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D.Tramp: 
Vaşinqton 
Hindistanla 
Pakistan arasında  
gərginliyi 
azaltmağa çalışır 

Ankara 
Vaşinqtonla 
danışıqlara 
başlayıb

Yasamal 
rayonunda Novruz 
yarmarkası açılıb

Hər bir xalqı 
dünyada tanıdan 
onun mədəniyyəti, 
milli-mənəvi 
dəyərləridir

Bolqarıstan Respublikasının Prezidenti 
zati-aliləri cənab Rumen Radevə

Hörmətli cənab Prezident!

Bolqarıstan Respublikasının milli 
bayramı münasibətilə Sizə və bütün xal-
qınıza öz adımdan və Azərbaycan xalqı 
adından ən səmimi təbriklərimi yetirirəm. 

İnanıram ki, Azərbaycan-Bolqarıstan 
əlaqələri, ölkələrimiz arasındakı ənənəvi 
dostluq və əməkdaşlıq münasibətləri 
bundan sonra da inkişaf edərək xalqları-
mızın rifahına töhfələr verəcəkdir. 

Belə bir əlamətdar gündə Sizə 
möhkəm cansağlığı, işlərinizdə uğurlar, 
dost Bolqarıstan xalqına daim əmin-
amanlıq və firavanlıq arzulayıram. 

Hörmətlə,
 İlham ƏLİYEV 

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti

Bakı şəhəri, 27 fevral 2019-cu il

Bu görüşdə ölkə ictimaiyyətinə 
mədəniyyətlə bağlı bir neçə 
istiqamətdə əhatəli və dəyərli infor-
masiyalar təqdim edildi. 

Birinci: Tamaşaçı, dinləyici 
və oxucu həm cənab Prezidentin, 
həm də digər natiqlərin çıxışlarında 
dövlətin son 15 ildə mədəniyyət və 
incəsənət xadimlərinə göstərdiyi qay-
ğı və diqqət barədə əhatəli məlumat 
və faktlarla tanış oldu. 

İkinci: Milli mədəniyyətimizin 
inkişafı, mədəniyyət xadimlərinin 
fəaliyyətinin stimullaşdırılması, onların 
sosial problemlərinin həlli, eləcə də, 

mədəniyyət müəssisələrinin maddi-
texniki bazasının möhkəmləndirilməsi 
istiqamətində görülən və bundan 
sonra həyata keçiriləcək tədbirlər 
haqqında geniş məlumat aldıq. 

Üçüncü: Təkcə ölkə əhalisi, xal-
qımız deyil, həm də xaricdəki dostla-
rımız və bədxahlarımız da gördülər 
ki, Prezident İlham Əliyev yaşından, 
titulundan, tutduğu vəzifədən asılı 
olmayaraq, bu sahədə çalışan bütün 
insanların çıxışına diqqətlə qulaq 
asır, qaldırdıqları məsələyə konkret 
və yerindəcə münasibət bildirir, tədbir 
görülməsi üçün tövsiyə və tapşırıqla-
rını verir.

Dördüncü: Bu tədbir növbəti dəfə 
sübut etdi ki, Azərbaycandakı xalq-
iqtidar birliyi monolitdir və ona xələl 
gətirə biləcək heç bir qüvvə, təsir 
yoxdur.

Ölkədə aparılan hərtərəfli islahat-
lar, dövlətin daha da qüdrətlənməsi 
və xalqın rifah halının yaxşılaşdırıl-
ması istiqamətində həyata keçirilən 
çoxsaylı tədbirlər haqqında söz açan 
dövlət başçısı mədəniyyət sahəsi 
barədə danışarkən dedi ki, istəyirəm 
sizinlə bu məsələlərlə bağlı fikir 
mübadiləsi aparım və bundan sonra 
görüləcək işlər haqqında danışaq: 
“Çünki əvvəlki illərdə bir çox işlər gö-
rülüb. Mən Prezident kimi çalışırdım 
ki, həmişə bu sahəyə öz diqqətimi 
göstərim. Hesab edirəm ki, görül-
müş işlər qiymətləndirilməlidir. Bizim 
əsas teatrlarımız – Milli Dram Teatrı, 
Rus Dram Teatrı, Gənc Tamaşaçılar 
Teatrı, Musiqili Teatr əsaslı təmir 
olundu. Bölgələrdə teatrlar tikildi və 
əsaslı təmir edildi, yeni teatrlar ya-
radıldı. Muzeylərimiz, Bakı şəhərinin 
muzeyləri demək olar ki, tam şəkildə 
əsaslı təmir edildi – Tarix Muzeyi, 
Nizami adına Muzey, Muzey Mərkəzi. 
İncəsənət Muzeyinin iki binası və 
Xalça Muzeyi tikildi. Müasir İncəsənət 
Muzeyi fəaliyyətə başladı, digər 
muzeylər, mən indi hamısını xatırlaya 
bilmərəm. Hər bir şəhərdə Tarix-
Diyarşünaslıq muzeyləri fəaliyyətə 
başladı”.

(ardı 2-ci səhifədə)

Milli-mənəvi dəyərlərimizə Heydər Əliyev 
münasibəti uğurla davam etdirilir

Prezident İlham Əliyev – mədəniyyətimizin 
və incəsənətimizin böyük himayədarı

Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban 
Əliyevanın martın 1-də mədəniyyət və 

incəsənət xadimlərinin bir qrupu ilə görüşünü çəkinmədən  
2019-cu ilin birinci rübünün ən yaddaqalan, əlamətdar tədbiri 
adlandıra bilərik. Doğrudur, bu il başlanandan bəri ölkədə aparılan 
islahatların davam etdirilməsi, əhalinin sosial-rifah halının 
yaxşılaşdırılması istiqamətində çoxsaylı addımlar atılmış və 
dövlətin daim xalqın yanında olduğunun daha bir neçə sübutunun 
şahidi olmuşuq. Bu görüş isə sübut etdi ki, Azərbaycan dövləti 
mədəniyyətimizin qorunub saxlanılması, inkişaf etdirilməsi, gələcək 
nəsillərə çatdırılması və xüsusən, beynəlxalq aləmdə tanıdılması 
məsələlərində daim sənət adamlarının və mədəniyyət müəssisələrinin 
himayədarıdır. 

“Azərbaycan Respublikasının Dövlət 
Dil Komissiyasının yeni tərkibinin 

təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2017-ci il  

13 noyabr tarixli 3375 nömrəli Sərəncamında 
dəyişiklik edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası  
Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci 
bəndini rəhbər tutaraq, “Azərbaycan Respublikasında dövlət idarəçiliyinin 
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin 2016-cı il 24 noyabr tarixli 1125 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi 
barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 8 noyabr tarixli 334 
nömrəli Fərmanının icrası ilə əlaqədar qərara alıram:

“Azərbaycan Respublikasının Dövlət Dil Komissiyasının yeni tərkibinin təsdiq 
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 13 noyabr 
tarixli 3375 nömrəli Sərəncamının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 
Toplusu, 2017, № 11, maddə 2084) 1-ci hissəsində “Tərcümə Mərkəzinin direkto-
ru” sözləri “Azərbaycan Dövlət Tərcümə Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri” sözləri 
ilə əvəz edilsin. 

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 1 mart 2019-cu il

“Tərcümə Mərkəzinin fəaliyyətinin 
təmin edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2018-ci il  

28 fevral tarixli 1847 nömrəli 
Fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası  
Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci 
bəndini rəhbər tutaraq, “Azərbaycan Respublikasında dövlət idarəçiliyinin 
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respub-
likası Prezidentinin 2016-cı il 24 noyabr tarixli 1125 nömrəli Fərmanında 
dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-
ci il 8 noyabr tarixli 334 nömrəli Fərmanının icrası ilə əlaqədar qərara 
alıram:

“Tərcümə Mərkəzinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 28 fevral tarixli 1847 
nömrəli Fərmanının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplu-
su, 2018, № 2, maddə 211) adına və 1-ci hissəsinə “Tərcümə” sözündən 
əvvəl “Azərbaycan Dövlət” sözləri əlavə edilsin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 1 mart 2019-cu il

 � “İlham Əliyev. İnkişaf – 
məqsədimizdir” çoxcildliyinin 79-cu kitabı 
çapdan çıxıb.

AZƏRTAC xəbər verir 
ki, Azərbaycan Respublikası 
Prezidenti Administrasiyası-
nın rəhbəri, akademik Ramiz 
Mehdiyevin buraxılışına məsul 
olduğu çoxcildliyin növbəti 
kitabındakı materiallar 2017-ci 
ilin martından may ayınadək 
olan dövrü əhatə edir.

Həmin dövrdə 
Azərbaycanın ev sahibliyi et-
diyi tədbirlərdən biri V Qlobal 
Bakı Forumu olub. Foru-
mun 2017-ci il martın 16-da 
keçirilən açılış mərasimində 
Azərbaycanın regionda və 
dünyada güclü mövqeyə 
malik olduğunu vurğulayan 
dövlətimizin başçısı deyib: 
“Beynəlxalq ictimaiyyət bizə 
hörmətlə yanaşır. Çünki biz 
müstəqil siyasət aparırıq 
və hər zaman vədlərimizə 
sadiqik. Yəni biz etibarlı 
tərəfdaşıq və bütün qonşular 
ilə yaxşı, eyni zamanda, praq-
matik əlaqələr qura bilmişik. 
Bu əlaqələr tarix, dostluq, 
qarşılıqlı maraq, qarşılıqlı 

hörmət, habelə bir-birinin 
işlərinə müdaxilə etməmək 
prinsiplərinə söykənir.

Regional əməkdaşlıq 
və bütün qonşularımız ilə 
münasibətlərimiz bizim üçün 
mühüm əhəmiyyət kəsb 
edir. Məncə, bunu hər bir 
ölkəyə şamil etmək olar. Bir 
dövlətin qonşusu ilə hər hansı 
bir problemi varsa, burada 
hər iki tərəf əziyyət çəkir. 
Bu səbəbdən Ermənistan 
istisna olmaqla, bizim bütün 
qonşularımız ilə çox yaxşı 
əlaqələrimiz var. Biz çoxlu 
sayda enerji, nəqliyyat, ticarət 
və mədəniyyət layihələri 
həyata keçiririk ki, onlar 
xalqlarımızı daha da yaxınlaş-
dırır”.

Kitaba Prezident İlham 
Əliyevin Fransa və İrana 
səfərləri, Bakıya səfər etmiş 
Qazaxıstan Prezidenti ilə 
apardığı danışıqlar barədə 
materiallar, imzalanan 
sənədlər, dövlət başçılarının 
mətbuata bəyanatları haq-

qında informasiyalar topla-
nıb. Azərbaycan Prezidenti 
bütün görüş və danışıqlarda 
diqqəti Ermənistanın işğalçılıq 
siyasətinə yönəldib, dünya 
ictimaiyyətini Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin beynəlxalq 
hüququn norma və prinsipləri 
çərçivəsində həllinə dəstək 
verməyə çağırıb. 

Oxucu bu kitabda Pre-
zident İlham Əliyevin Bö-
yük Britaniya, Səudiyyə 
Ərəbistanı, Fransa və digər 
dövlətlərin ölkəmizə səfər 
etmiş yüksəkvəzifəli şəxslərini 
qəbul etməsinə dair material-
larla da tanış ola bilər.

Çoxcildliyin 79-cu kitabın-
da Prezident İlham Əliyevin 
Azərbaycan Ordusunun Aprel 
qələbələrinin ildönümü ilə 
əlaqədar bir qrup hərbçi ilə 
görüşündə, “Bakı-2017” IV 
İslam Həmrəyliyi Oyunları-
nın Xəzərdən başlayan su 
səyahətinə start mərasimində, 
Bakı Ali Neft Məktəbinin 
yeni şəhərciyinin açılışında, 
Novruz bayramı münasibətilə 
İçərişəhərdə təşkil olunan 
bayram şənliyində çıxış və 
nitqlərinin mətnləri toplanıb. 

