gürcüstan, həmin 
il oktyabrın 5-də isə Ermənistan 
imzaladı. Beləliklə, Cənubi 

Qafqazın hər üç ölkəsi Şimali 
Atlantika Alyansının tədbirlərində 
eyni proqram üzrə iştirak etməyə 
başladılar. Ancaq təcrübə göstərdi 
ki, onların hər birinin bu cür 
əməkdaşlıq barədə öz mövqeləri 
vardır. Doğrudur, Əfqanıstanda, 
Kosovoda onlar eyni dərəcədə 
iştirakçıdırlar. Əsas məsələ NATO 
ilə əməkdaşlığın strategiyası və 
konkret kursu ilə bağlıdır. Bu 
aspektdə region dövlətləri eyni 
yolu seçmədilər.

Gürcüstan NATO-ya üzv olmaq 
kursunu götürdü. Artıq neçə illərdir 
ki, bu istiqamət üzrə hərəkət edir. 
Həm Alyans daxilində, həm də 
Rusiyada bu təşəbbüsə münasibət 
birmənalı deyil. Moskva təbii ki, 
Tbilisini və Brüsseli xəbərdar edir. 
Kreml Gürcüstanın NATO-ya üzv 
olmasını və təşkilatın hərbi baza-
sının bu ölkədə yerləşdirilməsini 
təhlükəsizliyinə ciddi təhdid hesab 
edir. Bu səbəbdən də Rusiya-
dan Tbilisiyə davamlı olaraq 
xəbərdarlıqlar gəlir. Son illər isə 
bu məsələdə vəziyyət daha kəskin 
xarakter alıb. NATO-nun Gürcüs-
tanda hərbi təlimlər keçirməsinə 
Moskva sərt təpki göstərib. Onu 
da deyək ki, 2008-ci ildə Rusiya 
Abxaziya və Cənubi Osetiya-
ya hücum edəndə, Gürcüstana 
NATO yardım edə bilmədi. Belə 
çıxır ki, Şimali Atlantika Alyansına 
üzv olmaq kursunu seçmək ərazi 
bütövlüyünə təminat vermir.

İndi də Gürcüstan hərbi risk 
altındadır. Bunu ekspertlər də 
etiraf edirlər. Lakin Tbilisi NATO-
ya üzvlük xəttindən çəkilmək 
fikrində deyil. Deməli, Şimali Atlan-
tika Alyansı ilə münasibətlərin 
məzmunu faktiki olaraq Gürcüsta-
nı Rusiya ilə gərginlikdə saxlayır. 
Bunun fonunda NATO-Ermənistan 
əlaqələri daha dolaşıq və pers-
pektivsiz görünür. İrəvan KTMT-yə 
üzv ola-ola NATO ilə əlaqələri 
genişləndirməkdən bəhs edir. 
Ekspertlər bunu Ermənistanın eyni 
vaxtda iki stulda oturmaq cəhdi 
kimi qiymətləndirir və məntiqi 
olaraq, bu cəhdi uğursuz adlandı-
rırlar.

Ermənistan rəhbərliyi nə qədər 
NATO ilə əməkdaşlıqdan dəm vur-
sa da, Kremlin icazəsi olmadan və 
KTMT nizamnaməsindən kənarda 
Şimali Atlantika Alyansı ilə hər 
hansı əməkdaşlıqdan söhbət 
gedə bilməz. Bunu təsdiq edən 
faktlardan biri məhz Moskvanın 
göstərişi ilə Ermənistanın Suriyaya 
hərbçilər göndərməsidir. Həmin 
hadisə ilə bağlı hətta Qərb İrəvana 
xəbərdarlıq belə edib.

Perspektivli kurs: 
Bakının uzaqgörən və 

praqmatik siyasəti

Bunların fonunda Azərbaycan-
NATO münasibətləri tam konstruk-
tiv məcrada və heç bir ziddiyyət 
yaratmadan inkişaf edir. Belə ki, 
Azərbaycan 2003-cü ildən bu 
yana NATO-nun Əfqanıstanda 
həyata keçirilən əməliyyatlarına 
töhfə verir. Azərbaycanın 

120 nəfərlik heyəti Alyansın 
Əfqanıstandakı “Qətiyyətli Dəstək” 
missiyasının tərkibində xidmət 
edir. Eyni zamanda, hava və quru 
tranziti, müxtəlif treninqlər, huma-
nitar mina təmizləmə və Əfqan 
Ordusu üzrə Etimad Fonduna 
maliyyə töhfələri ilə də dəstək 
həyata keçirir.

Bu cür əməkdaşlığın 
perspektivi haqqında NATO 
rəhbərliyi dəfələrlə fikir bildirib. 

Son olaraq, təşkilatın baş 
katibi Y.Stoltenberq deyib ki, 
“Bakı–Tbilisi–Qars NATO-nun 
Əfqanıstanda “Qətiyyətli Dəstək” 
missiyasının uğuruna mühüm 
töhfə verir”. O, bu fikri 2019-cu ilin 
aprelin 3-4-də Vaşinqtonda NATO 
xarici işlər nazirlərinin növbəti 
iclasında ifadə edib. Fikirlərini 
inkişaf etdirərək Y.Stoltenberq 
Azərbaycanın Alyansın yaxın 
tərəfdaşı olduğunu, beynəlxalq 
sülh və təhlükəsizliyin bərqərar 
olunmasında NATO ilə sıx 
əməkdaşlıq etdiyini  vurğulayıb.

Etiraf etmək lazımdır ki, bu cür 
qiymətləndirmə Azərbaycan-NATO 
münasibətlərinin sağlam məzmunu 
ilə yanaşı, Bakının düşünülmüş 
siyasət yeritdiyinin də təsdiqidir. 
Çünki NATO tərəfindən keçmiş so-
vet respublikaları ilə bağlı deyilən 
hər bir fikrə Kreml həssaslıqla 
reaksiya verir. Azərbaycanla 
bağlı isə onun heç bir iradı yoxdur. 
Deməli, Azərbaycan rəhbərliyinin 
seçdiyi əməkdaşlıq kursu NATO ilə 
əlaqələri gücləndirir, onun perspek-
tivli olmasını təmin edir və eyni za-
manda, regionun böyük dövlətlərini 
qıcıqlandırmır. Bu özəlliyinə görə 
Azərbaycan-NATO münasibətləri 
NATO-Ermənistan və NATO-
Gürcüstan münasibətlərindən 
keyfiyyətcə fərqlənir.

Vurğulanan məqamlar 
Azərbaycanın xarici siyasətinin 
mühüm aspektləri arasında 
sıx əlaqənin olduğunu göstərir. 
Bakı iqtisadi, ticarət, nəqliyyat 
dəhlizləri və logistika, enerji 
kimi vacib istiqamətləri hərbi-
müdafiə və təhlükəsizliklə sıx 
əlaqələndirə bilir. Ayrıca, NATO 
siyasəti səmərəli çərçivədə apa-
rılır ki, yekunda müsbət nəticəsini 
verir. Daha geniş aspektdə 
baxanda görürük ki, Azərbaycan 
xarici siyasətin bütün prioritet 
istiqamətlərini sistemli olaraq 
uyğunlaşdırır. NATO məsələsi isə 
bir sıra səbəblərdən daha həssas 
xarakterə malikdir.

Məsələ ondan ibarətdir ki, ha-
zırda NATO-Rusiya münasibətləri 
çox həssas bir mərhələdədir. 

Şimali Atlantika Alyansının Şərqə 
doğru genişlənmək kursuna 
Moskva ciddi etiraz edir. Bunun 
fonunda Rusiya öz ərazisinə yaxın 
məkanlarda NATO-nun hər bir 
fəaliyyətinə həssaslıqla reaksiya 
verir. Bunu Ukraynada, Gürcüs-
tanda, Baltikyanıda, Qara dəniz 
hövzəsində müşahidə etmək olar. 
Onda belə bir nəticə əldə edilir 
ki, Cənubi Qafqaz kimi mürəkkəb 
 geosiyasi məkanda yerləşən 
hər bir ölkə hərbi əməkdaşlıq 
məsələsinə xüsusi həssaslıqla 
yanaşmalıdır. Məhz bu bağlılıqda 
Bakının NATO ilə əməkdaşlıq 
siyasətinin nə dərəcədə uğurlu 
olduğunu görürük.

Təbii ki, Azərbaycanın hərbi 
sferada atdığı istənilən addı-
mın Ermənistan–Azərbaycan, 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 
ədalətli həlli kontekstində 
də qiymətləndirilməsi va-
cibdir. NATO rəsmi olaraq 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü 
tanıyıb. Qəbul etdiyi sənədlərdə 
də bu barədə konkret müddəa 
vardır. Şimali Atlantika Alyan-
sı Azərbaycanın işğal edilmiş 
ərazilərindən təcavüzkarların 
çıxarılması haqqında da fikir 
bildirib. Lakin bundan o tərəfə 
hansısa konkret addım atılmayıb. 
Məsələn, NATO İraqa müdaxilə 
ilə bağlı qətiyyətli mövqe nüma-
yiş etdirib, ümumiyyətlə, istənilən 
təcavüzə qarşı olduğunu bəyan 
edib. Ancaq Azərbaycana 
gəldikdə, nədənsə, bir qədər 
fərqli məqamlar ortaya çıxır. 
O cümlədən NATO təcavüzkar 
Ermənistanla da “sülh naminə” 
tərəfdaşlıq edir. Baxmayaraq 
ki, İran heç kimin ərazisini işğal 
etməyib, NATO eyni münasibəti 
Tehrana göstərməz. Ermənistan 
başqasının ərazisini işğal 
edibsə, o, hansı sülhdən danışa 
bilər? Bu kimi suallar insanları 
düşündürür. NATO rəhbərliyi 
də düşünsə, bizcə, sülh üçün 
faydalı olar.
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Qeyd edək ki, bir 
müddət öncə İstanbulun 
Kaqıthanə rayonunda 4 
mərtəbəli yaşayış binası 
uçulmuşdu. Həmin binanın 
sakinləri daha öncədən 
təxliyə olunduğundan 
xəsarət alan olmamışdı.

Trend-in məlumatına görə, BŞH-nın 
marketinq və kommunikasiya şöbəsinin 
rəhbəri Nigar Arpadarai bununla bağlı 
keçirilən mətbuat konfransında bildirib 
ki, bu cür hadisələr digər ölkələrdə də baş 
verir: “Biz treki hazır vəziyyətə gətirib 
Beynəlxalq Avtomobil Federasiyasına (FİA) 
təhvil veririk. FİA-nın mütəxəssisləri treki 
yoxlayıb qərar verdikdən sonra yarış keçi-
rilir. Onun icazəsi və qərarı olmadan heç 

bir yürüş keçirilə bilməz. Hadisəyə gəlincə, 
illərlə “Formula-1” yarışları keçirilən 
ölkələrdə də bu cür hadisələr baş verir. 
Bizdə də bu cür hadisənin baş verməsi 
normaldır. Özü də bu hadisə yarış zamanı 
deyil, test yürüşündə baş verib”.

Şöbə rəhbərinin sözlərinə görə, bu 
hadisə, əsasən yerli tamaşaçılar tərəfindən 
müzakirə edilib, xarici tamaşaçılar bunu 
normal qəbul edib, hətta maraqla qarşı-
layıb: “Xarici tamaşaçılar bildirirlər ki, 

Azərbaycanda keçirilən test yürüşü Çin 
Qran prisindən daha maraqlıdır”.

BŞH-nın tikinti şöbəsinin rəhbəri Tom 
Buçer isə bildirib ki, hadisə baş verəndən 
dərhal sonra FİA mütəxəsisləri ilə birgə 
əraziyə baxış keçirildi: “FİA mütəxəsisləri 
ilə 3 toplantı keçirildi, trekdə olan bü-
tün drenaj qapaqları yenidən yoxlanılıb 
və digər təhlükəsizlik tədbirləri yenidən 
nəzərdən keçirilib. FİA bizim 16 saat 

ərzində gördüyümüz bu işləri yüksək 
qiymətləndirib və yarışların davam 
etdirilməsinə icazə verib”.