Bu nəşrdə dövlətimizin 
başçısının Saatlı rayonun-
da pambıqçılığın inkişafı 
məsələlərinə dair respublika 
müşavirəsində, həmçinin 
Yevlax rayonunda qeyri-neft 
ixracatçılarının respublika 
müşavirəsində, Nazirlər 
Kabinetinin 2017-ci ilin birinci 
rübünün sosial-iqtisadi inkişa-
fının yekunlarına və qarşıda 
duran vəzifələrə həsr olunan 
iclasında nitqlərinin mətnləri 
də yer alıb. 

Kitaba Prezident İlham 
Əliyevin “İslamın həmrəyliyi – 
zamanın çağırışı” beynəlxalq 
konfransın, Qafqazşünaslıq I 
Beynəlxalq Forumunun, “XX 
əsrdə türk-müsəlman xalq-
larına qarşı soyqırımları” IV 
beynəlxalq elmi konfransın 
iştirakçılarına məktubları və 
digər məktublar daxil edilib. 

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

“Azərnəşr” tərəfindən bu-
raxılan 79-cu kitabın hazırlan-
masında Azərbaycan Dövlət 
İnformasiya Agentliyinin 
(AZƏRTAC) materiallarından 
istifadə olunub.

“İlham Əliyev. İnkişaf – məqsədimizdir” 
çoxcildliyinin 79-cu kitabı çapdan çıxıb
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(əvvəli 1-ci səhifədə)

Şabranda 
“Yazıçılar, bəstəkarlar və 

rəssamlar şəhərciyi”
İndiyədək fəxrlə yazırdıq ki, 

Azərbaycan dövlət hesabına 
“Jurnalistlər şəhərciyi” yaradılan 
yeganə ölkədir. Dövlət başçımızın 
mədəniyyət xadimləri ilə görüşündə 
öyrəndik ki, ölkəmizin xəritəsinə 
“Yazıçılar, bəstəkarlar və rəssamlar 
şəhərciyi” də düşəcək.

Yazıçılar Birliyinin sədri, Xalq ya-
zıçısı Anar Rzayev Prezidentə xitabən 
dedi ki, bizim Şüvəlandakı yaradıcılıq 
evimizi vaxtilə qaçqınlara, köçkünlərə 
vermişdiik, artıq 30 ilə yaxındır orada 
yaşayırlar: “İndi Sizin sərəncamınızla 
onlara mənzillər verilir, köçürülür və o 
bina təmir olunacaq. Sizin tapşırığınız-
la Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Heydər 
Məscidinin yanında bir sahə ayırdı, 
orada biz yazıçılar üçün 16 mərtəbəli 
bina tikiləcək, kooperativ ev. Bununla 
da bizim yazıçıların mənzil məsələsi 
demək olar ki, həll ediləcək”.

Daha böyük və şad bir xəbərin 
də olduğunu deyən Xalq yazıçısı 
bilavasitə Prezidentin tapşırığı ilə 
Şabranda yeni şəhərciyin salınmasına 
başlanıldığını bildirdi: “ Dünən mən 
Şabran Rayon İcra Hakimiyyətinin 
başçısı ilə telefonla danışdım, dedi 
ki, layihə artıq hazırdır. Bəstəkarlar, 
rəssamlar, yazıçılar üçün üç bina, 
bir də ümumi bina tikiləcək ki, orada 
konfrans zalı, poliklinika və dükanlar 
olacaq. Torpaq və yol işləri qurtarıb. 
Martda tikinti işləri başlanacaq. Mən 
Sizə həm Yazıçılar Birliyi adından, 
həm də icazələri ilə bizim Rəssamlar 
və Bəstəkarlar ittifaqlarının adından 
təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, 
belə bir nadir şəhərcik yaranacaq”.

 Bəstəkara elə 
tədbirdəcə ev verildi

Bəstəkarlar İttifaqının sədri, 
Xalq artisti Firəngiz Əlizadə dövlətin 
incəsənət xadimlərinə, xüsusən, 
bəstəkarlara göstərdiyi misilsiz qayğı 
və diqqəti yüksək qiymətləndirdikdən 
sonra bir xahişlə çıxış etdi: 

“Burada bir adı çəkmək istəyirəm, 
bağışlayın, bəlkə yeri deyil, amma 
bizim 90 yaşında bir bəstəkarımız 
var, Yaşar İmanov, Abxaziyadan 
qaçqındır. Artıq ailəsində üç nəsil 
musiqiçilər böyüyüb. Onun evi yoxdur. 
O, çox istərdi ki, 90 yaşında evi olsun. 
Mümkündürsə, bu məsələni həll 
edərdiniz. Biz çox minnətdar olarıq”.

Bu təklifə dövlət başçısının 
münasibəti həqiqətən qürurvericidir: 
“Mən Bəstəkarlar İttifaqı tərəfindən 
qaldırılmış təklifləri də qəbul edirəm. 
Yaşar İmanovun mənzil probleminin 
həlli ilə bağlı bu gün Bakı Şəhər İcra 
Hakimiyyətinə göstəriş veriləcək. Əgər 
mən bunu əvvəldən bilsəydim, çoxdan 
bu məsələ həll olunardı”.

Kinematoqrafçılar İttifaqının 
da öz “evi” olacaq

Azərbaycan Respublikası Kine-
matoqrafçılar İttifaqının sədri, Xalq 
artisti Şəfiqə Məmmədova da təkliflə 
çıxış etdi: “Mən istərdim ki, bu Kine-
matoqrafçılar İttifaqının problemini bu 
gün Sizə çatdırım. Artıq 6 ildir ki, təsis 
olunmuş Respublika Kinematoqrafçı-
lar İttifaqı binasızdır. Bu ittifaq 6 ildir 
fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq, 
çox böyük işlər görüb, onun artıq 400-
ə yaxın üzvü var. Bilirsiniz, Rəssamlar, 
Bəstəkarlar, Teatr Xadimləri, Yazıçılar 
ittifaqları Xaqani küçəsində düzülüb. 
Amma kinematoqrafçıların ordusu çox 
böyükdür. Ona görə mən Sizdən xahiş 
edirəm, bizə elə bir məkan verilsin ki, 
artıq bu, Kinematoqrafçılar İttifaqına 
layiq olsun”. 

Prezidentin reaksiyası: “Təklif 
olunur ki, Bakı şəhərinin mərkəzində 
gözəl bina seçilsin. Bakı Şəhər İcra 
Hakimiyyətinə, Əmlak Məsələləri 
Komitəsinə, Mədəniyyət Nazirliyinə 
göstəriş verilir. Şəfiqə xanım, siz 
özünüz də bu məsələ ilə bağlı təkliflər 
verin. Əlbəttə ki, biz bunu etməliyik. 
Çünki Kinematoqrafçılar İttifaqının 
müstəqil binası olmalıdır və şərait 
yaxşı olmalıdır”.

 Akademik Rus Dram Teatrı
Azərbaycan Dövlət Rus Dram 

Teatrının baş rejissoru, Xalq artisti 
Aleksandr Şarovski Prezident İlham 
Əliyevin tapşırığı ilə bu teatrın bina-
sının yüksək səviyyədə təmir edildi-
yini, yaradıcı kollektivə daim qayğı 
göstərildiyini söylədi və əlavə etdi: 
“Siz keçmiş ittifaq respublikalarında 
rus teatrlarının əksəriyyətinin necə 
acınacaqlı vəziyyətdə olduğunu və 
bizim bu fonda özümüzü necə yaxşı 

hiss etdiyimizi bilirsiniz. Lakin məsələ 
bundadır ki, həmin respublikalarda rus 
dram teatrları akademikdir, bizdə isə 
yox. Çox istərdik ki, biz də bu qürur-
verici adı daşıyaq və Sizinlə birlikdə 
sevinək”. 

Dövlət başçımız burada heç bir 
problemin olmadığını söylədi: “Rus 
Dram Teatrının akademik teatra 
çevrilməsi məsələsində mən heç bir 
problem görmürəm. Bu gün tapşırıq 
verirəm ki, bu məsələ həll olunsun və 
digər teatrların da səviyyəsini qaldır-
maq üçün mütləq addımlar atılmalı-
dır. Prinsipcə, həm maaşlar, həm də 
status artacaq”.

Hacı Zeynalabdin 
Tağıyevin abidəsi

Çıxışına “Ürəyimi boşaltmaq 
istəyirəm” – deyə sözə başlayan 
Əməkdar artist Bəhram Bağırzadə 
dedi: “Çox istəyərdim ki, Bakı 
şəhərində Hacı Zeynalabdin Tağıye-
vin heykəli ucaldılsın. Bunu nəinki 
mən, bunu milyonlarla insan istəyir. 
Çünki onun çox böyük işləri olub 
Azərbaycanda, Bakıda. İnanın mənə 
ki, 10 milyonluq xalq həmişə dua 
edəcək Sizə, əgər bu yaxınlarda 
Hacı Zeynalabdin Tağıyevin heykəli 
ucalsa. Kukla Teatrının önündə bir 
bağ var, mən onu orada faytonda 
görürəm, Hacı Zeynalabdin Tağı-
yev faytonda oturub və Siz hər dəfə 
səhərlər işə gedəndə görəcəksiniz və 
sevinəcəksiniz ki, məhz Sizin vaxtınız-
da o heykəl ucaldı”. 

Prezident İlham Əliyev bu təklifi 
adi bir məsələ kimi deyil, məhz Hacı 
Zeynalabdin Tağıyevin adına və 
ruhuna layiq böyük ehtiramla qəbul 
etdi: “Mən Bəhramın təklifini də 

bəyənirəm. Hacı Zeynalabdin Tağıyev 
böyük insan, böyük xeyriyyəçi olub… 
Hacı Zeynalabdin Tağıyevin xeyirxah 
fəaliyyəti bizim ailəmizdə də özünü 
göstərmişdir. O vaxt mənim babam 
Əziz Əliyev ona məktub yazaraq xahiş 
etmişdi ki, ona pul versin, getsin həkim 
peşəsinə yiyələnsin. Hacı Zeynalab-
din, əlbəttə ki, onu tanımırdı, tanıya 
da bilməzdi. Tək o məktuba görə ona 
pul göndərdi. O pulla da Əziz Əliyev 
getdi Sankt-Peterburqda Hərbi-Tibbi 
Akademiyaya daxil oldu, həkim oldu, 
ondan sonra da onun həyatında yeni 
dövr başladı… Onun şərəfinə abidənin 
ucaldılması düzgün qərardır... Təkliflər 
hazırlayın.”

 Belə görüşlər müntəzəm 
olaraq keçirilsin ki…

Bütün natiqləri diqqətlə dinləyən 
və qaldırılan məsələlərin hamısına 
münasibət bildirən dövlət başçımızın 
özü də sonda təklif verdi: “Mən təklif 
edərdim belə görüşlər müntəzəm ola-
raq keçirilsin ki, biz bütün məsələləri 
əhatə edə bilək.

Bugünkü görüş bir daha onu 
göstərir ki, bunun çox böyük faydası 
var. Çünki burada qaldırılan məsələlər 
doğrudan da vacibdir və hesab 
edirəm ki, bu məsələlərin həlli bir çox 
mətləblərə aydınlıq gətirə bilər. Mən 
artıq mədəniyyət nazirinə göstəriş 
vermişəm, eyni zamanda, Prezi-
dent Administrasiyasına da göstəriş 
verirəm ki, burada səslənən bütün 
təkliflər təhlil olunsun, bir proqram 
halına salınsın və biz bu məsələləri 
ardıcıl olaraq həll edə bilək”.