T.Buçer əlavə edib ki, ümumilikdə 
FİA-nın asfalt qatı ilə bağlı heç bir iradı 
yoxdur, pilotlardan da heç bir narazılıq 
bildirilməyib.

Qeyd olunub ki, drenaj qapağının bolidə 
toxunması nəticəsində bolidə dəymiş ziyan 
sığorta şirkəti tərəfindən ödəniləcək.

İdmançı əlavə edib ki, Bakıda bədii 
gimnastika üzrə Dünya Kubokunda 
təşkilatçılıq çox yaxşıdır, müraciət edən və 
yardıma ehtiyacı olan hər kəsə kömək edən 
çoxlu könüllülər var.

Kubokun ilk təsnifat günündəki çıxı-
şından danışan A.Salos səhvləri olmasına 
baxmayaraq, yaxşı çıxış etdiyini deyib: “İlk 
hərəkətlər çox yaxşı idi, əlbəttə ki, kiçik 
səhvlər var idi. İkincidə, çıxışın lap sonunda 
səhv etdim. Düşünürəm ki, daha çox şey 
edə bilərdim. Ancaq irəlidə hələ yarış var, 
fikrimcə, bu səhvləri düzəldə bilərəm. Bu il 
mən icra etdiyim bütün hərəkətləri sevirəm: 
onlar əhval-ruhiyyə, üslub və xaraktercə 
fərqlidirlər”.

Qeyd edək ki, dünən Bakıda Milli 
Gimnastika Arenasında bədii gimnastika 
üzrə Dünya Kuboku yarışına start verilib. 
Üç gün davam edəcək turnirdə 39 ölkədən 

ümumilikdə 200-dən çox gimnast mübarizə 
aparır.

Azərbaycanı Dünya Kubokunda fərdi 
proqramda Zöhrə Ağamirova və Vero-
nika Qudis, həmçinin qrup hərəkətləri 

komandasının tərkibində Ayna Cəfərova, 
Simara Cəfərova, Güllü Ağalarzadə, Narın 
Qurbanova, Nərmin Cahangirova və Sona 
Rəhmanova təmsil edirlər.

Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi-
nin mətbuat xidmətindən aldığımız məlumatda 
bildirilir ki, bu il aprelin 26-da Uruqvayın xarici 

əlaqələr naziri vəzifəsini icra edən səfir Ariel Berqamino 
ilə Azərbaycan Respublikasının Uruqvay Şərq Respubli-
kasında akkreditə olunmuş səfiri Rəşad Aslanov arasında 
görüş keçirilib. 

Azərbaycan səfirinin müraciəti 
əsasında keçirilən bu görüşün baş-
lıca məqsədi ikitərəfli gündəlikdə 
duran bir sıra məsələlərin 
müzakirəsi, o cümlədən 
Azərbaycanın işğal olunmuş 
ərazilərində yaradılmış qondarma 
rejimin “nümayəndəsinin” Uruq-
vaya gəlməsi və burada guya ki, 
ölkə rəsmiləri də daxil olmaqla 
görüşlərin keçirilməsi ilə bağlı 
mətbuatda yayılan məlumatlara 
aydınlıq gətirilməsi olub.

Görüş zamanı tərəflər 
ikitərəfli münasibətlərin müxtəlif 
məsələləri, o cümlədən mövcud 
yüksək səviyyəli əlaqələr haqda 
fikir mübadiləsi aparıblar. Burada, 
həmçinin Bakıda keçiriləcək V 
Mədəniyyətlərarası Dialoq Foru-
munda Uruqvayın xarici əlaqələr 
naziri Rodolfo Nin Novoanın iştirakı 
məsələsi də müzakirə edilib.

Azərbaycanın işğal edilmiş 
ərazilərində yaradılmış oyuncaq 
qurumun qondarma “xarici işlər na-
zirinin” Uruqvaya səfəri məsələsinə 
gəldikdə isə, Uruqvay hökumətinin 
mövqeyinin fundamental və 

dəyişilməz olduğu XİN rəsmisi 
tərəfindən vurğulanıb. Bəyan 
edilib ki, Uruqvay beynəlxalq 
hüququn aliliyinə və dövlətlərin 
ərazi bütövlüyünə hörmətlə yana-
şır və Uruqvay Dağlıq Qarabağın 
müstəqilliyini tanımır. Münaqişənin 
sülh yolu ilə həll edilməli olduğu 
qeyd edilərək, Uruqvayın ATƏT-
in Minsk qrupunun səylərini və 
BMT Təhlükəsizlik Şurasının 
müvafiq qətnamələrini dəstəklədiyi 
 vurğulanıb. 

Görüşlə bağlı Uruqvay  Xarici 
Əlaqələr Nazirliyi mətbuat 
məlumatı yayıb.

Azərbaycan səfirinin, həmçinin 
Uruqvay Senatının sədri Luisa 
Topolanski ilə görüşü baş tu-
tub. Görüş zamanı L.Topolanski 
parlamentdə keçirilən tədbir zama-
nı hər hansı qondarma qurumun 
nümayəndəsi ilə deyil, Uruqvaydakı 
erməni icması ilə görüşdüyünü 
bildirib. Görüş nəticəsində Uruqvay 
Baş Assambleyası (Parlament) 
rəhbərliyinin mətbuat açıqlaması 

yayılıb. Mətbuat açıqlamasında 
Uruqvay Baş Assambleya və Se-
natının rəhbərliyinin Xarici Əlaqələr 
Nazirliyi tərəfindən yayılmış 
mətbuat açıqlamasının və xüsusilə 
də açıqlamanın sonuncu bəndində 
qeyd olunmuş “Uruqvay beynəlxalq 
hüququn aliliyinə və dövlətlərin 
ərazi bütövlüyünə hörmətlə ya-
naşdığına dair mövqeyini bir daha 
bəyan edir, Dağlıq Qarabağın 
müstəqilliyini tanımadığını bir daha 
bildirir, münaqişənin sülh yolu ilə 
həll edilməli olduğu və bu məqsədlə 
Uruqvayın ATƏT-in Minsk qrupu-
nun səylərini və BMT Təhlükəsizlik 
Şurasının müvafiq qətnamələrini 
dəstəkləyir” fikri ilə tam həmrəy 
olduğu bəyan edilib. 

Səfir Rəşad Aslanov Uruqvayın 
keçmiş prezidenti Xose Muxiko ilə 
də görüş keçirib. Dostluq şəraitində 
baş tutan görüşdə keçmiş prezident 
münaqişələrin sülh şəraitində həll 
edilməsinin əhəmiyyətini qeyd edib. 
O, Azərbaycan xalqına tərəqqi və 
uğurlar arzulayıb.

 “Xalq qəzeti” 

Uruqvay Dağlıq Qarabağdakı 
separatçı rejimi tanımır
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Azərbaycan-NATO:

Şimali Atlantika Alyansının baş katibi Yens Stoltenberq Vaşinqtonda təşkilatın  70 illiyinə 
həsr edilmiş yubiley tədbirlərində Azərbaycanla bağlı maraqlı fikirlər ifadə edib. Onları 
təhlil edən ekspertlər NATO-nun Azərbaycanla əlaqələri inkişaf etdirmək niyyətinin oldu-
ğu qənaətinə gəlirlər. Doğrudan da, əsası ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş 
Azərbaycan–NATO əməkdaşlığı olduqca səmərəli inkişaf edir. Bu proses hər iki tərəfi 
qane edir. Regionun böyük dövlətlərinin maraqlarına toxunmur. Digər Cənubi Qafqaz 
dövlətlərindən fərqli olaraq, Azərbaycanın NATO istiqamətində atdığı heç bir addım qonşular-
da qıcıq yaratmır. Ancaq Ermənistan bu məsələdən də süni yararlanmağa çalışır. Ermənistan 
hakimiyyəti Azərbaycanın NATO ilə əməkdaşlıq etdiyinə görə bu təşkilatla əlaqə qurduğunu 
deyir. Bu, bir daha təsdiq edir ki, Ermənistan müstəqil siyasət yeridə bilmir. Daim başqala-
rının hərəkətlərinə “alternativ” olaraq səbatsız addımlar atır. Bu kimi məqamların fonunda 
Azərbaycan–NATO əlaqələrinin bir sıra aspektləri üzərində geniş dayanmaq lazım gəlir.

əməkdaşlıq perspektivləri və 
geosiyasi reallıqlar

Uruqvay hökumətinin mövqeyinin 
fundamental və dəyişilməz olduğu 
XİN rəsmisi tərəfindən vurğulanıb. 
Bəyan edilib ki, Uruqvay beynəlxalq 
hüququn aliliyinə və dövlətlərin ərazi 
bütövlüyünə hörmətlə yanaşır və Uruq-
vay Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini 
tanımır. Münaqişənin sülh yolu ilə həll 
edilməli olduğu qeyd edilərək, Uruqva-
yın ATƏT-in Minsk qrupunun səylərini 
və BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq 
qətnamələrini dəstəklədiyi vurğulanıb. 

Bakı trasında heç bir problem yoxdur

Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkəti (BŞH) ötən gün 
 “Formula-1” SOCAR Azərbaycan Qran prisi çərçivəsində 
“Formula-1” üzrə sərbəst yürüş zamanı bolidin drenaj 
 qapağına ilişməsi ilə bağlı məsələyə aydınlıq gətirib.

İstanbulda 
34 binanın sakinləri 
təxliyə olunub 

İstanbulun Esenyurt rayonunda 34 bina-
nın sakinləri təxliyə olunub.Təxliyə qərarı 
binalarda çatların yaranması səbəbindən 
verib. Həmin binaların söküləcəyi bildirilir.

Düşünürəm ki, Azərbaycan 
 idmançıları çox şanslıdırlar, çünki 
əla şəraitin yaradıldığı belə gözəl 
gimnastika zalları var. Bunu Belarus 
 gimnastı Anastasiya Salos bildirib.

Azərbaycan gimnastları çox şanslıdırlar
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Prezident İlham Əliyevin modern 
sənayeləşmə siyasətinə uyğun olaraq 
uğurla həyata keçirilən layihələr hesabı-
na Azərbaycan hazırda regionun sənaye 
mərkəzinə çevrilib. Müasir istehsal 
infrastrukturuna malik sənaye parkı və 
məhəllələrinin fəaliyyəti ölkədə sənaye 
sahələrinin tərəqqisini nəzərdə tutan 
dövlət siyasətinin gerçəkləşdirilməsinə 
yönəldilib.

Bu cür sənaye komplekslərinin ya-
radılması qeyri-neft sektorunun davamlı 
inkişafı, iqtisadiyyatın ixrac qabiliyyətinin, 
idxalı əvəz edən məhsulların istehsalının 
artırılması, bölgələrdə məşğulluğun təmini, 
investisiyaların və müasir texnologiyaların 
cəlbi kimi vəzifələrin yerinə yetirilməsi 
baxımından mühüm önəm daşıyır. 

Son illər sahibkarların fəaliyyətinə 
süni müdaxilələrin aradan qaldırılma-
sı, antiinhisar və korrupsiyaya qarşı 
mübarizə tədbirlərinin gücləndirilməsi 
də iş adamları tərəfindən hər zaman 
razılıqla qarşılanır. 

Bütün bunları yeni texnologiyalar 
əsasında tikinti sektoru üçün müxtəlif 
metallurgiya sənayesi məhsulları, kor-
roziyaya davamlı polad boru və müxtəlif 
ölçülü profillər istehsal edən “Bakı İn-
şaat Sənaye” ASC-nin timsalında daha 
aydın görə bilərik. 

Ramiz Əhmədov, ASC idarə 
heyətinin sədri:

– Azərbaycan Prezidenti cənab İlham 
Əliyevin iqtisadi siyasətinə uyğun olaraq, 
son illər sənayenin şaxələndirilməsi ilə 
bağlı ardıcıl və sistemli tədbirlər gö-
rülüb, qabaqcıl təcrübəyə əsaslanan 
yeni obyektlər istifadəyə verilib. Bu 
isə rəqabətqabiliyyətli məhsul is-
tehsalını genişləndirməklə yanaşı, 
idxalın əvəzlənməsinə, ixracın artma-
sına və ölkəmizin özünü təminetmə 
səviyyəsinin yüksəlməsinə müsbət təsir 
göstərib. 

Mövcud sahədə əldə olunan uğurlar-
da 2002-ci ildə işə başlayan “Bakı İnşaat 
Sənaye” ASC də öz layiqli yerini tutub. 
Təsisçisi və qurucusu iş adamı Loğ-
man Zülfüqarlı olan səhmdar cəmiyyət 
fəaliyyət göstərdiyi ötən dövr ərzində 
ölkə bazarında böyük tələbat duyulan 
metal məmulatların istehsalının artırıl-
masında, yeni iş yerlərinin açılmasında, 
yüksək ixtisaslı kadrların işlə təmin 

olunmasında önəmli rol oynayıb.
Müəssisədə istehsal prose-

si keyfiyyətli xammaldan istifadə 
edilməklə Amerika, Almaniya texnolo-
giyası əsasında Avropa və Türkiyədə 
hazırlanan müasir avadanlıqlarla 
həyata keçirilir. Bu isə məhsulların 
uzunömürlülüyünə, kənar təsirlərə 
qarşı davamlı olmasına, ən əsası isə 
rəqabətdavamlılığına imkan verir.

Müəssisənin mövcud istehsal 
sahələrinin genişləndirilməsi ilə bağlı 
indiyədək xeyli iş görülüb, investisiya 
qoyuluşu diqqət mərkəzində saxlanılıb. 
Yeni metal-polad əritmə sahəsi yaradı-

lıb, induksiya sobaları, fasiləsiz tökmə 
xətti qurulub, fasonlu tökmə, toztutma 
avadanlıqları, metallom doğramaq üçün 
nəzərdə tutulan pres qayçı və s. alınıb. 

 “İnvestisiya təşviqi sənədini almış 
hüquqi şəxslərə və fərdi sahibkarlara 
texnikanın, texnoloji avadanlıqların 
və qurğuların idxalı üçün təsdiqedici 
sənədin verilməsi Qaydası”na əsasən, 
müəssisəyə İqtisadiyyat Nazirliyi 
tərəfindən investisiya təşviqi sənədi 
verilib. Həmin sənədə əsasən, “Bakı 
İnşaat Sənaye” ASC tərəfindən müvafiq 
layihənin reallaşdırılması məqsədilə 
xaricdən gətirilən avadanlıqlar ƏDV və 
idxal rüsumundan azad olunub və yeni 
yaradılan istehsal sahəsindən nəzərdə 
tutulan 50 faizlik mənfəət vergisi də 7 il 
müddətinə azad edilib. Xatırladım ki, bu, 
möhtərəm dövlət başçımız İlham Əliyev 
tərəfindən sahibkarlara göstərilən ən 
böyük dəstəkdir.

Bir az əvvəl qeyd etdiyim kimi, 
müəssisədə keyfiyyət amilinə xüsusi 
əhəmiyyət verilir. Çünki bunsuz uğur əldə 

etmək, alıcı məmnunluğuna nail olmaq, 
bazarı genişləndirmək mümkün deyil. Bir 
sözlə, məhsul çeşidlərimiz yüksək keyfiyyət 
və standartlara uyğundur. Elə buna görə 
ASC Standartlaşdırma və Metrologiya 
Mərkəzinin AZS milli sertifikatlaşdırma 
sistemi ilə “Uyğunluq” və “Beynəlxalq SGS” 
sertifikatlarına layiq görülüb.

Adilxan Musayev, ASC-nin texniki 
direktoru:

– Respublikamızda əlverişli sahibkar-
lıq və biznes mühitinin formalaşdırılması 
cənab İlham Əliyevin yeritdiyi iqtisadi 
siyasətin prioritet istiqamətlərindən biri 
kimi diqqət çəkir. Dövlətimizin başçı-
sı bununla əlaqədar nəzərdə tutulan 
tədbirlərin icra prosesini daim nəzarətdə 
saxlayır, ölkənin strateji resurslarını özəl 
bölmənin inkişafının sürətləndirilməsi 
istiqamətində səfərbər edir. 

Azərbaycanda özəl bölmənin inkişafı 
ilə bağlı həyata keçirilən dövlət siyasəti 
iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində 
işgüzar fəaliyyət üçün normativ hüquqi, 
təşkilati və maliyyə təminatı səviyyəsini 
yüksəldib, habelə qeyri-neft sektorunun, 
sənayeləşmənin tərəqqisini şərtləndirib.

Cənab Prezidentin ötən illər ərzində 
sahibkarlığın güclənməsi istiqamətində 

atdığı addımlar iqtisadiyyatın neftdən 
asılılığının aradan qaldırılmasına, yeni 
müəssisələrin yaradılması ilə işsizliyin 
azaldılmasına, innovativ və yüksək tex-
nologiyalar əsasında rəqabətədavamlı 
sənaye məhsulları istehsalının artırılma-
sına yönəlib. Eyni zamanda, möhtərəm 
dövlət başçısının sənayeləşmənin 
şaxələndirilməsi siyasəti ağır sənayenin 
bazasının möhkəmlənməsinə, güclü 
sənaye şəbəkəsinin formalaşmasına 
müsbət təsir göstərib. 

Biz yüksək keyfiyyətə və istehsal 
qaydalarına zəmanət veririk və əminliklə 
deyə bilərəm ki, müəssisədə buraxılan 
bütün məhsullar texniki təhlükəsizlik, 
sağlamlıq və ətraf mühit üzrə keyfiyyət 
direktivlərinə tam uyğundur. İstehsal pro-
sesi ilə bağlı bir neçə məqamı xatırlat-
maqla fikrimi təsdiq edə bilərəm. Zavod-
da diametrindən və qalınlığından asılı 
olaraq su və qaz xətlərində, sənayedə, 
yüksək təzyiqli hava xətlərində və s. 
işlədilən borular elektrik qaynaq tikişi 
üsulu ilə istehsal olunur. Profillər isə 

polad vərəqlərdən dördkünc və düzbu-
caqlı şəkildə əyilərək, qaynaqlanmaqla 
istehsal prosesini keçir. 

Qeyd edim ki, polad profillər əsas 
etibarı ilə tikinti konstruksiyalarında 
və dekorativ məqsdələr üçün işlədilir. 
Müştəri tələblərinə uyğun olaraq müxtəlif 
ölçüdə, qalınlıqda və çeşiddə hazırlanır.

Yeri gəlmişkən, atmosferin 
çirklənməsinin qarşısının alınması üçün 
ən müasir texnoloji proseslərdən istifadə 
olunub. 

Dünya miqyasında texnologiyalar 
yenilənir, müasirləşir, daha mütərəqqi, 
modern istiqamətlər axtarılır. Azərbaycan 

da bu inkişafdan geri qalmır, yüksək tex-
nologiyalara və innovativ mühəndisliyə 
xüsusi önəm verilir. Bax, bütün bun-
ları nəzərə alan müəssisə rəhbərliyi 
Azərbaycanda ilk olan bir texnologiya-
boru və profillərin avtomatik xətdə bo-
yama texnolgiyasını qurmağı qarşısına 
məqsəd qoyub və buna nail olub. 

Onu da deməyi vacib bilirəm ki, 
müəssisədə müasir texnologiyanın 
tətbiqi enerji məsrəflərinin azalma-
sına və məhsulun maya dəyərinin 
aşağı düşməsinə səbəb olub. Bunun 
nəticəsində istehlakçılara daha münasib 
qiymətlərlə onların tələbatına uyğun 
yüksək keyfiyyətli tikinti məhsullarının 
təqdim edilməsi gerçəkləşib.

Zavodda bir qayda olaraq isti yayma 
yolu ilə adi karbonlu poladlardan prokat 
edilən dairəvi çubuqlar, dördbucaqlar, 
şveller və künclüklər Avropa standartla-
rına tam cabab verir. İxrac coğrafiyasını 
genişləndirmək əsas məqsədimizdir. 
Ona görə də bu məsələyə xüsusi diqqət 
yetiririk. Yaxın müddətdə müxtəlif ölçülü 

ikitavrların istehsalını həyata keçirəcəyik. 
Bu gün buraxılan məhsulların təqribən 
70 faizi xarici bazar üçün nəzərdə 
tutulub. İlin sonunadək həmin göstəricini 
80-90 faizə çatdırmağı düşünürük. Əsas 
alıcılarımız isə Gürcüstan Respublikası 
və Avropa ölkələridir. 

İlkin xammal bölgələrimizdən 
əldə olunur. Metalın tərkibinə gedən 
komponentləri isə Türkiyə, Gürcüstan və 
Rusiyadan alırıq. 

Sərdar Seyidxanoğlu, istehsalat 
müdiri:

– İstər daxili, istərsə də xarici 

bazarda alıcı sayının artması, müştəri 
məmnunluğu birbaşa keyfiyyət amili ilə 
sıx bağlıdır. Bunun üçün yüksək texnolo-
giya əsasında hazırlanan avadanlıqların 
alınıb quraşdırılması, beynəlxalq stan-
dartlara uyğun laboratoriyanın fəaliyyəti 
zavodda keyfiyyətli, eyni zamanda, 
maya dəyəri aşağı olan məhsul istehsa-
lını şərtləndirir. 

Yeri gəlmişkən, müəssisəyə alı-
nan spectral analiz avadanlığı İsveçrə 
istehsalı olub istənilən metalın kimyəvi 
tərkibini analiz edib, onun tərkibindəki 
kimyəvi maddələrin miqdarını göstərə 
bilir. Bu isə o deməkdir ki, buraxılan 
məhsulların kimyəvi tərkibinə ciddi 
nəzarət olunur və metalda müəyyən 
maddələr çatışmadığı halda, yenidən 
əlavələr edilərək lazım olan tərkib alınır. 
Yalnız əldə olunan keyfiyyətin səviyyəsi 
bizi qane edəndən sonra istehsal prose-
si başlanır...

İndiki dövrdə tərkibi beynəlxalq stan-
dartlara uyğun gəlməyən keyfiyyətsiz 
məhsullar heç bir şirkət tərəfindən 

qəbul olunmur. Ona görə də bütün 
tərəfdaşlar tərəfindən məhsullarımız 
ciddi şəkildə yoxlanıldıqdan sonra 
müqavilə  bağlanılır. 

Deyə bilərəm ki, ASC-nin həm 
xarici tərəfdaşları, həm də yerli 
müəssisələr zavodumuzda istehsal 
olunan məmulatların yüksək keyfiyyətinə 
əmindirlər ki, bu da öz növbəsində 
mövcud olan işgüzar əlaqələrin daha da 
möhkəmlənməsini, onların coğrafiyası-
nın genişləndirilməsini şərtləndirir.

Elxan Şahbazov, boru profil 
sahəsinin rəisi:

--Bazar iqtisadiyyatının diktə etdiyi 
keyfiyyətli məhsul istehsalı zavodun 
ənənəvi fəaliyyət devizidir. Buna görə 
də beynəlxalq standartlara cavab 
verən məhsul buraxılışını daim diqqət 
mərkəzində saxlayırıq. Xammalın komp-
leks şəkildə tədqiq olunmasına, eləcə də 
texnoloji prosesə, məhsulun keyfiyyətinə 
operativ nəzarətə önəm veririk. 

Biz yaxşı bilirik ki, keyfiyyətli, 
rəqabətədavamlı məhsul istehsalı isteh-
lakçılarla uzunmüddətli münasibətlərin 
rəhnidir. Şübhəsiz ki, burada yüksək 
ixtisaslı kadrlar və zavodunun ən müasir 
avadanlıq ilə təchiz olunması da əsas rol 
oynayır.