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,  
“Xalq qəzeti”

Hər bir xalq, millət bir çox xüsusiyyətləri 
ilə tanınır, sayılır və dünya xalqları içərisində 
fərqlənir. Bu xüsusiyyətlərdən ən yüksəyi, 
deyərdim ki, ən böyüyü mədəniyyətdir. 
Dünya xalqları arasında Azərbaycan xal-
qı yaşatdığı və təbliğ etdiyi bəşəri ideya-
ları, adət-ənənələri, milli xüsusiyyətləri 
ilə özünəməxsus yer tutur. Azərbaycan 
ən qədim zamanlardan dinlərin, dillərin 

və mədəniyyətlərin təmas və ünsiyyət 
yeri olub. Bu gün də belədir. Mədəniyyət 
bəşəriyyətin topladığı ən yaxşı nümunələrlə 
xalqları zənginləşdirir, onları inkişaf etdirir. 
Azərbaycan mədəniyyəti və incəsənəti ta 
qədim zamanlardan indiyədək öz milliliyi-
ni saxlayaraq, bu zəmin əsasında klassik 
mədəniyyət səviyyəsinə gəlib çatmışdır. Xal-
qımızın incəsənət və mədəniyyət sahəsində 
qazandığı uğurlar Vətənini, millətini sevən 
hər bir kəs üçün iftixar mənbəyidir. Çünki hər 
bir xalqın mədəniyyəti həmişə onu yüksəldir, 
bütün dünyada tanıdır, mənəviyyatını 
zənginləşdirir. Sovet İttifaqı dövründə dün-
yanın, demək olar ki, əksər ölkələrini qarış-
qarış gəzmişəm, konsertlər vermişəm. Elə 
ölkə olub ki, orada Azərbaycanı tanımayıblar. 
Ancaq ifa etdiyim mahnılarla tanıtdırmışam, 
sevdirmişəm ölkəmizi. Mədəniyyətimiz, 
incəsənətimiz tanıtdırıb Azərbaycanımızı.

Ölkələr arasında dostluq 
münasibətlərinin yaradılmasında və getdikcə 
möhkəmləndirilməsində mədəniyyət, 
incəsənət və elm sahəsində əlaqələrin təsiri 
böyükdür. 

Ulu öndər Heydər Əliyev ölkəmizdə 
ədəbiyyata, elmə, mədəniyyətə, incəsənət 
xadimlərinə həmişə diqqət və qayğı göstərib. 

Bu qayğı möhtərəm Prezidentimiz İlham 
Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva 
tərəfindən layiqli şəkildə davam etdirilir. 
Bir neçə gün əvvəl bir qrup mədəniyyət 
və incəsənət xadimi ilə keçirilən görüşdə 
də bunun şahidi olduq. Fikir verdinizmi, 
Prezidentimizlə görüşdə kim istədi danışdı, 
təkliflər verildi, xahişlər olundu. Hamını sona 
qədər böyük səbrlə dinlədilər, heç kimin 
sözünü kəsmədilər. Əksinə, şərait yaradır-
dılar ki, öz fikirlərimizi sərbəst çatdıra bilək. 
Bax, böyüklük, müdriklik budur. Mədəniyyətə, 
incəsənətə, bu sahənin tanınmış xadimlərinə 
yüksək dəyər vermək budur!

Cənab Prezident yekun nitqində bir 
daha bildirdi ki, qaldırılan məsələlərin ha-
mısı qısa bir müddətdə öz həllini tapacaq. 
Görüşdən sonra da cənab Prezidentin, 
birinci xanım Mehriban Əliyevanın tədbir 
iştirakçıları ilə səmimi, mehriban söhbətləri, 
şəkil çəkdirmələri hər birimizdə böyük ruh 
yüksəkliyi yaratdı. Fəxr edirik ki, İlham Əliyev 
kimi qədirbilən,Vətənini, xalqını, millətini 
dərin məhəbbətlə sevən qayğıkeş, humanist 
Prezidentimiz var!

Zeynəb XANLAROVA, 
Azərbaycanın və SSRİ-nin Xalq artisti, 

Milli Məclisin deputatı

Mədəniyyətimizin inkişafı ilə bağlı 
perspektiv vəzifələr müəyyənləşdirildi

 � Dövlət başçısının rəhbərliyi ilə həyata keçirilən siyasət ölkəmizin 
beynəlxalq aləmdəki reytinqini yüksəltməklə yanaşı, əhalinin həyat səviyyəsini 
də getdikcə yaxşılaşdırır. Hər bir sahəyə xüsusi həssaslıqla yanaşan möhtərəm 
Prezidentimiz mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin də qarşılaşdığı problemlərlə 
yaxından maraqlanır, onların sosial müdafiəsinin 
gücləndirilməsi istiqamətində mühüm qərarlar qəbul 
edir. Bu işlərdə Birinci vitse-prezident, Heydər Əliyev 
Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın 
fəaliyyəti də mütləq qeyd olunmalıdır.

Prezident İlham Əliyevin 
mədəniyyət və incəsənət 
xadimlərinin bir qrupu ilə 
görüşündə səsləndirdiyi 
fikirlər, son illər bu sahədə 
görülən və görüləcək işlər 
barəsində ətraflı məlumat 
verməsi, tədbirdə iştirak edən 
mədəniyyət və incəsənət 
xadimlərini diqqətlə dinləməsi, 
mədəni inkişaf məsələlərini 
müzakirə etməsi bu sahəyə 
göstərdiyi diqqət və qayğının 
təzahürüdür. 

Bəli, biz çox gözəl bir 
ölkənin vətəndaşıyıq. Hər 
bir soydaşımız bununla fəxr 
etməli, qürur hissi keçirməlidir. 
Çünki cəmiyyətdə tutduğu 
mövqeyindən asılı olmayaraq, 
hər bir vətəndaşın qayğısına 
qalan, onların problemini öz 
problemi bilən dövlət baş-
çımız var. Son 16 il ərzində 
möhtərəm Prezidentimiz hər 
bir vətəndaşımızın yanında 
olub. Dövlət başçısının imza-

ladığı fərman və sərəncamlar 
da bunu təsdiqləyir. Çünki 
cəmiyyətdə elə bir təbəqə 
yoxdur ki, bu tarixi qərarlardan 
yararlanmasın. 

Möhtərəm Prezidentimi-
zin mədəniyyət və incəsənət 
xadimlərinin bir qrupu ilə 
keçirdiyi görüş Azərbaycan 
mədəniyyətinin, incəsənətinin 
inkişafına, bu sahənin 
xadimlərinə, sənətkarlara 
verdiyi yüksək qiymətdir. 
Bu qiymətin dəfələrlə şa-
hidi olmuşuq. Ulu öndər 
Heydər Əliyevin mədəniyyət 
və incəsənət xadimlərinə 
göstərdiyi diqqət və qayğı bu 
gün uğurla davam etdirilir. 
Mədəniyyətimizin inkişafı, 
mədəniyyət obyektlərinin 
əsaslı təmiri, yenidən qurul-
ması, bu sahədə çalışan-
ların sosial müdafiəsinin 
gücləndirilməsi hər an dövlət 
başçımızın diqqət mərkəzində 
olub. Bu qayğını hər birimiz 

daim hiss etmişik. 
Cənab Prezidentin 

mədəniyyət və incəsənət 
xadimlərinin bir qrupu ilə 
keçirdiyi görüş, xalqın rəğbətini 
qazanmış sənət adamlarının 
bu tədbirdə iştirakı, orada 
səsləndirilən fikirlər, bir daha 
ölkə rəhbərinin xalqla birliyini 
nümayiş etdirir. 

Jalə ƏLİYEVA, 
Milli Məclisin mədəniyyət 

komitəsi sədrinin 
müavini, filologiya üzrə 

elmlər doktoru, professor 

Milli-mədəni dəyərlərin qorunması 
dövlətin diqqət mərkəzindədir

Dövlətimizin başçısının 
mədəniyyət sahəsində yürüt-
düyü siyasət Azərbaycanın 
digər şəhərlərinin də 
mədəniyyət mərkəzlərinə 
çevrilməsinə səbəb olub. Bu 
siyasətin göstəricilərindən 
biri də 2009-cu ildən baş-
layaraq hər il Qəbələ 
şəhərində beynəlxalq musiqi 
festivalının keçirilməsidir. 
Qəbələ beynəlxalq musi-
qi festivalları çərçivəsində 
muğam, caz, vokal musiqisi 
konsertlərinin təşkili, dün-
yanın bir çox ölkəsindən 
tanınmış musiqiçilərin, dünya 
şöhrətli simfonik və filarmonik 
orkestlərin Qəbələ şəhərində 
toplanması Azərbaycanın 
mədəniyyət sahəsində nail 
olduğu uğurlardan biri hesab 
edilir.

Bu məqamda  xalqımızın 
sənəti, milli sərvəti olan mu-
ğamın yaşadılması, inkişafı 
ilə bağlı da qısaca danışmaq 
istərdim. Heydər Əliyev Fondu-
nun prezidenti Mehriban xanım 
Əliyevanın muğama göstərdiyi 

diqqət və qayğı nəticəsində 
son illərdə Azərbaycan 
muğamı özünün yeni 
tərəqqi mərhələsinə daxil 
olub. Ənənəvi muğam 
müsabiqələrinin reallaşdırıl-
ması və televiziya ilə canlı 
yayımlanması məhz bunun 
bariz ifadəsidir. 

Azərbaycan Prezidenti 
tərəfindən ötən 15 ildə 
mənəvi dəyərlərimizin 
inkişafı və qorunması 
istiqamətində reallaşdı-
rılan tədbirlər, görülən 
işlər barədə çox danış-
maq olar. Təkcə Prezident 
İlham Əliyev və birinci 
xanım Mehriban Əliyevanın 
martın 1-də mədəniyyət və 
incəsənət xadimlərinin bir 
qrupu ilə görüşməsi və bu 
görüşdə dövlət başçımızın 
nitq söyləyərək, sözügedən 
sahədə görülən işlər barədə 
danışması, eyni zaman-
da, mədəniyyət xadimlərini 
narahat edən məsələlərlə 
bağlı fikir mübadiləsi apar-
ması bir daha təsdiq edir 

ki, ölkəmizdə mədəniyyətə, 
mənəvi dəyərlərin qoru-
nub saxlanılmasına böyük 
qayğı var. Bu, eyni zaman-
da, mədəniyyətimizin bütün 
sahələrinin inkişafına dövlət 
tərəfindən böyük dəstək veril-
diyini bir daha təsdiqləyir. 

Sərdar FƏRƏCOV, 
Azərbaycan Bəstəkarlar 

İttifaqının katibi, Əməkdar 
incəsənət xadimi 

Elbay Qasımzadə: Prezident Bakının tarixi mərkəzinin sərhədlərinin 
müəyyənləşdirilməsi barədə təklifimə həssaslıqla yanaşdı

Dövlətimizin başçısı Bakının 
tarixi mərkəzinin sərhədlərinin 
müəyyənləşdirilməsinə dair 

təklifimə çox həssaslıqla yanaşdı, 
operativ reaksiya verdi. Bu sözləri 
Azərbaycan Memarlar İttifaqı-
nın idarə heyətinin sədri Elbay 
Qasımzadə martın 1-də Prezident 
İlham Əliyev və birinci xanım 
Mehriban Əliyevanın mədəniyyət 
və incəsənət xadimlərinin bir 
qrupu ilə görüşünün əhəmiyyətini 
AZƏRTAC-a şərh edərkən deyib.

Tanınmış memar bildirib ki, 
ölkəmizin yeni inkişaf mərhələsinə 
qədəm qoyduğu, bütün sahələrdə çox 
ciddi islahatlar aparıldığı bir vaxtda 
belə görüşün keçirilməsi mühüm 
əhəmiyyət daşıyır. Prezident İlham 

Əliyev görüş iştirakçılarının fikirlərini 
və təkliflərini diqqətlə dinlədi, bir sıra 
məsələlərin həlli ilə bağlı yerindəcə 
tapşırıqlar verdi.

Bakının tarixi mərkəzinin 
sərhədlərinin müəyyənləşmədiyini 
deyən Elbay Qasımzadə görüşdə bu 

məsələ ilə bağlı təklifə Azərbaycan 
Prezidentinin müsbət reaksiyasının 
paytaxtın tarixi memarlığının qorun-
ması baxımından önəmini diqqətə 
çatdırıb: “Bakının tarixi mərkəzi 
bu gün Səbail, Yasamal, Nəsimi 
və Nərimanov rayonları olmaqla 
dörd rayon arasında bölünüb. Bu-
rada aparılan təsərrüfat fəaliyyəti, 
abadlıq və inşaat işləri mərkəzdən 
nə dərəcədə idarə olunsa da, yerli 
idarəetmə qurumlarının bir-birindən 
fərqli yanaşmalarına məruz qalır. 
Bu çatışmazlığı aradan qaldırmaq 
məqsədilə Bakının tarixi mərkəzinin 
sərhədləri dəqiq müəyyənləşdirilməli 
və təsdiqlənməlidir. Təyin olunmuş 
sərhədlər daxilində Bakı şəhərinin 
Mərkəzi rayonu adlandırılan yerli 
idarəetmə inzibati-ərazi vahidi təşkil 

olunması bu ərazidə aparılan hər 
hansı bir fəaliyyət növünə daha ciddi, 
daha böyük tələbkarlıqla şərtlər və 
qaydalar tətbiq edilməsinə imkan yara-
dacaq. Ölkə başçısı bu təklifi bəyəndi 
və görüşün gedişində müvafiq qurum-
lara bununla bağlı tapşırıqlar verdi. 
Prezident şəhərin mərkəzinin hüdud-
larının dəqiq müəyyən olunmasının, 
vahid idarəetmə sisteminin vacibliyini 
qeyd etdi”.

Elbay Qasımzadə vurğulayıb ki, ta-
rixi irsimiz olan və XIX əsrin sonunda 
- XX əsrin əvvəlində yaranmış Bayır 
şəhər və Aşağı şəhər anlayışları kimi 
qəbul olunan Bakı mərkəzinin qoru-
nub saxlanılması üçün bu, olduqca 
vacibdir.

Prezident İlham Əliyev – mədəniyyətimizin 
və incəsənətimizin böyük himayədarı

Hər bir xalqı dünyada tanıdan onun 
mədəniyyəti, milli-mənəvi dəyərləridir

Prezident    İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident 
Mehriban xanım Əliyevanın mədəniyyət 

və incəsənət xadimlərinin bir qrupu ilə görüşü, tədbir iştirakçılarını 
diqqətlə, səbrlə dinləmələri, qaldırılan hər bir məsələyə həssaslıqla 
yanaşmaları, xahişlərin yerinə yetiriləməsi barədə verilən vədlər, tap-
şırıqlar mədəniyyət işçilərinə böyük ruh verdi. Bu, həm də mədəniyyətə 
və incənətə göstərilən diqqət və qayğının təzahürü idi. Hər kəsə bəllidir 
ki, möhtərəm Prezidentimiz verdiyi 
hər bir vədi dərhal yerinə yetirir. 
Biz 16 ildir ki, bunun şahidiyik. 
Mədəniyyət və incəsənət xadimləri 
ilə görüşə 2 saatdan artıq vaxt ay-
rılması da təsadüfi deyildi.

Dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin prezidentlik dövrü ərzində respublika-
mızın sürətli inkişafı mədəniyyət sahəsində də özünü qabarıq şəkildə göstərib. 
Azərbaycan, sözün həqiqi mənasında, dünyanın mədəniyyət mərkəzlərindən 
birinə çevrilib. Cənab Prezidentin təşəbbüsü ilə Bakıda Beynəlxalq Huma-
nitar forumlarının keçirilməsi bu məsələdə mühüm rol oynayıb. Xatırladım 
ki, bu forumlar 70-dən çox ölkə, 10-dan çox mötəbər beynəlxaq təşkilatın 
nümayəndələrini, həmçinin dövlət başçılarını, Nobel mükafatı laureatlarını, 
dünyanın nüfuzlu fəxri professorlarını, görkəmli ictimai və siyasi xadimlərini 
Azərbaycanın paytaxtında bir araya gətirib. 

“İnanıram ki, nəticələr tez bir 
zamanda özünü göstərəcək”
Prezident İlham Əliyevin və birinci xanım Mehriban 

Əliyevanın mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin bir qrupu 
ilə görüşündə çox önəmli məsələlər qaldırıldı, mühüm 
təkliflər irəli sürüldü. Bu görüş bizdə 
çox gözəl təəssüratlar yaratdı. Biz 
incəsənət xadimləri öz problemlərimizi 
hər kəsə danışa bilmirik. Buna görə də 
Prezidentimizin də qeyd etdiyi kimi, belə 
görüşlərin keçirilməsi çox vacibdir.

Bu fikirləri AZƏRTAC-a Xalq artisti Afaq 
Bəşirqızı söyləyib.

“Biz sənətdə bu məqama asan gəlib 
çıxmamışıq, sənət yolunda canımızı qoymuşuq. Amma bu gün biz 
sənət adamları qazandıqlarımızı öz şəxsi ambisiyalarımız üçün 
xərcləməməliyik, əldə etdiklərimizi gənc nəsillə paylaşmalıyıq. 
Mən görüşdə bu məsələni qaldırdım və çox da məmnun qaldım. 
Prezident də təkliflərimi gözəl qarşıladı, yekun çıxışında bu 
məsələyə də toxundu. İnanıram ki, nəticələr tez bir zamanda 
özünü göstərəcək”, - deyə Xalq artisti bildirib.



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 10 iyul tarixli 121 nömrəli Fərmanı ilə 
təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Akademiyasının 

Nizamnaməsi”ndə, 2012-ci il 9 iyul tarixli 680 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi Daxili Qoşunlarının 

Ali Hərbi Məktəbinin Nizamnaməsi”ndə və 2013-cü il 8 iyul tarixli 939 nömrəli 
Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin 

Akademiyasının Nizamnaməsi”ndə dəyişiklik edilməsi haqqında

Azərbaycan   Respublikası   Prezidentinin   Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası-

nın 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər 
tutaraq “Təhsil haqqında” Azərbaycan Res-
publikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi 
barədə” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 
12 iyun tarixli 1189-VQD nömrəli Qanununun 
icrası ilə əlaqədar qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2009-cu il 10 iyul tarixli 121 nömrəli Fərmanı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 
Toplusu, 2009, № 7, maddə 524; 2011, № 2, 
maddə 85; 2013, № 6, maddə 632; 2015, № 2, 
maddə 126; 2016, № 2 (II kitab), maddə 238, 
№ 9, maddə 1478; 2017, № 5, maddə 784, № 
7, maddə 1359) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 
Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 
Akademiyasının Nizamnaməsi”ndə aşağıdakı 
dəyişikliklər edilsin:

1.1. 5.16.12-ci yarımbənddə “qəbul planı” 
sözləri “müvafiq ixtisaslar üzrə qəbul” sözləri 
ilə əvəz edilsin;

1.2. 9.18-ci bənddə “qəbul planını” sözləri 
“müvafiq ixtisaslar üzrə qəbulu” sözləri ilə 
əvəz edilsin.

2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2012-ci il 9 iyul tarixli 680 nömrəli Fərmanı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 
Toplusu, 2012, № 7, maddə 689; 2013, № 6, 
maddə 633; 2016, № 11, maddə 1803; 2017, 
№ 5, maddələr 786, 802; № 7, maddə 1362) ilə 
təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının 
Daxili İşlər Nazirliyi Daxili Qoşunlarının Ali 
Hərbi Məktəbinin Nizamnaməsi”nin 5.1-ci 
bəndində “qəbul planı” sözləri “müvafiq ixti-
saslar üzrə qəbul” sözləri ilə əvəz edilsin.

3. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2013-cü il 8 iyul tarixli 939 nömrəli Fərmanı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 
Toplusu, 2013, № 7, maddə 804; 2016, № 11, 
maddə 1803; 2017, № 5, maddələr 787, 802, 
№ 7, maddə 1363; 2018, № 4, maddə 698) 
ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası 
Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasının 
Nizamnaməsi”ndə aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

3.1. 5.4-cü bənddə “qəbul planını” sözləri 
“müvafiq ixtisaslar üzrə tələbə qəbulunu” 
sözləri ilə əvəz edilsin.;

3.2.  9.4-cü bənddə “tədris” sözü “təhsil” 
sözü ilə əvəz edilsin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 1 mart 2019-cu il

“Valyuta tənzimi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik 
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il 12 fevral tarixli 1501-VQD 

nömrəli Qanununun tətbiqi və “Valyuta tənzimi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il  

25 aprel tarixli 649-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2017-ci il 18 may tarixli 1415 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan   Respublikası   Prezidentinin   Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusi-

yasının 109-cu maddəsinin 19-cu və 32-ci 
bəndlərini rəhbər tutaraq, “Valyuta tənzimi 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanu-
nunda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan 
Respublikasının 2019-cu il 12 fevral tarixli 
1501-VQD nömrəli Qanununun qüvvəyə 
minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiqini 
təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabineti:

1.1. Azərbaycan Respublikası qanunla-
rının və Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin aktlarının “Valyuta tənzimi haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanununda 
dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Res-
publikasının Qanununa uyğunlaşdırılması ilə 
bağlı təkliflərini üç ay müddətində hazırlayıb 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə 

təqdim etsin;
1.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin normativ hüquqi aktlarının həmin 
Qanuna uyğunlaşdırılmasını üç ay müddətində 
təmin edib Azərbaycan Respublikasının 
Prezidentinə məlumat versin;

1.3. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının 
normativ hüquqi aktlarının həmin Qanuna uy-
ğunlaşdırılmasını nəzarətdə saxlasın və bunun 
icrası barədə beş ay müddətində Azərbaycan 
Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;

1.4. həmin Qanundan irəli gələn digər 
məsələləri həll etsin.

2. “Valyuta tənzimi haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununda dəyişikliklər 
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 
2017-ci il 25 aprel tarixli 649-VQD nömrəli 
Qanununun tətbiqi haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 18 may 

tarixli 1415 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017, 
№ 5, maddə 819) 2.1-ci bəndində “, 13-2.5-ci 
və 13-10.1-ci maddələrində” sözləri “və 13-
10.1-ci maddəsində” sözləri ilə əvəz edilsin.

3. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə 
Nazirliyi mərkəzi icra hakimiyyəti orqanla-
rının normativ hüquqi aktlarının və normativ 
xarakterli aktların “Valyuta tənzimi haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanununda 
dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırılma-
sını təmin edib Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabinetinə məlumat versin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 1 mart 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 27 sentyabr tarixli 935 nömrəli 
Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının 
(səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında 

kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”da, 2013-cü il 5 mart tarixli 833 nömrəli Fərmanı 
ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar 

Nazirliyi yanında Elektron Təhlükəsizlik Xidməti haqqında Əsasnamə”də və 2015-ci il  
4 may tarixli 516 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Əmlak 

Məsələləri Dövlət Komitəsi haqqında Əsasnamə”də dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan   Respublikası   Prezidentinin   Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusi-

yasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini 
rəhbər tutaraq, “Mühasibat uçotu haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanununda 
dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan 
Respublikasının 2018-ci il 4 may tarixli 1140-
VQD nömrəli Qanununun icrası ilə əlaqədar 
qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2003-cü il 27 sentyabr tarixli 935 nömrəli 
Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qa-
nunvericilik Toplusu, 2003, № 9, maddə 486; 
2007, № 5, maddə 459; 2008, № 6, maddə 
498, № 8, maddə 721; 2015, № 7, maddə 837; 
2016, № 8, maddə 1384; 2017, № 3, maddə 
353; Azərbaycan Respublikası Prezidenti-
nin 2019-cu il 1 fevral tarixli 510 nömrəli 
Fərmanı) ilə təsdiq edilmiş “Dövlət orqanla-
rında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının 
(səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus 

olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında 
kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”a 16 
nömrəli əlavə – “Qeydə alınması tələb olun-
mayan korrespondensiyanın siyahısı”nın 3-cü 
bəndinə “Mühasibat” sözündən sonra “uçotu” 
sözü əlavə edilsin.

2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2013-cü il 5 mart tarixli 833 nömrəli Fərmanı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunverici-
lik Toplusu, 2013, № 3, maddə 235; 2014, 
№ 9, maddə 1027; 2017, № 3, maddə 353; 
2018, № 9, maddə 1839) ilə təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, 
Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi 
yanında Elektron Təhlükəsizlik Xidməti haq-
qında Əsasnamə”nin 5.3.10-cu yarımbəndində 
“mühasibat” sözü (ikinci halda) “maliyyə” 
sözü ilə əvəz edilsin.

3. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2015-ci il 4 may tarixli 516 nömrəli Fərmanı 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunverici-
lik Toplusu, 2015, № 5, maddə 522; 2018, 
№ 1, maddə 39, № 9, maddə 1838) ilə 
təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının 
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi haqqında 
Əsasnamə”nin 3.0.49-cu yarımbəndi aşağıdakı 
redaksiyada verilsin:

“3.0.49. dövlət əmlakının özəlləşdirilmə sin-
dən, icarəyə verilməsindən və onun barəsində 
həyata keçirilən digər əməliyyatlardan əldə 
edilən vəsaitin uçotunun aparılmasını və onun 
dövlət büdcəsinə daxil olmasını təmin etmək, 
habelə mühasibat uçotunu aparmaqla maliyyə 
və statistik hesabatların tərtib olunmasını həyata 
keçirmək;”.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 1 mart 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1999-cu il 3 yanvar tarixli 60 nömrəli 
Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət 
İdarəçilik Akademiyasının Nizamnaməsi”ndə, 2016-cı il 11 aprel tarixli 858 nömrəli 

Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “MİDA” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin Nizamnaməsi”ndə, 
2016-cı il 11 aprel tarixli 860 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 

Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi publik hüquqi şəxsin Nizamnaməsi”ndə, 
2017-ci il 25 dekabr tarixli 1760 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 

Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun Nizamnaməsi”ndə, 2018-ci il 
26 iyun tarixli 148 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Kiçik 

və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin Nizamnaməsi”ndə və 2018-ci il 4 oktyabr tarixli 
288 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına 

Nəzarət Palatasının Nizamnaməsi”ndə dəyişiklik edilməsi haqqında

Azərbaycan   Respublikası   Prezidentinin   Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusi-

yasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini 
rəhbər tutaraq, “Mühasibat uçotu haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanununda 
dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan 
Respublikasının 2018-ci il 4 may tarixli 1140-
VQD nömrəli Qanununun icrası ilə əlaqədar 
qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
1999-cu il 3 yanvar tarixli 60 nömrəli Fərmanı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 
Toplusu, 1999, № 1, maddə 13; 2011, № 2, 
maddə 85; 2017, № 7, maddə 1350, № 9, 
maddə 1647) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət 
İdarəçilik Akademiyasının Nizamnaməsi”nin 
40-cı hissəsi aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“40. Akademiya “Mühasibat uçotu haq-
qında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 
tələblərinə uyğun olaraq mühasibat uçotunu 
aparır, habelə statistik, maliyyə və vergi hesa-
batlarını tərtib edir, Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin İşlər İdarəsinə və Azərbaycan 
Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə maliyyə 
hesabatlarını təqdim edir.”.

2. Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin 2016-cı il 11 aprel tarixli 858 nömrəli 
Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2016, № 4, maddə 
663, № 11, maddə 1820; 2017, № 5, maddə 
820, № 9, maddə 1656; 2018, № 2, maddə 
183) ilə təsdiq edilmiş “MİDA” Məhdud 
Məsuliyyətli Cəmiyyətinin Nizamnaməsi”nin 
10.5-ci bəndindən “mühasibat uçotu sahəsində 

dövlət tənzimləməsini həyata keçirən” sözləri 
çıxarılsın.

3. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2016-cı il 11 aprel tarixli 860 nömrəli Fərmanı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunveri-
cilik Toplusu, 2016, № 4, maddə 665, № 8, 
maddə 1369; 2017, № 7, maddə 1332) ilə 
təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının 
Dövlət İmtahan Mərkəzi publik hüquqi şəxsin 
Nizamnaməsi”nə aşağıdakı məzmunda 2.1.3-
2-ci yarımbənd əlavə edilsin:

“2.1.3-2. “Mühasibat uçotu haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanununa 
uyğun olaraq, peşəkar mühasib sertifikatının 
verilməsi məqsədi ilə imtahanlar keçirir və 
imtahanlardan müvəffəqiyyətlə keçən şəxslərə 
sertifikat verir;”.

4. Azərbaycan Respublikası Prezidenti-
nin 2017-ci il 25 dekabr tarixli 1760 nömrəli 
Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanun-
vericilik Toplusu, 2017, № 12 (I kitab), maddə 
2328; 2018, № 5, maddə 897, № 8, maddə 
1690; Azərbaycan Respublikası Prezidenti-
nin 2019-cu il 14 yanvar tarixli 470 nömrəli 
Fərmanı) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 
Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət 
Fondunun Nizamnaməsi”ndə aşağıdakı 
dəyişikliklər edilsin:

4.1. 4.4.2-ci yarımbənddə “mühasibat 
balansını, mənfəət və zərər” sözləri “habelə 
maliyyə” sözləri ilə əvəz edilsin;

4.2. 5.6.7-ci yarımbənddən “mühasibat 
balansını və digər” sözləri çıxarılsın;

4.3. 9.3-cü bənddə “hesabatını” sözü 

 “hesabatlarını” sözü ilə əvəz edilsin.
5. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2018-ci il 26 iyun tarixli 148 nömrəli Fərmanı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunverici-
lik Toplusu, 2018, № 6, maddə 1238, № 10, 
maddə 1991) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 
Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin İnki-
şafı Agentliyinin Nizamnaməsi”nin 6.4.18-ci 
yarımbəndindən “mühasibat balansını və 
digər” sözləri çıxarılsın.

6. Azərbaycan Respublikası Prezidenti-
nin 2018-ci il 4 oktyabr tarixli 288 nömrəli 
Fərmanı ilə (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2018, № 10, maddə 
1988) təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublika-
sının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının 
Nizamnaməsi”nə aşağıdakı məzmunda 3.1.1-
1-ci yarımbənd əlavə olunsun:

“3.1.1-1. Palatanın nəzarət etdiyi 
subyektlərdə “Mühasibat uçotu haqqın-
da” Azərbaycan Respublikası Qanununun 
tələblərinin təmin edilməsinə nəzarəti həyata 
keçirmək;”.

7. Bu Fərmanın 3-cü hissəsi “Mühasibat 
uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qa-
nununun 4.3.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan 
beynəlxalq standartların Azərbaycan dilində 
rəsmi mətnləri ilk dəfə dərc olunduğu gündən 
qüvvəyə minir.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 1 mart 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 24 aprel tarixli 57 nömrəli Fərmanı ilə 
təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Hirkan Milli Parkı haqqında Əsasnamə”də, 2004-

cü il 3 avqust tarixli 106 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Akademik Həsən Əliyev adına 
Azərbaycan Respublikasının Zəngəzur Milli Parkı haqqında Əsasnamə”də, “Azərbaycan 

Respublikasının Şirvan Milli Parkı haqqında Əsasnamə”də və “Azərbaycan Respublikasının 
Ağgöl Milli Parkı haqqında Əsasnamə”də, 2004-cü il 23 noyabr tarixli 147 nömrəli Fərmanı 
ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Altıağac Milli Parkı haqqında Əsasnamə”də, 

2005-ci il 27 aprel tarixli 227 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının 
Abşeron Milli Parkı haqqında Əsasnamə”də, 2008-ci il 19 noyabr tarixli 18 nömrəli Fərmanı 

ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Göygöl Milli Parkı haqqında Əsasnamə”də və 
2008-ci il 19 noyabr tarixli 19 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının 

Şahdağ Milli Parkı haqqında Əsasnamə”də dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan   Respublikası   Prezidentinin   Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusi-

yasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini 
rəhbər tutaraq, “Mühasibat uçotu haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanununda 
dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan 
Respublikasının 2018-ci il 4 may tarixli 1140-
VQD nömrəli Qanununun icrası ilə əlaqədar 
qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2004-cü il 24 aprel tarixli 57 nömrəli Fərmanı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 
Toplusu, 2004, № 4, maddə 237; 2007, № 11, 
maddə 1110; 2008, № 6, maddə 500; 2014, № 
12, maddə 1557; 2018, № 4, maddə 690) ilə 
təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının 
Hirkan Milli Parkı haqqında Əsasnamə”nin 
7.4.5-ci yarımbəndindən “mühasibat,” sözü 
çıxarılsın.

2. Azərbaycan Respublikası Prezidenti-
nin 2004-cü il 3 avqust tarixli 106 nömrəli 
Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2004, № 8, maddələr 
614, 625; 2005, № 8, maddə 715; 2007, № 11, 
maddə 1110; 2008, № 6, maddə 500; 2010, № 
2, maddə 86; 2014, № 12, maddə 1558; 2015, 
№ 9, maddə 1019; 2018, № 4, maddə 691) ilə 
təsdiq edilmiş “Akademik Həsən Əliyev adına 

Azərbaycan Respublikasının Zəngəzur Milli 
Parkı haqqında Əsasnamə”nin, “Azərbaycan 
Respublikasının Şirvan Milli Parkı haqqında 
Əsasnamə”nin və “Azərbaycan Respublikası-
nın Ağgöl Milli Parkı haqqında Əsasnamə”nin 
7.4.5-ci yarımbəndlərindən “mühasibat,” sözü 
çıxarılsın.

3. Azərbaycan Respublikası Prezidenti-
nin 2004-cü il 23 noyabr tarixli 147 nömrəli 
Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2004, № 11, maddə 
911; 2007, № 11, maddə 1110; 2008, № 6, 
maddə 500; 2014, № 12, maddə 1559; 2015, 
№ 9, maddə 1020; 2018, № 4, maddə 692) ilə 
təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının 
Altıağac Milli Parkı haqqında Əsasnamə”nin 
7.4.5-ci yarımbəndindən “mühasibat,” sözü 
çıxarılsın.

4. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2005-ci il 27 aprel tarixli 227 nömrəli Fərmanı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 
Toplusu, 2005, № 4, maddə 302; 2007, № 11, 
maddə 1110; 2008, № 6, maddə 500; 2010, № 
8, maddə 724; 2014, № 12, maddə 1560; 2015, 
№ 9, maddə 1021; 2018, № 4, maddə 693) ilə 
təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının 
Abşeron Milli Parkı haqqında Əsasnamə”nin 

7.4.5-ci yarımbəndindən “mühasibat,” sözü 
çıxarılsın.

5. Azərbaycan Respublikası Prezidenti-
nin 2008-ci il 19 noyabr tarixli 18 nömrəli 
Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qa-
nunvericilik Toplusu, 2008, № 11, maddə 974; 
2011, № 2, maddə 85; 2014, № 12, maddə 
1561; 2015, № 9, maddə 1022; 2018, № 4, 
maddə 694) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 
Respublikasının Göygöl Milli Parkı haqqında 
Əsasnamə”nin 7.4.5-ci yarımbəndindən “mü-
hasibat,” sözü çıxarılsın.

6. Azərbaycan Respublikası Prezidenti-
nin 2008-ci il 19 noyabr tarixli 19 nömrəli 
Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008, № 11, maddə 
975; 2011, № 2, maddə 85; 2014, № 12, 
maddə 1562; 2018, № 4, maddə 695) ilə 
təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının 
Şahdağ Milli Parkı haqqında Əsasnamə”nin 
7.4.5-ci yarımbəndindən “mühasibat,” sözü 
çıxarılsın.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 1 mart 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 29 mart tarixli 454 nömrəli 
Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi haqqında 

Əsasnamə”də, 2002-ci il 29 iyun tarixli 724 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Orqanlarının Maddi-Texniki və Sosial Bazasının 

Möhkəmləndirilməsi Fondu haqqında Əsasnamə”də, “Azərbaycan Respublikasının 
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və onun yanında yaradılmış dövlət xidmətləri haqqında 

əsasnamələrin təsdiq edilməsi barədə” 2005-ci il 20 aprel tarixli 226 nömrəli, 
“Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyinin fəaliyyətinin təmin edilməsi 
ilə bağlı bəzi məsələlər haqqında” 2006-cı il 29 dekabr tarixli 511 nömrəli və “Azərbaycan 

Respublikası Maliyyə Nazirliyinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi tədbirləri haqqında” 
2009-cu il 9 fevral tarixli 48 nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan   Respublikası   Prezidentinin   Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusi-

yasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini 
rəhbər tutaraq, “Mühasibat uçotu haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanununda 
dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan 
Respublikasının 2018-ci il 4 may tarixli 1140-
VQD nömrəli Qanununun icrası ilə əlaqədar 
qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2001-ci il 29 mart tarixli 454 nömrəli Fərmanı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 
Toplusu, 2001, № 3, maddə 162; 2005, № 9, 
maddə 797; 2006, № 5, maddə 400; 2007, № 
4, maddə 323, № 12, maddə 1246; 2008, № 
11, maddə 972; 2009, № 10, maddə 780, № 
12, maddə 983; 2011, № 2, maddə 85; 2013, 
№ 2, maddə 111, № 7, maddə 806; 2016, № 
6, maddə 1038; 2017, № 2, maddə 183, № 
5, maddə 842, № 10, maddə 1783; 2018, № 
12 (I kitab), maddə 2572) ilə təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi 
haqqında Əsasnamə”yə aşağıdakı məzmunda 
8.1-1-ci və 8.1-2-ci bəndlər əlavə edilsin:

“8.1-1. “Mühasibat uçotu haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə 
müəyyən edilmiş hallarda mühasibat uçotu 
sahəsində dövlət nəzarətini həyata keçirmək;

8.1-2. “Mühasibat uçotu haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə 
müəyyən edilmiş qaydada kommersiya 
təşkilatlarının siyahısını Azərbaycan Respubli-
kasının Maliyyə Nazirliyinə təqdim etmək;”.