Rəhbərlik etdiyim sahənin işi ilə bağ-
lı isə onu deyə bilərəm ki, zavodumuzda 
boru profil istehsalını genişləndirmək 
məqsədilə müəyyən uğurlu addımlar 
atılıb.İstehsal prosesi müasir texno-
logiya əsasında aparılır.Boru-profil 
xətlərindəki qaynaq sistemi İngiltərədən, 
induktivli soba isə ABŞ-dan alınıb. 
Boya xəttindəki avadanlıqların əsas 
tərkib hissəsi isə Almaniyadan gətirilib. 
Bütün bunlar isə təbii ki, keyfiyyətə, son 
nəticədə isə müştəri məmnunluğuna, 
satış coğrafiyasının genişlənməsinə 
müsbət təsir göstərir.

Vahid Rəsulov, ASC-nin 
 hüquqşünası:

– Müəssisədə 500-ə yaxın işçi çalışır. 
Onların hər biri ilə əmək müqaviləsi 
bağlanılmaqla bərabər, icbari sığortaya 
da cəlb olunub. Texniki təhlükəsizlik, 
əməyin mühafizəsi qaydalarına xüsusi 
diqqət yetirilir. Əməkdaşlar həm işə 
qəbul ediləndə, həm də sonrakı dövrdə 
fəaliyyətlərində bu məsələyə böyük 
əhəmiyyət verirlər. 

Beləliklə, göründüyü kimi, Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyevin sahibkarlığın in-
kişafına göstərdiyi xüsusi diqqət və qayğı 
“Bakı İnşaat Sənaye”nin nümayəndələri 
tərəfindən böyük ruh yüksəkliyi ilə qarşı-
lanır. Son illər ərzində ölkədə sahibkarlıq 
fəaliyyətini tənzimləyən prosedur və qay-
daların xeyli liberallaşdırılması, respubli-
kada bəzi məhsullara ixrac rüsumlarının 
ləğv edilməsi, biznes mühitinin daha da 
yaxşılaşdırılması həmin diqqət və qayğı-
nın parlaq ifadəsidir. 

Vaqif BAYRAMOV, 
“Xalq qəzeti”

Tədbirdə Kürdəmir Rayon 
İcra Hakimiyyətinin başçısı 
Ceyhun Cəfərov, rayonun 
hüquq-mühafizə orqanla-
rının, idarə, müəssisə və 
təşkilatlarının rəhbərləri, 
ağsaqqallar və ziyalı-
lar, rayon ictimaiyyətinin 
nümayəndələri, veteranlar, 
valideynlər, məktəblilər və 
həqiqi hərbi xidmətə çağırış 
yaşlı gənclər iştirak ediblər.

Mərasim iştirakçıları 
əvvəlcə ümummilli lider 
Heydər Əliyevin abidəsini 
ziyarət edib, önünə çiçəklər 
düzüblər. Sonra onlar Heydər 
Əliyev Mərkəzinə gəlib, 
burada ulu öndərin həyat 
və fəaliyyətini əks etdirən 

guşələrlə tanış olublar.
Tədbirdə giriş sözü ilə 

çıxış edən Xidmətin rayon 
bölməsinin rəisi, polkov-
nik Həbib Əliyev bildirib ki, 
vətənpərvər ruhda yetişən 
gənclərimiz həqiqi hərbi 
xidmətə böyük ruh yüksəkliyi 
ilə yollanır və nümunəvi 
xidmətləri ilə fərqlənirlər. 
Gündən-günə inkişaf edən, 
möhkəmlənən Azərbaycan 
Silahlı Qüvvələri işğal altında 
olan torpaqlarımızı mənfur 
düşməndən azad etməyə hər 
an hazırdır. 

Digər çıxış edənlər hərbi 
xidmətin vətəndaşlıq və şərəf 
borcu olduğunu vurğulayıb, 
gəncləri təbrik edib və onlara 

gələcək həyatlarında uğur-
lar arzulayıblar. Bildirilib ki, 
Azərbaycan xalqı ordumuzun 
gücünə inanır və işğal altın-
dakı torpaqlarımızın tezliklə 
azad ediləcəyinə tam əmindir. 

Tədbirin sonunda çıxış 
edən Kürdəmir Rayon İcra 
Hakimiyyətinin başçısı Cey-
hun Cəfərov əsası ümum-
milli lider Heydər Əliyev 
tərəfindən qoyulan və bu 
gün Prezident İlham Əliyevin 
uğurla davam etdirdiyi ordu 
quruculuğu prosesindən söz 
açıb, gəncləri hərbi xidmət 
keçmələri münasibətilə təbrik 
edib. Diqqətə çatdırıb ki, bu 
gün Azərbaycan ordusunun 
döyüş ruhu çox yüksəkdir. 
Ordumuz Ali Baş Komanda-
nın rəhbərliyi altında hər an 
düşməndən işğal altında olan 
torpaqlarımızı azad etməyə 
hazırdır.

Sonra ehtiyata buraxılmış 
hərbi vəzifəlilərə müxtəlif 
qiymətli hədiyyələr təqdim 
olunub.

İlqar HƏSƏNOV, 
“Xalq qəzeti”nin 

bölgə müxbiri

Azərbaycanda son 16 il ərzində sosial-iqtisadi inkişafa dair 
müvafiq dövlət proqramları çərçivəsində müxtəlif təyinatlı 
yüzlərlə sənaye müəssisəsi işə salınıb, minlərlə yeni iş yeri 
açılıb, genişmiqyaslı infrastruktur layihələri reallaşdırılıb. 

Biznes və investisiya mühiti davamlı surətdə yaxşılaşdırılıb, qeyri-neft 
sektorunun inkişafının təmin edilməsi məqsədilə ölkənin yerli və xa-
rici investisiyalar üçün əlverişliliyi artırılıb. Bütün bunlar, habelə özəl 
sektora dövlət dəstəyinin gücləndirilməsi və yaradılan makroiqtisadi 
sabitlik respublikada güclü sənaye sektorunun formalaşdırılması, in-
novativ və yüksək texnologiyalar əsasında rəqabətqabiliyyətli sənaye 
istehsalı üçün əlverişli şərait yaradıb. 

Sahibkarlıq fəaliyyəti 
daim diqqət mərkəzindədir

Heydər Əliyev 
Mərkəzində 
Səfərbərlik 

və Hərbi Xidmətə 
Çağırış üzrə Dövlət 
Xidmətinin Kürdəmir 
rayon şöbəsinin və 
Kürdəmir Rayon 
İcra Hakimiyyətinin 
birgə təşkilatçılığı 
ilə müddətli həqiqi 
hərbi xidmətdən 
ehtiyata buraxılmış 
hərbi vəzifəlilərin 
qarşılanma mərasimi 
keçirilib. 

Kürdəmirdə ehtiyata buraxılmış hərbi 
vəzifəlilərin qarşılanma mərasimi keçirilib 

“Akkord Sənaye Tikinti İnvestisiya 
Korporasiyası” ASC səhmdarlarının nəzərinə!

14 iyun 2019-cu il saat 11.00-da “Akkord Sənaye Tikinti İnvestisi-
ya Korporasiyası” ASC səhmdarlarının növbəti illik ümumi yığıncağı 
keçiriləcəkdir.

Gündəlikdəki məsələlər:
1.Ümumi yığıncağın gündəliyinin təsdiq edilməsi. 
2.Cəmiyyətin illik hesabatının təsdiq edilməsi.
3.Cari məsələlər.
Ümumi yığıncağın gündəliyi üzrə əlavə məlumatı (materialları) 

göstərilən ünvanda və ya (012) 404 77 77 nömrəli telefonla əlaqə saxla-
maqla əldə etmək olar.

Ünvan- AZ1033, Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Ağa Nemətulla küçəsi 
1937-ci məhəllə, cəmiyyətin inzibati binası.

Müşahidə şurası

“Akkord AN” ASC 
səhmdarlarının nəzərinə!

14 iyun 2019-cu il saat 14.00-da “Akkord AN” ASC səhmdarlarının növbəti 
illik ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.

Gündəlikdəki məsələlər:
1. Ümumi yığıncağın gündəliyinin təsdiq edilməsi. 
2. Cəmiyyətin illik hesabatının təsdiq edilməsi.
3. Cari məsələlər.
Ümumi yığıncağın gündəliyi üzrə əlavə məlumatı (materialları) göstərilən ün-

vanda və ya (050) 283 88 44 nömrəli telefonla əlaqə  saxlamaqla əldə etmək olar.
Ünvan-AZ1069, Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Məmməd Araz küçəsi 95.

“Qazax Şərab – 1” ASC 
səhmdarlarının nəzərinə!

14 iyun 2019-cu il saat 11.00-da “Qazax Şərab-1” ASC səhmdarlarının 
növbəti illik ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.

Gündəlikdəki məsələlər:
1. Ümumi yığıncağın gündəliyinin təsdiq edilməsi. 
2. Cəmiyyətin illik hesabatının təsdiq edilməsi.
3. Cari məsələlər.
Ümumi yığıncağın gündəliyi üzrə əlavə məlumatı (materialları) göstərilən ün-

vanda və ya (050) 626 56 01 nömrəli telefonla əlaqə  saxlamaqla əldə etmək olar.
Ünvan-Qazax rayonu, Yuxarı Salahlı kəndi.

“Gəncə İnşaat Sənaye” ASC 
səhmdarlarının nəzərinə!

14 iyun 2019-cu il saat 15.00-da “Gəncə İnşaat Sənaye” ASC 
səhmdarlarının növbəti illik ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.

Gündəlikdəki məsələlər:
1.Ümumi yığıncağın gündəliyinin təsdiq edilməsi. 
2.Müşahidə şurasının üzvlərinin seçilməsi.
3.Cəmiyyətin illik hesabatının təsdiq edilməsi.
1. Cari məsələlər.
Ümumi yığıncağın gündəliyi üzrə əlavə məlumatı (materialları) göstərilən 

ünvanda və ya (050) 626 56 01 nömrəli telefonla əlaqə  saxlamaqla əldə etmək 
olar.

Ünvan-Gəncə şəhəri, Nəriman Nərimanov prospekti 38.

Müşahidə şurası

Abituriyentlər üçün “Açıq qapı” günü 
 � Dünən Azərbaycan Memarlıq və İnşaat 

Universitetində (AzMİU) I, II və V qrupa daxil 
olmaq istəyən abituriyentlər üçün “Açıq qapı” 
günü keçirilib. Bakı məktəblilərinin universitetlə, 
universitetin professor və müəllim heyəti, 
fakültələr, laboratoriya və auditoriyalarla 
tanışlıq xarakteri daşıyan “Açıq qapı” günündə 
abituriyentlərə fakültələr, ixtisaslar, tədris 
prosesi, tələbə həyatı və s. barədə ətraflı 
məlumatlar verilib. 
Universitetin həyətində 

baş tutan görüşdə AzMİU-nun 
rektoru, professor Gülçöhrə 
Məmmədova tədris oca-
ğının tarixindən danışıb, 
universitetdə bu günə qədər 
50 mindən artıq ali təhsilli kadr 
hazırlandığını deyib. Rektor 
bildirib ki, hazırda AzMİU-da 

8 fakültədə 8.500-ə yaxın 
tələbə təhsil alır, onlardan 
700-ü xarici ölkə vətəndaşıdır, 
tədris 3 dildə - Azərbaycan, 
rus və ingilis dillərində aparılır. 
O, fakültələr, universitetin 
beynəlxalq əlaqələri barədə də 
geniş məlumat verib. Tanışlıq 
xarakterli çıxışında rektor uni-

versitetin ixtisaslarının həmişə 
aktual olduğunu, hazırladıq-
ları kadrlara hər zaman, hər 
yerdə ehtiyac duyulduğunu 
abituriyentlərin diqqətinə 
çatdırıb. Çıxışının sonunda 
G.Məmmədova abituriyentlərə 
imtahanlarda uğurlar diləyib, 
düzgün seçim etmələrini 
arzulayıb. 

Universitetə yüksək balla 
daxil olan tələbələr burada 
yaradılan şəffaf mühitdən, 
obyektivlikdən, tələbə-
müəllim münasibətlərinin 
səmimiliyindən razılıq edib, bu 
universitetdə oxuduqlarından 
qürur duyduqlarını, AzMİU-nu 
seçməkdə yanılmadıqlarını 
bildiriblər. 

Çıxışlardan sonra 
abituriyentlər və onların 

valideynləri AzMİU ilə yaxın-
dan tanış olublar, geniş və 
işıqlı auditoriyaları, müasir 
avadanlıqlarla təchiz olunmuş 
laboratoriyaları gəziblər, böyük 
kitab fondu, dünyanın aparıcı 
elektron kitabxanalarına və 
resurslarına qoşulan kitabxa-
na, nadir eksponatları olan 
muzey, tələbə və müəllimlərin 

əl işlərindən ibarət olan sərgi 
salonuna baş çəkiblər. Görü-
şün sonunda qonaqlar univer-
sitetin müəllim və tələbə heyəti 
ilə bərabər çay süfrəsi arxa-
sında səmimi söhbətlər edib, 
təəssüratlarını paylaşıblar. 

“Xalq qəzeti”



28 aprel 2019-cu il, bazar 7

 “Sumqayıt Elektrik Dəstləşdirmə” ASC-nin 2018-ci il dekabrın 31-nə mühasibat balansı
 Ölçü vahidi- manatla

Bölmələrin, maddələrin 
adları

2018-ci hesabat dövrü 
üzrə

2017-ci hesabat  
dövrü üzrə

 AKTİVLƏR
Uzunmüddətli aktivlər 
Torpaq, tikili və 
avadanlıqlar 273.110,41 243.934,86 304.127,74 273.110,41

Uzunmüddətli debitor 
borcları  - 59.024,65  -

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ 
AKTİVLƏR 273.110,41 243.934,86 363.152,39 273.110,41

Qısamüddətli aktivlər
Ehtiyatlar 171.051,55 4.216.555,97 166.592,22 171.051,55

Qısamüddətli debitor 
borcları 8.536,71 25.470,59 23.077,79 8.536,71

Pul vəsaitləri və onların 
ekvivalentləri 26.552,80 5.358,06 10.965,07 26.552,80

Sair qısamüddətli aktivlər 310.086,03 490.847,61 287.353,77 310.086,03

KAPİTAL VƏ 
ÖHDƏLİKLƏR
Kapital     
Ödənilmiş nominal 
(nizamnamə) kapital 592.781,0 592.781,0 592.781,0 592.781,0

Bölüşdürülməmiş mənfəət 
(ödənilməmiş zərər) 24.916,32  41.190,80 6.055,42 24.916,32

CƏMİ AKTİVLƏR 789.337,50 807.777,09 851.141,24 789.337,50
CƏMİ KAPİTAL 617.697,32 633.971,80 596.436,42 617.697,32
CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ 
ÖHDƏLİKLƏR - - - -

Vergi və sair məcburi 
ödənişlər üzrə öhdəliklər 6.687,44 15.030,81 - 6.687,44

Qısamüddətli kreditor 
borcları 4.956,87 149.051,56 5.378,03 4.956,87

Sair qısamüddətli 
öhdəliklər 159.995,87 9.722,92 246.926,79 159.995,87

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ 
ÖHDƏLİKLƏR 171.640,18 173.805,29 252.304,82 171.640,18

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR 171.640,18 173.805,29 252.304,82 171.640,18
CƏMİ KAPİTAL VƏ 
ÖHDƏLİKLƏR 789.337,50 807. 777,09 851.141,24 789.337,50

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ 
AKTİVLƏR 516.227,09 563.842,23 487.988,85 516.227,09

Mənfəət, zərər və digər məcmu gəlirlər haqqında hesabat

Göstəricilərin adları 2018-ci 
hesabat 
dövrü üzrə

2017-ci 
hesabat 
dövrü üzrə

Əsas əməliyyat gəlirləri 3.557.430,90 982.104,15
Sair əməliyyat gəlirləri 84. 056,04 36.823,21
Hazır məhsul ehtiyatlarındakı artımlar və 
azalmalar

88.924,11

Təşkilat tərəfindən yerinə yetirilmiş və 
kapitallaşdırılmış işlər

3.641.486,94 1.018.927,36

İstifadə edilmiş material ehtiyatları 3.173.114,57 755.626,71
İşçi heyəti üzrə xərclər  83.885,12 39.470,01
Amortizasiya xərcləri 29.175,55 31.017,33
Digər əməliyyat xərcləri 31.225,59 13.112,87
Sair əməliyyat xərcləri 272.598,80 148.555,03

Vergiqoymadan əvvəl mənfəət 51.487,31 31.145,41
Mənfəət vergisi 10.297,46 6.229,08
Hesabat dövründə xalis mənfəət 41.189,85 24.916,33

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat (dolayı üsul)

2018-ci hesabat 
dövrü üzrə

2017-ci hesabat 
dövrü üzrə

Əməliyyat fəaliyyətindən pul 
vəsaitlərinin hərəkəti 
Hesabat dövründə xalis mənfəət və ya 
zərər 

51.487,31 31.145,41

mənfəət vergisi üzrə xərclər 10.297,46  6.229,08
Ödənilmiş (qaytarılmış) mənfəət vergisi 10.297,46  6.229,08

 

bank overdraftları çıxılmaqla pul 
vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin 
ilin əvvəlinə olan məbləği

26.552,80 10.965,07

bank overdraftları çıxılmaqla pul 
vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin 
ilin sonuna olan qalığı

5.358,06 26.552,80

  
Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat

Ödənilmiş 
nizamnamə kapitalı

Bölüşdürülməmiş 
mənfəət 
(ödənilməmiş zərər)

Cəmi

Əvvəlki hesabat 
dövrünün əvvəlinə 
olan qalıq

592.781,0 6.055,42 598.836,42

 

Əvvəlki hesabat dövründə xalis 
mənfəət (zərər) - 24.916,33 24.916,33

Əvvəlki hesabat dövrü üzrə kapitalda 
dəyişikliklərin cəmi - 6.055,42 6.055,42

Əvvəlki hesabat dövrünün sonuna 
qalıq 592.781 24.916,33 617.697,33

Hesabat dövrünün sonuna qalıq 592.781 41.190,80 633.971,80

Hesabat dövründə xalis mənfəət 
(zərər) - 41.190,80 41.190,80

Hesabat dövrü üzrə kapitalda
dəyişikliklərin cəmi - 24.916,33 24.916,33

Hesabat dövrünün sonuna qalıq 592.781 41.190,80 633.971,80

“Sumqayıt Elektrik Dəstləşdirmə” ATSC-yə
Rəy
Mən, Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2 may 2018-ci il 

tarixli AT\040 saylı icazəsinə əsasən fəaliyyət göstərən “Audit Servis “ MMC-nin 
auditoru O.Ə.Abdullayev sifarşçi ilə bağlanmış 14 mart 2019-cu il tarixli 005 saylı 
müqaviləyə uyğun “Sumqayıt Elektrik Dəstləşdirmə” ASC-də (VÖEN 2900171221) 
2018-ci il yanvarın 1-dən dekabrın 31-dək maliyyə - təsərrüfat əməliyyatlarının 
qanunvericiliyə uyğunluğunun audit yoxlamasını apardım.

Audit yoxlaması 2019-cu il martın 14-də başlayıb 27-də başa çatdı.
Audit yoxlamasına təqdim edilmiş sənədlərin düzgünlüyünə sifarişçi-

təsərrüfat subyektinin rəhbərliyi məsuliyyət daşıyır.
Sənədlərə əsasən aparılmış audit nəticəsində sifarişçinin maliyyə vəziyyətinə 

(maliyyə-təsərrüfat əməliyyatlarının qanuniliyinə), illik mühasibat hesabatları 
maddələrinin doğruluğuna (mühasibat uçotunun ümumi vəziyyətinə) qiymət 
verməkdir və biz yalnız bu rəydə əks olunmuş mülahizələrimizə görə məsuliyyət 
daşıyırıq.

Mülahizələri düzgün formalaşdırmaq üçün kifayət qədər auditor sübutlarının 
toplanması məqsədilə biz qüvvədə olan audit standartlarının tələblərinə uyğun 
auditi planlaşdırmış və audit prosedurlarını yerinə yetirmişik.

Audit zamanı təqdim olunmuş sənədlərdə əsas kimi götürülmüş təsdiqedici 
materiallar yoxlanılmış, habelə sifarişçi – təsərrüfat subyektinin tətbiq etdiyi uçot 
prinsipləri qiymətləndirilmişdir.

Bizcə, yerinə yetirilmiş audit prosedurları nəticəsində rəy vermək üçün 
kifayət qədər auditor sübutu toplamışıq.

Mühasibat uçotu və illik balans qanuni göstərişlərə və nizamnamənin 
müddəalarına uyğundur.Lazımi mühasibat uçotu baxımından illik balans hüquqi 
şəxsin əmlak, maliyyə vəziyyətinin və gəlirliyinin faktiki münasibətlərə uyğun olan 
mənzərəsini yaradır.

Rəy 2019-cu il martın 27-də eyni qüvvəyə malik iki nüsxədə tərtib edilmişdir.
Bunlardan biri sifarişçi-təsərrüfat subyektində , ikinci isə “Audit –Servis” 

MMC-də saxlanılır.
Ünvan-Sumqayıt şəhəri, 45-ci məhəllə ,N.Nərimanov küçəsi 48\1.

“Audit-Servis “MMC-nin direktoru- O.Ə.Abdullayev.

“Azərsu” ASC 
daxili vəsaiti hesabına içməli və tullantı sularının emalı prosesində istifadə 

olunan kimyəvi reagentlərin və mal-materialların satın alınması üçün 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz 

tender təkliflərini möhürlənib imzalanmış 
şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı surətdə təqdim 
etsinlər.Təkliflərin qiymətləndirilməsində 
aşağıdakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir:

-aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, təcrübə və 
maliyyə vəziyyəti. 

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 Ağaəli 
Mirzəyevdən, 431 47 67/2246) ala bilərlər.