2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2002-ci il 29 iyun tarixli 724 nömrəli Fərmanı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 
Toplusu, 2002, № 6, maddə 338; 2008, № 11, 
maddə 965; 2011, № 2, maddə 85) ilə təsdiq 
edilmiş “Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər 
Orqanlarının Maddi-texniki və Sosial Baza-
sının Möhkəmləndirilməsi Fondu haqqında 
Əsasnamə”nin 11.2-ci bəndində “maliyyə-
təsərrüfat fəaliyyəti haqqında hesabatları” sözləri 
“maliyyə hesabatlarını” sözləri ilə əvəz edilsin.

3. “Azərbaycan Respublikasının Kənd 
Təsərrüfatı Nazirliyi və onun yanında yaradıl-
mış dövlət xidmətləri haqqında əsasnamələrin 
təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respubli-
kası Prezidentinin 2005-ci il 20 aprel tarixli 226 
nömrəli Fərmanında (Azərbaycan Respublikası-
nın Qanunvericilik Toplusu, 2005, № 4, maddə 
301; 2006, № 2, maddə 91, № 5, maddə 397; 
2007, № 2, maddə 87; 2008, № 6, maddə 488, 
№ 11, maddə 970; 2009, № 10, maddə 779, № 
12, maddə 983; 2011, № 2, maddə 85; 2014, 
№ 6, maddə 638; 2015, № 2, maddə 132, № 7, 
maddə 840; 2016, № 12, maddə 2095; 2017, 

№ 3, maddə 378, № 6, maddə 1079; 2018, № 
6, maddə 1233, № 7 (I kitab), maddə 1511) 
aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

3.1. həmin Fərmanla təsdiq edil-
miş “Azərbaycan Respublikasının Kənd 
Təsərrüfatı Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin 
11.52-ci bəndi aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“11.52. Nazirlik sistemində “Mühasibat 
uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Qanununun tələblərinə uyğun olaraq mühasi-
bat uçotunu aparır, habelə statistik, maliyyə və 
vergi hesabatlarını tərtib edir;”;

3.2. həmin Fərmanla təsdiq edil-
miş “Azərbaycan Respublikasının Kənd 
Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Fitosani-
tar Xidməti haqqında Əsasnamə”nin 14.7-ci 
bəndi aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“14.7. tabeliyindəki təşkilatlarda “Mühasi-
bat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Qanununun tələblərinə uyğun olaraq mühasi-
bat uçotunun, habelə statistik, maliyyə və vergi 
hesabatlarının tərtib edilməsi işlərinin düzgün 
aparılmasına nəzarət edir;”.

4. “Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə 
Hallar Nazirliyinin fəaliyyətinin təmin 
edilməsi ilə bağlı bəzi məsələlər haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-
cı il 29 dekabr tarixli 511 nömrəli Fərmanı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 
Toplusu, 2006, № 12, maddə 1058; 2008, № 
11, maddə 980, № 12, maddə 1069; 2010, № 
2, maddə 85; 2011, № 2, maddə 85; 2014, № 
12, maddə 1579; 2015, № 9, maddə 997, № 
11, maddə 1323; 2017, № 1, maddə 63, № 
3, maddə 362, № 9, maddə 1649) ilə təsdiq 
edilmiş “Azərbaycan Respublikası Fövqəladə 
Hallar Nazirliyinin Dövlət Material Ehtiyatları 
Agentliyi haqqında Əsasnamə”nin 8.18-ci 
bəndi aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“8.18. tabeliyindəki idarə, müəssisə 
və təşkilatlarda “Mühasibat uçotu haqqın-
da” Azərbaycan Respublikası Qanununun 
tələblərinə uyğun olaraq mühasibat uçotunun, 
habelə statistik, maliyyə və vergi hesabatları-
nın tərtib edilməsi işinin düzgün aparılmasına 
nəzarət etmək;”.

5. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2009-cu il 9 fevral tarixli 48 nömrəli Fərmanı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunveri-
cilik Toplusu, 2009, № 2, maddə 61, № 7, 
maddə 533, № 10, maddə 780, № 12, maddə 
983; 2010, № 2, maddələr 77, 80; 2011, № 
2, maddə 85; 2015, № 2, maddə 108, № 9, 
maddə 988; 2016, № 9, maddə 1479; 2017, № 
5, maddə 771, № 6, maddə 1081; 2018, № 1, 
maddə 47, № 3, maddə 450, № 5, maddə 912, 

№ 12 (I kitab), maddələr 2556, 2572) ilə təsdiq 
edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Maliyyə 
Nazirliyi haqqında Əsasnamə”də aşağıdakı 
dəyişikliklər edilsin:

5.1. 8.48-ci bənd aşağıdakı redaksiyada 
verilsin:

“8.48. Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq 
Standartlarının, Kiçik və Orta Sahibkarlıq 
Subyektləri üçün Maliyyə Hesabatlarının 
Beynəlxalq Standartlarının, İctimai Sek-
tor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq 
Standartlarının Azərbaycan dilinə tərcüməsini 
təşkil etmək, bu tərcümələrin həmin standart-
ların Azərbaycan dilində rəsmi mətnləri kimi 
dərc olunmasını təmin etmək və uçot qaydala-
rını təsdiq etmək;”;

5.2. aşağıdakı məzmunda 8.48-1-ci və 
8.48-2-ci bəndlər əlavə edilsin:

“8.48-1. Peşəkar mühasib sertifikatı almış 
şəxslərin dövlət reyestrinin aparılmasını təmin 
etmək, peşəkar mühasib təşkilatının akkredita-
siya olunmasını həyata keçirmək;

8.48-2. “Mühasibat uçotu haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə 
müəyyən edilmiş hallarda mühasibat uçotu 
sahəsində dövlət nəzarətini həyata keçirmək;”;

5.3.  8.49-cu bənd aşağıdakı redaksiyada 
verilsin:

“8.49. Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq 
Standartlarının, İctimai Sektor üçün Mühasibat 
Uçotunun Beynəlxalq Standartlarının, Kiçik 
və Orta Sahibkarlıq Subyektləri üçün Maliyyə 
Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarının və 
uçot qaydalarının tətbiqi ilə bağlı təlim kurs-
ları, seminarlar, konfranslar təşkil etmək və 
digər zəruri tədbirləri həyata keçirmək;”;

5.4. aşağıdakı məzmunda 8.49-1-ci bənd 
əlavə edilsin:

“8.49-1. “Mühasibat uçotu haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun 
olaraq, kommersiya təşkilatlarının ictimai 
əhəmiyyətli qurumlara aid edilməsi üçün me-
yar göstəricilərinə dair təkliflərini hər üç ildən 
bir aprel ayının 30-dək Azərbaycan Respubli-
kasının Nazirlər Kabinetinə təqdim etmək;”;

5.5. 9.19-cu bənddən “və büdcədənkənar 
dövlət fondları”, “və tövsiyə xarakteri daşıyan 
sənədlərin” və “və tətbiq” sözləri çıxarılsın; 

5.6.  27-ci bənddə “hesabatının” sözü 
“maliyyə hesabatlarının” sözləri ilə əvəz edilsin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 1 mart 2019-cu il

3 mart 2019-cu il, bazar 3



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 23 dekabr tarixli 432 nömrəli Fərmanı ilə 
təsdiq edilmiş “Özəlləşdirmədən əldə olunan vəsaitin Azərbaycan Respublikasının dövlət 
büdcəsinə daxil edilməsi və ondan istifadə olunması Qaydaları”nda, “Mühasibat uçotu 

haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 
2005-ci il 7 fevral tarixli 192 nömrəli Fərmanında, “Nizamnamə kapitalında dövlətə məxsus 
səhmlər olan bankların və bank olmayan kredit təşkilatlarının idarə edilməsində dövlətin 
iştirakı qaydası haqqında” 2009-cu il 7 avqust tarixli 144 nömrəli Fərmanında, 2016-cı il 

7 dekabr tarixli 1149 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Tikinti və infrastruktur obyektləri 
ilə əlaqədar investisiya layihələrinin investorlar tərəfindən “Tik–idarə et–təhvil ver” 

modeli çərçivəsində həyata keçirilməsinin şərtləri, tikinti və infrastruktur obyektlərinin 
növlərinə uyğun olaraq investorlar qarşısında qoyulan tələblər, bağlanılan müqavilələrin 

xüsusiyyətləri və şərtləri, investisiya qoyuluşu nəticəsində əldə olunacaq mal və xidmətlərin 
dəyərinin müəyyənləşdirilməsi Qaydası”nda dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan   Respublikası   Prezidentinin   Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusi-

yasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini 
rəhbər tutaraq, “Mühasibat uçotu haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanununda 
dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan 
Respublikasının 2018-ci il 4 may tarixli 
1140-VQD nömrəli Qanununun icrası ilə 
əlaqədar qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 2000-ci il 23 dekabr tarixli 432 
nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respubli-
kasının Qanunvericilik Toplusu, 2000, № 
12, maddə 844; 2001, № 7, maddə 470, № 
10, maddə 640; 2002, № 12, maddə 725; 
2003, № 9, maddə 475, № 10, maddələr 
569, 585; 2004, № 9, maddə 678; 2005, 
№ 5, maddə 400; 2006, № 7, maddə 590; 
2007, № 5, maddə 452, № 6, maddə 599, 
№ 11, maddə 1097; 2008, № 7, maddə 
613; 2009, № 3, maddə 163, № 12, maddə 
990; 2010, № 6, maddə 498, № 7, maddə 
610; 2013, № 10, maddə 1146; 2015, № 
9, maddə 999; 2016, № 8, maddə 1384) 
ilə təsdiq edilmiş “Özəlləşdirmədən əldə 
olunan vəsaitin Azərbaycan Respublikasının 
dövlət büdcəsinə daxil edilməsi və ondan 
istifadə olunması Qaydaları”nın 8-ci hissəsi 
aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“8. dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi 
nəticəsində əldə edilən pul vəsaitinin uçotu-
nun aparılmasını və onun dövlət büdcəsinə 

köçürülməsinin təmin edilməsini, habelə 
 mühasibat uçotunu aparmaqla maliyyə 
və statistik hesabatların tərtib olunması-
nı Azərbaycan Respublikasının Əmlak 
Məsələləri Dövlət Komitəsi həyata keçirir.”. 