İştirak haqqı 400 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 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 açıldığı tarixdən sonra 
ən azı 60 bank günü qüvvədə olmalıdır);

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

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

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti 
haqqında bank arayışı;

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

- əsas şərtlər toplusunda nəzərdə tutulan 
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 üçün yuxarıda 
göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank 
təminatı istisna olmaqla) 10 iyun 2019-cu il saat 
18.00-a qədər, tender təklifi və bank təminatını 
isə möhürlənmiş ikiqat zərflərdə 18 iyun 2019-
cu il saat 16.00-a qədər Bakı şəhəri, Moskva 
prospekti 67, “Azərsu” ASC-nin Təchizat və 
Satınalmaların İdarə Olunması Departamentinə 
təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 19 iyun 2019-cu il 
saat 16.00-da yuxarıda göstərilən ünvanda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

2.1.1 Emitentin təşkilati-hüquqi forması, tam və qısaldılmış, 
dövlət qeydiyyatının tarixi və nömrəsi

 “Gənclik” ASC  qeydiyyat tarixi 1 iyun 2006-cı il 
qeydiyyat №46

2.1.2 Emitentin hüquqi ünvanı və olduğu yer Bakı, Nərimanov rayonu, Olimpiya küçəsi 6

2.1.3 Hesabat ili ərzində emitentin firma adında və təşkilati-
hüquqi formasında dəyişikliklər haqqında

Olmayıb

2.1.4 Emitentin hesabat ili ərzində yaranmış və ləğv edilmiş 
filialları və nümayəndəliklərinin adı

Olmayıb

2.1.5 Emitentin hesabat ili ərzində yaranmış və ləğv edilmiş 
hər bir törəmə cəmiyyətinin adı, təşkilati-hüquqi forması, 
hüquqi ünvanı

Olmayıb

2.1.6 Emitentin fiziki və hüquqi şəxs olan səhmdarlarının 
ayrı-ayrılıqda sayı

Fiziki -   56      nəfər
 

2.1.7 Emitentin nizamnamə kapitalının on faizi və daha artıq 
həcmdə səsli səhmlərə malik olan şəxslər (fiziki şəxsin soyadı, 
adı, atasının adı, hüquqi şəxsin adı, olduğu yer və VÖEN-i), 
onların hər birinə məxsus olan səhmlərin sayı (səhmlərin hər 
növü üzrə ayrı-ayrılıqda göstərilir) və emitentin nizamnamə 
kapitalında payı

Babayev Kamal Ələkbər oğlu – 41,81 % (288500)
Babayev Tahir Kamal oğlu – 20,85 % (143858)
Babayeva Rəna Kamal qızı – 15,00 % (103500)
Əsədulla Çingiz Rauf oğlu  -  20,85 % (143918)

2.1.8 Emitentin nizamnamə kapitalında payı on faizdən 
az olmayan hüquqi şəxslər (hüquqi şəxsin adı, olduğu yer, 
VÖEN-i, nizamnamə kapitalında emitentin payı)

 
Hüquqi –  yoxdur

2.1.9 Səhmdar cəmiyyət olan emitentin səhm sahiblərinin 
reyestri qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçısı 
tərəfindən aparıldığı halda, reyestrsaxlayıcı haqqında məlumat 
(adı, yerləşdiyi ünvan, qiymətli kağızlar bazarının peşəkar 
iştirakçısı fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün ona verilmiş 
xüsusi razılığın  (lisenziyanin) qeydiyyat nömrəsi, verilmə 
tarixi və qüvvədə olduğu müddət) və ya reyestrin emitent 
tərəfindən aparıldığı barədə qeyd

“Milli Depozit Mərkəzi” QSC
Bakı şəhəri, Babək prospekti 12 A, Babək plaza
Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi, 
2 fevral 2018-ci il
 

2.1.10 Emitentin səhmdarlarının hesabat ili ərzində həyata 
keçirilmiş yığıncaqları barədə məlumat

Səhmdarların ümumi yığıncağı  18 may 2018-ci il 
tarixdə keçirilmişdir.

2.1.10.1 Yığıncağın keçirilmə tarixi və yeri (ünvan) Bakı, Nərimanov rayonu, Olimpiya küçəsi 6.
2.1.10.2 Ümumi yığıncağda qəbul edilmiş qərarlar 1. 2017-ci ilin yekunu üzrə cəmiyyətin maliyyə-

təsərrüfat fəaliyyəti barədə   müfəttişin hesabatı.
2. Cəmiyyətin 2017-ci maliyyə-təsərrüfat ilinin 
nəticələrinin və 2017-ci il üzrə illik maliyyə hesabatının 
müzakirəsi və təsdiqi.
3. Təşkilati məsələ (müşahidə şurasının tərkibinə 
baxılması və müfəttişin yenidən seçilməsi).
3. Sair məsələlər.

2.1.11 Emitentin dövriyyədə olan investisiya qiymətli 
kağızlarının buraxılışları haqqında məlumat (investisiya 
qiymətli kağızların hər buraxılışı  ayrı-ayrılıqda göstərilir)

Dövriyədə olan qiymətli kağızlar - səhmlər

2.1.11.1 İnvestisiya qiymətli kağızın növü və forması Adi, adlı səhm, sənədsiz
2.1.11.2 İnvestisiya qiymətli kağızlar buraxılışının dövlət 
qeydiyyat nömrəsi və qeydiyyat tarixi

№    725/ A   21 may 1998-ci il.       

2.1.11.3 İnvestisiya qiymətli kağızların miqdarı və nominal 
dəyəri

690092        1 manat

2.1.11.4 İnvestisiya qiymətli kağızlar buraxılışınıın məcmu 
nominal dəyəri

690092

2.1.11.5 Hesabat ili ərzində emitent tərəfindən səhmlər üzrə 
ödənilmiş dividendlər haqqında məlumat (hesabat ilində 
səhmlərin hər növü üzrə ödənilmiş dividendlərin məbləği 
göstərilir)

Dividendlər ödənilməyib, 2018-ci ilin yekunlarına görə 
zərər əldə olunub.

2.1.11.6 Faizli istiqrazlar buraxılışı haqqında məlumatda- 
istiqrazlar üzrə gəlirliyin illik faiz dərəcəsi

Olmayıb

2.1.11.7 İnvestisiya qiymətli kağızlarının yerləşdirildiyi və ya 
tədavüldə olduğu fond birjasının adı və olduğu yer (olduqda)

Olmayıb

2.1.12 Emitent tərəfindən bağlanmış xüsusi əhəmiyyətli əqdlər 
barədə məlumatlar

Olmayıb

2.1.12.1 Əqdin məbləği  

2.1.12.2 Hesabat tarixinə əqdin ödənilməmiş hissəsi  

2.1.13 Hesabat dövrü ərzində emitentin maliyyə-təsərrüfat 
fəaliyyətinə təsir göstərən mühüm hadisələr və hərəkətlər 
haqqında məlumatlar, o cümlədən maliyyə vəziyyəti və maliyyə 
göstəricilərinin təsviri və onların əvvəlki ilin həmin dövrü üzrə 
müvafiq maliyyə göstəricilərilə müqayisəsi (qiymətli kağızları 
kütləvi təklif üsulu ilə yerləşdirilmiş və ya fond birjasının 
kotirovka vərəqlərinə daxil edilmiş emitentlər üçün)

Olmayıb

2.1.14 Sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olan kiçik sahibkalıq 
subyektləri istisna olmaqla, hesabat ili üzrə maliyyə 
hesabatları (mühasibat balansı, mənfəət və zərər haqqında 
maliyyə hesabatları, qiymətli kağızları kütləvi təklif üsulu ilə 
yerləşdirilmiş və ya fond birjasının kotirovka vərəqələrinə 
daxil edilmiş emitentlər, habelə səhmdar investisiya fondları 
üçün isə əlavə olaraq kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat, 
pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat, uçot siyasəti və 
izahlı qeydlər)

Sonuncu illik maliyyə hesabatları əlavə olunur.

2.1.15 Maliyyə hesabatlarının yoxlanılması haqqında kənar 
auditorun rəyi

Kənar auditorun rəyi əlavə olunur.

2.1.16 İllik hesabatın təsdiq edildiyi ümumi yığıncağın tarixi 19 aprel 2019-cu il

2.1.17 İllik hesabatın açıqlanma mənbəyi haqqında məlumat “Xalq qəzeti”

Məcmu gəlir haqqında hesabatı (xərclərin xüsusiyyətləri üzrə təsnifləşdirilməsi) 31 dekabr 2018-ci il tarixinə  
manatla                                   
 2016-cı il 2017-ci il

Əməliyyat fəaliyyətindən gəlir 343277,18 286570.65

Digər əməliyyat gəlirləri  16800,00 17900,00 

Cəmi gəlirlər 360077,18 304470,65 
Əmək haqqı və işçilərlə bağlı digər ödənişlər 224199,94 177267,90 

Mal-material ehtiyatlarının silinməsi 15338,04 13358,15
Əmlak və avadanlığın köhnəlməsi 51281,14 451,74
Digər xərclər 124260,05 115149,63
Xərclər 415079,17 306227,42
Əməliyyat mənfəəti (zərəri) -55001,99 -1756,77
Mənfəət vergisindən əvvəl mənfəət (zərər) -55001,99 -1756,77
Mənfəət vergisi xərcləri -10427,39 -273,35
Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) -44574,60 -1483,42
İlin əvvəlinə kapital ehtiyatları 114848,81 70274.21 
Vergi məcəlləsilə istifadə edilməmiş və silinmiş güzəştə uyğun təxirə salınmış vergi  -8081,25 
İlin sonuna kapital ehtiyatları 70274.21 60709,54

  
Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat   
 2017-ci il 2017-ci il 2018-ci il 2018-ci il
AKTİVLƏR     
Uzunmüddətli aktivlər     
Qeyri-maddi aktivlər 318,93  287,03  
Torpaq, tikili və avadanlıqlar 919211,33  377521,68  
Tikilməkdə olan torpaq,tikili və avadanlıq 0,00  644090,92  
Təxirə salınmış vergi aktivləri 66763,42  58955,52  
Sair uzunmüddətli aktivlər. Gələcək dövrün 
xərcləri

469300,23  323521,23  

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR  1455593,91  1404376,38
Qısamüddətli aktivlər     
Ehtiyatlar 22703,78  23864,05  
Qısamüddətli debitor borcları 13943,17  15866,68  
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 7162,00  3075,58  
Sair qısamüddətli aktivlər 834,95   0,00  
Sair qısamüddətli aktivlər. Gələcək dövrün 
xərcləri

  114092,79  

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR  44643,90  156899,10
CƏMİ AKTİVLƏR  1500237,81  1561275,48
KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR     
Kapital     
Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapitalı 690092,00  690092,00  
Kapital ehtiyatları 114848,81  62192,96  
Bölüşdürülməmiş mənfəət (zərərlər) -44574,60  -1483,42  
CƏMİ KAPİTAL  760366,21  750801,54
Uzunmüddətli öhdəliklər     
Sair uzumüddətli öhdəliklər. Gələcək dövrün 
gəlirləri

467731,46  323521,23  

Digər uzumüddətli öhdəliklər 261844,44  363844,44  
CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR  729575,90  687365,67
Qısamüddətli öhdəliklər     
Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə 
öhdəliklər

0,00  235,40  

Qısamüddətli kreditor borcları 10295,70  10358,46  
Sair qısamüddətli öhdəliklər. Gələcək dövrün 
gəlirləri

  112514,41  

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR  10295,70  123108,27
CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR  739871,60  810473,94
CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR  1500237,81  1561275,48

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat  
 2017-ci il 2018-ci il
Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitləri   
Əməliyyat fəaliyyətindən mənfəət (zərər) -55001,99 -1756,77
Üstəgəl əmlak və avadanlığın köhnəlməsi 51281,14 451,74

Çıxılsın silinmiş istifadə edilməmiş vergi məcəlləsilə güzəştdən 
yaranmış təxirə salınmış vergi

8081,25

Aşağıdakı maddələr üzrə baş verən dəyişikliklər
Çıxılsın debitorların artması 10693,46 1923,51
Üstəgəl gələcək dövrün xərclərinin azalması 66007,12 31686,21
Çıxılsın  ehtiyatların artması 4417,18 1160,27
Üstəgəl kreditorların artması 195,18 62,76
Çıxılsın gələcək dövrün gəlirlərinin azalması 64438,35 31695,82
Əməliyyat fəaliyyətində pul vəsaitləri 9625,84 -12416,91
Çıxılsın ödənilmiş vergi 4417,50 -9151,60
Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti 5208,34 -3265,31
İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti   
Uzunmüddətli aktivin əldə olunması 950,00 102821,11
Çıxılsın tikilməkdə olan torpaq, tikili və avadanlıqların azalması   
Uzunmüddətli aktivin əldə olunması ilə bağlı pul vəsaitlərinin xaric olması 950,00 102821,11
İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti -950,00 -102821,11
Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən pul vəsaitlərinin hərəkəti   
Borc şəklində alınmış məbləğlərdən yaranan pul vəsaitlərinin 
daxilolmaları

 102000,00 

Maliyyələşdirmə fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti 0,00 102000,00
Pul vəsaitlərinin və onların ekvivalentlərinin artması/azalması 4258,34 -4086,42
Pul vəsaitlərinin və onların ekvivalentlərinin ilin əvvəlinə 2903,66 7162,00
Pul vəsaitlərinin və onların ekvivalentlərinin ilin sonuna 7162,00 3075,58

  Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat  
 
 

 
Ödənilmiş 
aksioner kapital

Kapital ehtiyatları  
Digər 
ehtiyatlar

Vergi məcəlləsilə 
istifadə edilməmiş 
və silinmiş güzəştə 
uyğun təxirə 
salınmış vergi

Bölüşdürülməmiş 
mənfəət

Cəmi kapital

2018-cı il yanvarın 1-nə 
qalıq

690 092,00 70274,21  760 366,21

Hesabat dövründə xalis 
mənfəət (zərər)

  - 1483,42  - 1483,42  

Vergi məcəlləsilə 
istifadə edilməmiş və 
silinmiş güzəştə uyğun 
təxirə salınmış vergi

- 8081,25  - 8081,25  

Dividendlər     
 2018-cı il dekabrın 31-nə 690 092,00 70274,21 - 8081,25 - 1483,42  750 801,54

  
MÜSTƏQİL AUDİTORUN HESABATI “GƏNCLİK”  ASC-nin  RƏHBƏRLİYİNƏ

Rəy
1.Biz,  “GƏNCLİK” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin (bundan sonra şirkət adlandırılacaq) 2018-ci il dekabrın 

31-nə maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatdan, məcmu gəlir haqqında hesabatdan, kapitalda dəyişikliklər haqqında 
hesabatından və göstərilən tarixdə başa çatan il üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatdan, habelə uçot 
siyasətinin əhəmiyyətli prinsiplərinin qısa təsviri də daxil olmaqla, maliyyə hesabatlarına edilən qeydlərdən ibarət maliyyə 
hesabatlarının auditini aparmışıq. 

Bizcə, əlavə edilmiş maliyyə hesabatları şirkətin 2018-ci il dekabrın 31-nə maliyyə vəziyyətini, habelə maliyyə 
nəticələrini və göstərilən tarixdə başa çatan il üzrə pul vəsaitlərinin hərəkətini Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq 
Standartlarına uyğun olaraq bütün əhəmiyyətli aspektlərdə ədalətli əks etdirir.

Rəy üçün əsaslar
2. Biz auditi Beynəlxalq Audit Standartlarına (BAS) uyğun aparmışıq. Bu standartlar üzrə bizim məsuliyyətlərimiz 

əlavə olaraq hesabatımızın “Maliyyə hesabatlarının auditi üçün auditorun məsuliyyəti” bölməsində təsvir edilir. Biz maliyyə 
hesabatlarının auditinə aid olan etik normalarla Mühasiblərin Beynəlxalq Etika Standartları Şurasının “Etika məcəlləsinin” 
(İESBA məcəlləsi) tələblərinə uyğun olaraq şirkətdən asılı deyilik və biz digər etik öhdəliklərimizi bu və İESBA məcəlləsinin 
tələblərinə uyğun yerinə yetirmişik. Bizcə, əldə etdiyimiz audit sübutları rəyimizi əsaslandırmaq üçün yetərli və münasibdir.

Əsas audit məsələləri
3. Əsas audit məsələləri bizim peşəkar mühakiməmizə görə cari dövrün maliyyə hesabatlarının auditində ən 

əhəmiyyətli məsələlərdir. Bu məsələlər maliyyə hesabatlarının auditi baxımından və maliyyə hesabatlarına dair rəyimizin 
formalaşdırılmasında bütövlükdə nəzərə alınmışdır və biz bu məsələlərə dair ayrılıqda rəy vermirik.

Maliyyə hesabatlarına görə rəhbərliyin və iqtisadi subyektin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlaiyyətli şəxslərin 
məsuliyyəti 

4. Rəhbərlik maliyyə hesabtlarının İFRS (beynalxalq maliyyə hesabatları standartlarına) uyğun olaraq hazırlanmasına 
və düzgün təqdim edilməsinə və rəhbərliyin fikrincə, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhrif olmadığı 
maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına imkan verən zəruri daxili nəzarət sisteminin təşkilinə görə məsuliyyət daşıyır. 

Maliyyə hesabatlarını hazırladıqda, rəhbərlik şirkəti ləğv etmək və ya işini dayandırmaq niyyətində olmadığı, yaxud 
bunu etməkdən başqa münasib alternativ olmadığı halda, rəbərlik şirkətin fasiləsiz fəaliyyət göstərmək qabliyyətinin 
qiymətləndirilməsinə, müvafiq hallarda fasiləsiz fəaliyyətə aid olan məsələlər haqqında məlumatların açıqlanmasına və 
mühasibat uçotunun fasiləsiz fəaliyyət prinsipinin istifadə edilməsinə görə məsuliyyət daşıyır. 

İqtisadi subyektin idatə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslər şirkətin maliyyə hesabatlarının verilmə 
prosesinə nəzarətə görə məsuliyyət daşıyırlar.

Maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun məsuliyyəti
5.Bizim məqsədimiz təqdim edilmiş maliyyə hesabatlarında bir tam kimi, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində, 

əhəmiyyətli təhriflərin olub-olmadığına dair kafi əminlik əldə etmək və rəyimiz daxil olan auditor hesabatını təqdim 
etməkdir. Kafi əminlik əminliyin yüksək səviyyəsidir, lakin o zəmanət vermir ki, əhəmiyyətli təhrif mövcud olduqda, BAS-
lara uyğun aparılmış audit onu həmişə aşkarlasın. Təhriflər dələduzluq və səhvlər nəticəsində yarana bilər və ayrılıqda, yaxud 
məcmu olaraq, istifadəçilərin belə təqdim edilmiş maliyyə hesabatları əsasında qəbul etdikləri iqtisadi qərarlarına təsir etmək 
ehtimalı olduğu halda, əhəmiyyətli hesab olunur. 

“F.N.Audit Servis” MMC-nin direktoru- Fuad Əliyev
Bakı, Azərbaycan Respublikası 12 mart 2019-cu il

 “Hədiyyələr” ASC səhmdarlarının nəzərinə!
11 iyun 2019-cu il saat 11.00-da “Hədiyyələr” ASC 

səhmdarlarının növbəti illik ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.
Gündəlikdəki məsələlər: 
1. 2018-ci ilin yekunları üzrə cəmiyyətin icra orqanının hesa-

batının dinlənilməsi və balansın təstiqi.
2. Digər məsələlər.

Səhmdarların ümumi yığıncağının gündəliyi üzrə material-
larla 2019-cu il iyunun 3-də cəmiyyətin inzibati binasında tanış 
olmaq mümkündür.

Telefon- 012-560-09-71.
Ünvan- Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, A. Salamzadə küçəsi 31.

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC
generator və stabilizator avadanlıqlarına illik texniki servis xidmətlərinin satın alınması məqsədilə

AÇIQ MÜSABİQƏ ELAN EDİR 
Müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər  

www.asco.az səhifəsinə daxil olmaqla elanlar bölməsindən əlavə 
sənədləri və ətraflı məlumat əldə edə bilərlər. Müraciət üçün son 
müddət 30 aprel 2019-cu il saat 18.00-dəkdir.

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

tərcümə edilməlidir).
Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər açılmadan geri 

qaytarılacaqdır.
Telefon- (012) 404-37-00, daxili-1132.
Ünvan- Bakı, Heydər Əliyev prospekti 152, “Çinar plaza”, 

24-cü mərtəbə.

“Gənclik” ASC-nin 2018-ci il dekabrın 31-nə illik hesabatı



28 aprel 2019-cu il, bazar8

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.
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Rusiya 

Ən gözəl qadın polis
Rusiyada terror 

hadisələrinin qarşısını 
almaq üçün qurulan 
qvardiyada xidmət 
keçən qadın polislər 
arasından ən gözəlini 
müəyyənləşdirmək 
üçün seçim aparılıb. 4 
il əvvəl Rusiya Prezi-
denti Vladimir Putinin 
təlimatı ilə qurulan 
Milli Mühafizə Federal 
Xidmətinin əməkdaşı 
Anna Kramtsova ən gözəl qadın polis seçilib. Uniforma 
ilə şəkil çəkdirən qadın polislər yarışa qatılıb və onlara 
idarənin rəsmi saytında səsvermə keçirilib. 3 milyondan 
çox insanın qatıldığı səsvermədə 57 mindən çox səs alan 
Anna Kramtsova ən gözəl qadın polis kimi birinci olub.

Xəbəri “Ria.ru” verib.

Belçika 

500 avroluq əsginasların çapı dayandırıldı
Avropa İttifaqı (Aİ) 

ölkələrinin mərkəzi 
bankları 500 avroluq 
əsginasların çapını 
dayandırıb. Buna 
səbəb belə iri pulların 
çox vaxt pərakəndə 
ticarətdə deyil, krimi-

nal məqsədlərlə istifadə olunmasıdır. Buna baxmayaraq 
500 avroluq əsginaslar yenə ödəmə vasitəsi kimi istifadə 
olunacaq, həmçinin kommersiya banklarının dövriyyəsində 
qalacaq.

Məlumatı “Bloomberg” yayıb.

Paraqvay 

Ən xoşbəxt ölkə

Paraqvay 2018-ci ildə dünyanın ən xoşbəxt ölkəsi olub. 
Bu, ABŞ-ın “Gallup” analitik tədqiqat şirkətinin keçirdiyi 
sorğu nəticəsində məlum olub. Bildirilir ki, dünyanın ən 
xoşbəxt ölkələrinin siyahısına Latın Amerikası ölkələri 
başçılıq edir. Belə ki, bu göstərici üzrə ikinci yeri Panama 
tutur. İlk beşliyi isə Qvatemala, Meksika və El-Salvador 
tamamlayır. Qeyd edilir ki, sorğu dünyanın 143 ölkəsində 
keçirilib. 

Xəbəri BBC verib.

Norveç
150 milyon dollar ianə

Qarşıdakı 
3 ildə Norveç 
BMT-nin Uşaq 
Fonduna (UNI-
CEF) 150 milyon 
dollar köçürəcək. 
Ölkənin inki-
şaf naziri Daq 
İnqe Ulşteyn 
deyib ki, bu 

vəsait dünyada ən çox ehtiyacı olan uşaqların təhsil, 
səhiyyə xidmətlərinin yaxşılaşdırılmasına sərf ediləcək. 
O, qeyd edib ki, Norveç UNICEF-in maliyyə yardımlarının 
dəstəklənməsi sahəsində könüllü ianələr proqramının ən 
böyük donorlarından biridir.

Məlumatı “Euronews” yayıb.

Fransa 
Neymar cəzalandırılıb

UEFA PSJ-nin futbol-
çusu Neymarı üç oyunluq 
cəzalandırıb. Buna səbəb 
onun Çempionlar Liqası-
nın səkkizdəbir finalının 
“Mançester Yunayted”lə 
cavab oyunundan 
(1:3) sonra “İnstagram” 
səhifəsində hakimlər haq-
qında təhqiramiz ifadələr 
işlətməsidir. Beləliklə, braziliyalı oyunçu 2019-2020-ci il 
mövsümündə Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinin ilk 
3 oyununda komandasına kömək edə bilməyəcək.

Məlumatı “Eurosport” yayıb.

Hazırladı: Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

 Â Aprelin 28-də
 Â Bakıda və Abşeron yarımadasında 

az buludlu olacaq. Yağmursuz keçəcək. 
Cənub küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. 
Gecə 11-14, gündüz 17-21, Bakıda gecə 
12-14, gündüz 19-21 dərəcə isti olacaq. 
Atmosfer təzyiqi 765 mm civə sütunundan 
759 mm civə sütununa enəcək, nisbi 
rütubət gecə 60-70, gündüz 40-50 faiz 
olacaq.

 Â Naxçıvan Muxtar Respublikasında 
əsasən yağmursuz keçəcək. Qərb küləyi 
əsəcək. Gecə 5-10, gündüz 18-23 dərəcə 
isti olacaq.

 Â Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, 
Şuşa, Xocalı, Xocavənd, Qubadlı, 
Zəngilan, Laçın, Kəlbəcər, həmçinin 
Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 
əsasən yağmursuz keçəcək.Lakin axşam 

bəzi yerlərdə lokal qısamüddətli yağış 
yağacağı gözlənilir. Şimşək çaxacağı, 
dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər 
ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Qərb 
küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir 
güclənəcək. Gecə 2-7, gündüz 9-14 
dərəcə isti olacaq. 

 Â Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, 
Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında 
əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin 
axşam bəzi yerlərdə lokal qısamüddətli 
yağış yağacağı gözlənilir. Gecə və 
səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb 
küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir 
güclənəcək. Gecə 6-11, gündüz 18-23 
dərəcə isti olacaq.

 Â Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, 
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, 
Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, 
Qusar rayonlarında əsasən yağmursuz 
keçəcək. Lakin axşam bəzi yerlərdə lokal 
qısamüddətli yağış yağacağı gözlənilir. 

Şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı 
var. Gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə 
duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-
ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 
5-10, gündüz 16-21 dərəcə isti, dağlarda 
gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyədək 
isti, gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq. 

 Â Mərkəzi Aran: Mingəçevir, Yevlax, 
Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, 
Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, 
Biləsuvar, Saatlı, Şirvan, Hacıqabul, 
Salyan, Neftçala rayonlarında 
yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər 
bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi 
əsəcək. Gecə 7-12, gündüz 21-26 dərəcə 
isti olacaq.

 Â Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, 
Astara rayonlarında yağmursuz 
keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə 
yağış yağacağı gözlənilir. Səhər dağlarda 
duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək. Gecə 
7-11, gündüz 18-23, dağlarda gecə 1-6, 
gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq.

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
Azərbaycan Respublikası Hərbi Prokurorluğunun 

rəhbərliyi və kollektivi prokurorluğun əməkdaşı Fuad 
Məmmədova anası

BİKƏXANIM MƏMMƏDOVANIN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin 
hüznlə başsağlığı verirlər.

Türkiyədə 1915-ci il 
hadisələri haqqında 
sənədli film çəkilib 

 � Türkiyə Tarix Cəmiyyəti (TTC) 1915-
ci il hadisələri haqqında “Osmanlı dövlətində 
qiyam, terror və erməni təbliğatı” adlı dörd 
dildə dublyaj edilmiş sənədli film çəkib. 
Məlumatı “Anadolu” agentliyi verib. 

TTC başçısı Rəfiq Turan ermənilərin soyqırım kimi 
qələmə verdiyi 24 aprel 1915-ci il hadisələri haqqında da-
nışaraq bildirib ki, həmin hadisələrdən yüz ildən artıq vaxt 
keçsə də, yalançı erməni təbliğatı davam edir. 

Onun sözlərinə görə, erməni məsələsini 1877-1878-ci 
illər Rusiya-Türkiyə müharibəsi dövründə qabartmağa baş-
layıblar. Amma türk-erməni münasibətlərinin kökü Səlcuq 
dövləti dövrünə gedib çıxır. 

“1878-ci ildə İstanbul yaxınlığında Osmanlı dövləti ilə 
Rusiya imperiyası arasında San-Fransisko sülh müqaviləsi 
imzalanıb. Müqavilə Osmanlı ərazisinin şərq əyalətlərində 
erməni dövlətinin yaradılmasını nəzərdə tutur. Ancaq bu 
sənəd Qərb ölkələrinə sərf etmədi. Ona görə də sonra-
dan onun üzərində yenidən işlənildi və Berlin traktatı ilə 
əvəzləndi”, -- deyə Rəfiq Turan qeyd edib. 

Onun sözlərinə görə, Türkiyə uzun illər erməni iddia-
ları ilə mübarizə aparıb və buna görə də TTC 1915-ci il 
reallıqları ilə bağlı çoxseriyalı sənədli film çəkib. “Film o 
dövrün hadisələrini ətraflı əks etdirir və arxiv materiallarına 
əsaslanır. Yeddi seriyadan ibarətdir – “Terror və 1915-ci il 
qiyamı”, “Köçürmə və 1915-ci il yerləşdirməsi”, “Diaspor, 
diplomatiya və təbliğat”, “ASALA: alov və qan”, “Saxta 
sənədlər və reallıq”, “Tarixə əsaslanmayan diplomatiya”, 
“Birinci atəş: 1915-ci ildə müsəlmanlara qarşı zorakılıq”. 

Rəfiq Turan bildirib ki, film türk dilində çəkilib və ingi-
lis, alman, fransız və ispan dillərində dublyaj olunub. Film 
üzərində işlər tamamlanmaq üzrədir və yaxınlarda TRT 
kanalı ilə nümayiş etdiriləcək. 

Paşa ƏMİRCANOV, “Xalq qəzeti”

Donald Tramp Sindzo Abe ilə görüşüb

Xəbərdə qeyd olunur ki, ABŞ və Yaponiya liderləri görüş 
zamanı bir sıra mühüm ikitərəfli və qlobal problemlər üzrə geniş 
müzakirələr aparıblar. Gündəmin əsas mövzusu isə iki ölkə ara-
sında iqtisadi əlaqələrin gücləndirilməsi məsələsi olub. 

Təhlilçilər bildirirlər ki, rəsmi Tokio əsas ticarət tərəfdaşı olan 
Birləşmiş Ştatlarla yeni ticarət sazişini mümkün qədər tez imza-
lamağa çalışır. “Gündoğar ölkə”nin lideri belə bir sənədi Avropa 
İttifaqının rəhbərliyi ilə artıq imzalayıb. 

Yeri gəlmişkən, S.Abe Vaşinqtona gəlməzdən əvvəl Brüsselə 
səfər edərək burada Aİ-nin rəhbərləri ilə görüşlər keçirib. Aİ-
Yaponiya sammiti çərçivəsində bir sıra mühüm sənədlər imza-
lanıb. Sənədlərin imzalanma mərasimindən sonra liderlər birgə 
mətbuat konfransı keçiriblər. 

Aİ Şurasının sədri Donald Tusk bildirib ki, Aİ Yaponiya 
ilə bütün istiqamətlərdə, xüsusilə iqtisadi sahədə əlaqələrin 
genişlənməsinə böyük önəm verir. O deyib ki, biz əməkdaşlığın 
üfüqlərini genişlədirsək, bu, bizim xalqların rifahına müsbət təsir 
göstərəcək.

Yaponiya hökumətinin təmsilçisi Takeşi Osuqanın fikrincə, 
Yaponiya-Aİ sammiti bir daha sübut etdi ki, tərəflər universal 
dəyərlərə, o cümlədən söz və ifadə azadlığına, insan haqlarına, 
qanunun aliliyinə hörmətlə yanaşırlar.

M.HACIXANLI, “Xalq qəzeti” 

Dünən Ağ evdə Prezident Donald Tramp 
Yaponiyanın Baş naziri Sindzo Abe ilə görüşüb. 
Bu barədə NHK agentliyi məlumat yayıb. 

Sumqayıt şəhərində 
jurnalistlər ağac əkdi

27 aprel 2019-cu il tarixində keçirilən aksiyada 100-dən 
artıq media numayəndəsinin iştirakı ilə 300 müxtəlif cinsli 
ağac tingi əkilib, son illər yaşıllıqlar şəhərinə çevrilən Sum-
qayıtın təbiətinə daha bir töhfə verilib. 

Ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması, yaşıllıqların artırılma-
sı və ağac əkilməsinin təşviqi məqsədilə keçirilən aksiyada 
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin, Sumqayıt Şəhər 
İcra Hakimiyyətinin, şəhər ictimaiyyətinin nümayəndələri də 
iştirak edib. 

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin mətbuat 
xidmətinin məlumatına görə, əkilən ağac tingləri ETSN-nin 
Azəryaşlandşaft ASC və Meşələrin İnkişafı Departamentinin 
tinglik sahələrində yetişdirilib.

ETSN yaz ağacəkmə aksiyalarında istirak edən bü-
tün təşkilatlara, ictimaiyyət və media nümayəndələrinə öz 
təşəkkürünü bildirir və növbəti ağacəkmə kampaniyalarının 
daha da kütləviləşəcəyinə ümid edir. 

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

“Bu yaz özün bir təbiət yarat!” devizi ilə 
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən 
başladılan yaz ağacəkmə kampaniyası 
çərçivəsində jurnalistlər bu dəfə Sumqayıt 
şəhərinin Nəsimi parkında ağac əkib.

 � Dünya bazarında həftəsonu “qara qızıl”ın 
qiyməti azalmağa başlayıb. 

Londonun “İCE” Birjasaının məlumatına görə, “Brent” 
makalı neftin qiyməti 4 faiz azalaraq 71,99 , Nyu-York Əmtəə 
Birjasının məlumatına görə, Texas sortu adlandırılan ABŞ-
ın “WTI” markalı neftinin qiyməti 3,8 faiz azalaraq bir bareli 
61,20, Azərbaycanın “AzeriLight” markalı neftinin qiyməti 3,1 
faiz azalaraq bir bareli 73,50 dollar olub.

Ekspertlər bildiriblər ki, ABŞ-ın OPEC-ə təzyiqindən sonra 
dünya birjalarında “qara qızıl”ın qiyməti 4 faiz azalıb.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

Həftəsonu  
neftin  

qiyməti  
niyə azaldı?!

ABŞ silah satışı 
razılaşmasından çıxır

ABŞ lideri bildirib ki, BMT yaxınlarda ABŞ-ın bu 
razılaşmanı rədd etdiyinə dair rəsmi mövqe ilə tanış 
olacaq.

Tramp Senatı imzaladığı qərarın qəbul müddətini 
təxirə salmamağa çağırıb: “Demokratlar günahkar 
əcnəbilərin heç bir hesab vermədən ortada sərbəst 
hərəkət etməsinə icazə verdikləri halda qanunlara 
tabe olan vətəndaşları silahsızlaşdırmaq istəyir. 
Mənim prezidentliyim dövründə bu, əsla olmaya-
caq”.

Qeyd edək ki, BMT-nin silah ticarəti anlaşmasını 
2013-cü ildə ABŞ-ın sabiq Prezidenti Barak Obama 
imzalayıb.

Rövşən ATAKİŞİYEV,  
“Xalq qəzeti”

BBC-nin məlumatına görə, ABŞ 
Prezidenti Donald Tramp 2013-cü ildə 
BMT-nin nəzdində imzalanan silah satışı 
razılaşmasından çıxacağını bəyan edib.

Sesebo bazasına yeni 
desant gəmisi göndərilir

Mənbə qeyd edir ki, “Amerika” gəmisi beşinci 
nəsil “F-35B” döyüş təyyarələri, “Osprey” konvertop-
lanları, helikopterlər və 1700 hərbi dəniz piyadası 
kontingenti ilə təchiz edilib. “Amerika” gəmisinin Sa-
sebo bazasındakı “Wasp” universal desant gəmisini 
əvəz edəcəyi qeyd edilir.

Məlumat üçün bildirək ki, uzunluğu 260 metr olan 
“Amerika” gəmisi 44 ton su tutumuna malikdir və 
yüngül aviadaşıyıcı hesab edilir. Bu gəminin Uzaq 
Şərq sahillərinə göndərilməsi ABŞ hərbi-dəniz qrup-
laşmasını gücləndirməklə yanaşı, Çinə hərbi təzyiqi 
artırmağa xidmət edir.

Xatırladaq ki, İkinci dünya müharibəsindən sonra 
Yaponiyada ABŞ-ın 7-ci donanması yerləşdirilib. 
Onun sərəncamında 70 müxtəlif tip gəmi və 300 
təyyarə var.

Mahmud QƏRİBOV, “Xalq qəzeti”

ABŞ Hərbi-Dəniz Qüvvələrinin 
komandanlığı Yaponiyanın cənub-qərbindəki 
Kyuşu adasında yerləşən Sasebo bazasına 
yeni zərbə-desant gəmisinin göndəriləcəyi 
barədə rəsmi məlumat yayıb. Xəbəri  
“Associated Press” agentliyi  verib.