2. “Mühasibat uçotu haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq 
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2005-ci il 7 fevral tarixli 192 
nömrəli Fərmanında (Azərbaycan Respubli-
kasının Qanunvericilik Toplusu, 2005, № 2, 
maddə 68; 2012, № 6, maddə 541; 2013, № 
5, maddə 493; 2015, № 7, maddə 824; 2017, 
№ 3, maddə 367; 2018, № 6, maddə 1195) 
aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

2.1.  2.2-ci bənddə “18.4-cü və 18.5-ci 
maddələrində” sözləri “18.5-ci maddəsində” 
sözləri ilə əvəz edilsin;

2.2. aşağıdakı məzmunda 2.2-1-ci bənd 
əlavə edilsin:

“2.2-1. həmin Qanunun 18.4-cü 
maddəsində nəzərdə tutulmuş siyahını 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabi-
netinin təsdiq etdiyi meyar göstəricilərinə 
uyğun olaraq, hər il sentyabr ayının 1-dək 
Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi-
nin təklifləri əsasında Azərbaycan Respubli-
kasının Nazirlər Kabineti müəyyən edir.”.

3. “Nizamnamə kapitalında dövlətə 
məxsus səhmlər olan bankların və bank 
olmayan kredit təşkilatlarının idarə 

edilməsində dövlətin iştirakı qaydası haq-
qında” Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin 2009-cu il 7 avqust tarixli 144 nömrəli 
Fərmanının (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2009, № 8, maddə 
620; 2016, № 2, maddə 269) 1.1.3-cü 
yarımbəndində “mühasibat balanslarının, 
mənfəət və zərər hesablarının” sözləri 
“maliyyə hesabatlarının” sözləri ilə əvəz 
edilsin.

4. Azərbaycan Respublikası Prezidenti-
nin 2016-cı il 7 dekabr tarixli 1149 nömrəli 
Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2016, № 12, maddə 
2067) ilə təsdiq edilmiş “Tikinti və infrast-
ruktur obyektləri ilə əlaqədar investisiya 
layihələrinin investorlar tərəfindən “Tik–
idarə et–təhvil ver” modeli çərçivəsində 
həyata keçirilməsinin şərtləri, tikinti və 
infrastruktur obyektlərinin növlərinə 
uyğun olaraq investorlar qarşısında qo-
yulan tələblər, bağlanılan müqavilələrin 
xüsusiyyətləri və şərtləri, investisiya 
qoyuluşu nəticəsində əldə olunacaq mal və 
xidmətlərin dəyərinin müəyyənləşdirilməsi 
Qaydası”nın 4.1.1-ci yarımbəndinin ikinci 
cümləsindən “milli və ya” sözləri çıxarılsın.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 1 mart 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Lisenziyalaşdırma sahəsində bəzi tədbirlər 
haqqında” 2015-ci il 21 dekabr tarixli 713 nömrəli, “Azərbaycan Respublikasının 

Dövlət İmtahan Mərkəzi publik hüquqi şəxsin yaradılması haqqında” 2016-cı il 11 aprel 
tarixli 860 nömrəli və “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq 
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 5 sentyabr tarixli 
156 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi haqqında” 2016-cı il 21 dekabr tarixli 

1168 nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan   Respublikası   Prezidentinin   Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası-

nın 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər 
tutaraq “Təhsil haqqında” Azərbaycan Res-
publikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi 
barədə” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 
12 iyun tarixli 1189-VQD nömrəli Qanununun 
icrası ilə əlaqədar qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikası Prezidenti-
nin 2015-ci il 21 dekabr tarixli 713 nömrəli 
Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanun-
vericilik Toplusu, 2015, № 12, maddə 1467; 
2018, № 4, maddə 687) ilə təsdiq edilmiş 
Əlavə № 4 – “Naxçıvan Muxtar Respublikası-
nın icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən lisen-
ziya verilən fəaliyyət növlərinin siyahısı”nda 
aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1.1. 4.1-ci bəndə “məktəbəqədər” 
sözündən əvvəl “dövlət məktəbəqədər təhsil 
müəssisələri istisna olmaqla,” sözləri əlavə 
edilsin;

1.2. 4.2-ci bəndə “ümumi” sözündən əvvəl 
“dövlət ümumi təhsil müəssisələri istisna 
olmaqla,” sözləri əlavə edilsin.

2. “Azərbaycan Respublikasının Dövlət 
İmtahan Mərkəzi publik hüquqi şəxsin yara-
dılması haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2016-cı il 11 aprel tarixli 860 
nömrəli Fərmanında (Azərbaycan Respubli-
kasının Qanunvericilik Toplusu, 2016, № 4, 
maddə 665, № 8, maddə 1369; 2017, № 7, 
maddə 1332) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

2.1. 1-ci hissədə “tibb təhsili üzrə əsas 
təhsil” sözləri “əsas (baza ali) tibb təhsili” 
sözləri ilə əvəz edilsin;

2.2. həmin Fərmanla təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikasının Dövlət 
İmtahan Mərkəzi publik hüquqi şəxsin 
Nizamnaməsi”nin 2.1.2-ci və 2.1.3-cü 
yarımbəndlərində “tibb təhsili üzrə əsas təhsil” 
sözləri “əsas (baza ali) tibb təhsili” sözləri ilə 

əvəz edilsin.
3. “Təhsil haqqında” Azərbaycan Res-

publikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2009-cu il 5 sentyabr tarixli 156 nömrəli 
Fərmanında dəyişikliklər edilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-
cı il 21 dekabr tarixli 1168 nömrəli Fərmanının 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 
Toplusu, 2016, № 12, maddə 2086) 2.3.3-cü 
yarımbəndində “ali təhsil müəssisələrinin 
magistraturalarına” sözləri “magistraturaya 
(rezidenturaya)” sözləri ilə əvəz edilsin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 1 mart 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1999-cu il 15 aprel tarixli 134 saylı 
Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi 

Xidmətinin Heydər Əliyev adına Akademiyasının Nizamnaməsi”ndə və 
2000-ci il 6 mart tarixli 347 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 
Respublikasının rayon, şəhər, şəhərlərdə rayon icra hakimiyyəti başçılarının 
aparatlarında sənədlərlə iş barədə Təlimat”da dəyişiklik edilməsi haqqında

Azərbaycan   Respublikası   Prezidentinin   Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusi-

yasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini 
rəhbər tutaraq, “Mühasibat uçotu haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanununda 
dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan 
Respublikasının 2018-ci il 4 may tarixli 1140-
VQD nömrəli Qanununun icrası ilə əlaqədar 
qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
1999-cu il 15 aprel tarixli 134 saylı Sərəncamı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 
Toplusu, 1999, № 4, maddə 253; 2005, № 4, 
maddə 299; 2008, № 6, maddə 496; 2011, № 
7, maddə 655; 2013, № 6, maddə 684; 2017, 
№ 5, maddə 886, № 11, maddə 2071) ilə təsdiq 

edilmiş “Azərbaycan Respublikası Dövlət 
Təhlükəsizliyi Xidmətinin Heydər Əliyev adı-
na Akademiyasının Nizamnaməsi”nin 9.1-ci 
bəndi aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“9.1. Akademiya “Mühasibat uçotu haq-
qında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 
tələblərinə uyğun olaraq mühasibat uçotunu 
aparır, habelə statistik, maliyyə və vergi hesa-
batlarını tərtib və təqdim edir.”.

2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2000-ci il 6 mart tarixli 347 nömrəli Sərəncamı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 
Toplusu, 2000, № 3 (I kitab), maddə 186; 
2016, № 5, maddə 927, № 9, maddə 1464; 
2017, № 3, maddə 353; 2018, № 6, maddə 

1297) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Res-
publikasının rayon, şəhər, şəhərlərdə rayon 
icra hakimiyyəti başçılarının aparatlarında 
sənədlərlə iş barədə Təlimat”ın 82-ci bəndində 
“mühasibata və maliyyə-təsərrüfat uçotuna 
aid sənədləşmə işi qanunvericilikdə nəzərdə 
tutulmuş qaydada” sözləri “mühasibat uçotu 
“Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Res-
publikasının Qanununa uyğun olaraq” sözləri 
ilə əvəz edilsin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 1 mart 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası hökuməti 
ilə Belarus Respublikası hökuməti 

arasında miqrasiya sahəsində 
əməkdaşlıq haqqında Sazişin 

təsdiq edilməsi barədə
Azərbaycan  Respublikası   
Prezidentinin  Fərmanı

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

1. Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Belarus Respublikası 
hökuməti arasında miqrasiya sahəsində əməkdaşlıq haqqında 2018-ci 
il noyabrın 19-da Minsk şəhərində imzalanmış Saziş təsdiq edilsin.

2. Bu Fərmanın 1-ci hissəsində göstərilən Saziş qüvvəyə 
mindikdən sonra Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya 
Xidməti onun müddəalarının həyata keçirilməsini təmin etsin.

3. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi Sazişin 
qüvvəyə minməsi üçün zəruri olan dövlətdaxili prosedurların yerinə 
yetirildiyi barədə Belarus Respublikası hökumətinə bildiriş göndərsin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 1 mart 2019-cu il

Azərbaycan Respublikasının Əmək 
və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 

ilə Belarus Respublikasının Əmək 
və Sosial Müdafiə Nazirliyi arasında 
əmək, məşğulluq və sosial müdafiə 

sahəsində əməkdaşlıq haqqında 
Anlaşma Memorandumunun 

təsdiq edilməsi barədə
Azərbaycan  Respublikası   
Prezidentinin  Fərmanı

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

1. Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi Nazirliyi ilə Belarus Respublikasının Əmək və Sosi-
al Müdafiə Nazirliyi arasında əmək, məşğulluq və sosial müdafiə 
sahəsində əməkdaşlıq haqqında 2018-ci il noyabrın 19-da Minsk 
şəhərində imzalanmış Anlaşma Memorandumu təsdiq edilsin.

2. Bu Fərmanın 1-ci hissəsində göstərilən Anlaşma Memoran-
dumu qüvvəyə mindikdən sonra Azərbaycan Respublikasının Əmək 
və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi onun müddəalarının həyata 
keçirilməsini təmin etsin.

3. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi Anlaşma 
Memorandumunun qüvvəyə minməsi üçün zəruri olan dövlətdaxili 
prosedurların yerinə yetirildiyi barədə Belarus Respublikası 
hökumətinə bildiriş göndərsin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 1 mart 2019-cu il

Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər 
Nazirliyi ilə Belarus Respublikasının 

Məhkəmə Ekspertizaları Dövlət Komitəsi 
arasında məhkəmə ekspertizası fəaliyyəti 
sahəsində əməkdaşlıq haqqında Sazişin 

təsdiq edilməsi barədə

Azərbaycan  Respublikası   
Prezidentinin  Fərmanı

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

1. Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi ilə Belarus 
Respublikasının Məhkəmə Ekspertizaları Dövlət Komitəsi arasında 
məhkəmə ekspertizası fəaliyyəti sahəsində əməkdaşlıq haqqında 2018-
ci il noyabrın 19-da Minsk şəhərində imzalanmış Saziş təsdiq edilsin.

2. Bu Fərmanın 1-ci hissəsində göstərilən Saziş qüvvəyə 
mindikdən sonra Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi 
onun müddəalarının həyata keçirilməsini təmin etsin.

3. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi Sazi-
şin qüvvəyə minməsi üçün zəruri olan dövlətdaxili prosedurların 
yerinə yetirildiyi barədə Belarus Respublikası hökumətinə bildiriş 
göndərsin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 1 mart 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2011-ci il 3 mart tarixli 

391 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş 
“Xidməti pasport almaq hüququ 

olan vəzifəli şəxslərin siyahısı”nda 
dəyişiklik edilməsi haqqında

Azərbaycan  Respublikası   
Prezidentinin  Fərmanı

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

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 3 mart tarixli 
391 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 
Toplusu, 2011, № 3, maddə 172; 2012, № 2, maddə 68, № 5, maddə 
426, № 9, maddə 851, № 12, maddə 1248; 2013, № 9, maddə 1063; 
2014, № 9, maddə 1033; 2016, № 2 (II kitab), maddə 236; 2017, № 
3, maddə 383, № 10, maddə 1782, № 11, maddə 2022; 2018, № 5, 
maddə 971) ilə təsdiq edilmiş “Xidməti pasport almaq hüququ olan 
vəzifəli şəxslərin siyahısı”nın 2.3-cü bəndi aşağıdakı redaksiyada 
verilsin: 

“2.3. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun İcraçı di-
rektoru və onun müavini, İcraçı direktorun müşaviri, köməkçisi, İcraçı 
direktorun ofisinin, Hasilat Sənayesində Şəffaflıq üzrə Komissiyanın 
Katibliyinin və digər struktur vahidlərinin (müdiriyyət, departament, 
şöbə) rəhbərləri və onların müavinləri;”.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 1 mart 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 18 sentyabr tarixli 583 
nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və 

Təbii Sərvətlər Nazirliyi haqqında Əsasnamə”də dəyişiklik edilməsi barədə
Azərbaycan   Respublikası   Prezidentinin   Fərmanı

Azərbaycan Respublikası Konstitu-
siyasının 113-cü maddəsinin I hissəsini 
rəhbər tutaraq, “Ətraf mühitə təsirin 
qiymətləndirilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının 2018-ci il 12 iyun tarixli 
1175-VQ nömrəli Qanununun icrası ilə 
əlaqədar qərara alıram:

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2001-ci il 18 sentyabr tarixli 583 nömrəli 
Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2001, № 9, maddə 
598; 2004, № 2, maddə 71, № 12, maddələr 
994, 1005; 2005, № 10, maddə 910; 2008, 
№ 11, maddə 970; 2009, № 7, maddə 521, 
№ 12, maddə 983; 2011, № 2, maddə 85; 
2015, № 2, maddə 130, № 9, maddə 980; 
2016, № 10, maddə 1630; 2017, № 3, 
maddələr 353, 355; 2018, № 4, maddə 689, 
№7 (I kitab), maddə 1503, № 11, maddə 
2278) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Res-
publikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər 
Nazirliyi haqqında Əsasnamə”də aşağıdakı 
dəyişikliklər edilsin:

1. Aşağıdakı məzmunda 9.9-9-cu bənd 
əlavə edilsin:

“9.9-9. ətraf mühitə təsirin 

qiymətləndirilməsi (ƏMTQ) və strateji 
 ekoloji qiymətləndirmə (SEQ) sahəsində 
dövlət nəzarətini həyata keçirmək;”. 

2. 10.75-ci bənd aşağıdakı redaksiyada 
verilsin:

“10.75. Kənd təsərrüfatı, meşəçilik, 
balıqçılıq, enerji, sənaye, nəqliyyat, tul-
lantıların və suyun idarə olunması, torpaq 
ehtiyatlarının istifadəsi, turizm və telekom-
munikasiya sahələri üzrə strateji sənədlərin, 
ərazi planlaşdırma sənədlərinin, ətraf 
mühitin mühafizəsi, ekoloji təhlükəsizlik 
sahəsində Azərbaycan Respublikasının 
tərəfdar çıxdığı beynəlxalq və konsessiya 
müqavilələrindən irəli gələn layihələrin 
strateji ekoloji qiymətləndirmə sənədlərinin 
və “Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanu-
nunun əlavəsində nəzərdə tutulmuş fəaliyyət 
növləri ilə bağlı layihələrin ətraf mühitə 
təsirinin qiymətləndirilməsi sənədlərinin 
dövlət ekoloji ekspertizasını keçirir və 
həmin sənədlərə dair ekspertiza rəyi verir;”.

3. Aşağıdakı məzmunda 10.75-1-ci – 
10.75-3-cü bəndlər əlavə edilsin:

“10.75-1. ətraf mühitə təsirin 

qiymətləndirilməsi (ƏMTQ) üzrə 
qiymətləndiricilərə ixtisas attestatı verir, 
 attestatın qüvvədəolma müddətini dayandırır 
və ya onu ləğv edir;

 10.75-2. ətraf mühitə təsirin 
qiymətləndirilməsi (ƏMTQ) üzrə 
qiymətləndiricilərin və ƏMTQ üzrə 
təşkilatların reyestrinin aparılmasını təmin 
edir, onların fəaliyyətinə nəzarəti həyata 
keçirir;

10.75-3. ətraf mühitə təsirin 
qiymətləndirilməsi (ƏMTQ) və stra-
teji ekoloji qiymətləndirilmə (SEQ) 
sənədlərinə dair ekspertiza rəyinin, habelə 
ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi 
(ƏMTQ) üzrə qiymətləndiricilər və ƏMTQ 
üzrə təşkilat barədə “Ətraf mühitə təsirin 
qiymətləndirilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununda nəzərdə tutul-
muş məlumatların rəsmi internet səhifəsində 
yerləşdirilməsini təmin edir;”.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 1 mart 2019-cu il

3 mart 2019-cu il, bazar4

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə 
Dövlət Strategiyası”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2013-cü il 24 oktyabr tarixli  

13 nömrəli, “Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin və Konstitusiya 
quruluşunun müdafiəsi zamanı əlil olmuş və Azərbaycan Respublikasının azadlığı, suverenliyi 

və ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olan, hərbi əməliyyatla əlaqədar itkin düşən və məhkəmə 
tərəfindən ölmüş elan edilən vətəndaşların uşaqlarının təhsil xərclərinin ödənilməsi haqqında” 

2014-cü il 18 mart tarixli 347 nömrəli və “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı 
üzrə Dövlət Strategiyası”nın həyata keçirilməsi ilə bağlı Fəaliyyət Planı”nın təsdiq edilməsi 

haqqında” 2015-ci il 19 yanvar tarixli 995 nömrəli sərəncamlarında dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu 

maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq “Təhsil haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi 
barədə” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 12 iyun tarix-
li 1189-VQD nömrəli Qanununun icrası ilə əlaqədar qərara 
alıram:

1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 24 
oktyabr tarixli 13 nömrəli Sərəncamı (Azərbaycan Respublikası-
nın Qanunvericilik Toplusu, 2013, № 10, maddə 1186) ilə təsdiq 
edilmiş “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə 
Dövlət Strategiyası”nın 7-ci hissəsinin 3.4.1-ci yarımbəndində 
“və “Tələbə-məzun” sistemi” sözləri “, Tələbə-məzun” və 
“Şagird-məzun” dövlət elektron məlumat sistemləri” sözləri ilə 
əvəz edilsin.

2. “Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün, 
müstəqilliyinin və Konstitusiya quruluşunun müdafiəsi zamanı 
əlil olmuş və Azərbaycan Respublikasının azadlığı, suveren-
liyi və ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olan, hərbi əməliyyatla 
əlaqədar itkin düşən və məhkəmə tərəfindən ölmüş elan edilən 
vətəndaşların uşaqlarının təhsil xərclərinin ödənilməsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 18 mart tarixli 
347 nömrəli Sərəncamının (Azərbaycan Respublikasının Qa-
nunvericilik Toplusu, 2014, № 3, maddə 292; 2016, № 7, maddə 
1297) 1-ci hissəsində “tibb təhsilində əsas” sözləri “əsas (baza 
ali) tibb təhsili” sözləri ilə əvəz edilsin.

3. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 19 
yanvar tarixli 995 nömrəli Sərəncamı (Azərbaycan Respublika-
sının Qanunvericilik Toplusu, 2015, № 1, maddə 39; 2016, № 
8, maddə 1384, № 9, maddə 1470; 2017, № 5, maddə 802, № 8, 
maddə 1521) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında 
təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nın həyata keçirilməsi 
ilə bağlı Fəaliyyət Planı”nın 3.4.1-ci yarımbəndində “və 
“Tələbə-məzun” sistemi” sözləri “, Tələbə-məzun” və “Şagird-
məzun” dövlət elektron məlumat sistemləri” sözləri ilə əvəz 
edilsin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 1 mart 2019-cu il



3 mart 2019-cu il, bazar 5
Yasamal rayonunda Novruz yarmarkası açılıb

Yarmarkada respublika-
mızın müxtəlif bölgələrindən 
olan fermerlər, ailə 
təsərrüfatları əhaliyə geniş 
çeşiddə kənd təsərrüfatı 
məhsullarını bazar 
qiymətlərindən xeyli ucuz 
təklif edirlər. Məhsulların 
keyfiyyətinə və qiymətlərinə 
müvafiq qurumlar tərəfindən 
nəzarət olunur. 

Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin ərazi-təşkilat 
məsələləri üzrə köməkçisi 
Zeynal Nağdəliyev yarmar-
kanın fəaliyyəti ilə tanış olub. 
Satıcılarla, fermerlərlə söhbət 
edən Zeynal Nağdəliyev 
onlara yaradılan şəraitlə, 
satışa çıxarılan məhsulların 
qiymətləri ilə maraqlanıb. 
Qeyd edib ki, dövlətimizin 
başçısının tapşırığı əsasında 
təşkil edilən bu yarmarka-
larda məqsəd fermerlərin, 
sahibkarların öz məhsullarını 
əlverişli şəraitdə yarmarkada 
sata bilmələri, əhalinin isə 
ucuz qiymətə bu məhsulları 
almasıdır. Yarmarkalarda 
qiymət bazarlardakından 
xeyli ucuzdur.

Yarmarka ilə tanışlıq 
zamanı bildirilib ki, ölkəmizdə 
aqrar sahəyə, o cümlədən 

fermerlərə göstərilən 
dövlət dəstəyi əhalinin 
məşğulluğunun təmin 
olunması, insanların sosial 
rifahının yaxşılaşdırılması 
ilə yanaşı, həm də məhsul 
bolluğu yaradır. Belə tədbirlər 
əhalinin ərzaq məhsulları 
ilə etibarlı təminatında, süni 
qiymət artımının qarşısının 
alınmasında və istehlakçıların 
seçim imkanlarının artırılma-
sında mühüm rol oynayır. 

Kənd təsərrüfatı 
məhsullarının satış yarmar-
kaları da bu məqsədə xidmət 
edir. Yarmarkada satıcı və 

alıcıların rahatlığının təmin 
olunması üçün əlverişli ticarət 
mühiti yaradılıb. Fermerlər, 
sahibkarlar və kənd 
təsərrüfatı məhsulları isteh-
salçıları məhsullarını satmaq 
üçün yarmarkaya gətirir və 
münasib qiymətlərlə alıcılara 
təklif edirlər. 

Xatırladaq ki, Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyevin tapşırığı ilə 
paytaxtın 14 ünvanında, 
ölkənin bütün şəhər və rayon 
mərkəzlərində martın 2-dən 
etibarən hər həftənin şənbə 
və bazar günləri, martın 16-

dan 21-dək isə hər gün Nov-
ruz yarmarkaları keçiriləcək.

Azərbaycan Respublikası 
Prezidenti Administrasiya-
sının təşkilatçılığı ilə Bakı 
Şəhər İcra Hakimiyyəti və 
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə 
birgə əhalinin tələbatı nəzərə 
alınaraq Bakı şəhərində 
təşkil olunan kənd təsərrüfatı 
məhsullarının satış yarmar-
kalarında respublikanın 42 
rayonundan 52 adda məhsul 
çıxarılacaq.

AZƏRTAC

Azad Rəhimov UNESCO-ya 
üzv ölkələrin idman nazirlərinin 

qeyri-rəsmi görüşündə iştirak edib
 � Rusiya 

Federasiyasının 
Krasnoyarsk 
şəhərində “XXIX Qış 
Universiadası 2019” 
çərçivəsində UNESCO-
ya üzv ölkələrin idman 
nazirlərinin qeyri-
rəsmi görüşü keçirilir. 
Tədbirdə Azərbaycanı 
gənclər və idman naziri 
Azad Rəhimov təmsil 
edir. 

Gənclər və İdman Nazir-
liyinin mətbuat xidmətindən 
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, 
UNESCO-nun baş direktoru-
nun müavini Nada Al-Naşif, 
Rusiya Federasiyasının idman 
naziri Pavel Kolobkov və digər 
rəsmilər də toplantıya qatılıb-
lar. 

Tədbirdə çıxış edən 
Azad Rəhimov bildirib 
ki, bədən tərbiyəsi və id-
man Azərbaycanın so-
sial siyasətində mühüm 
istiqamətlərdəndir. Azərbaycan 
dövləti bu sahəyə xüsusi 
diqqət ayırır. Azərbaycanın 
son illərdə birinci Avropa, IV 
İslam Həmrəyliyi oyunlarına, 
Formula 1 yarışına, 42-ci 
Ümumdünya Şahmat Olimpia-
dasına, dünya və Avropa çem-
pionatlarına və digər mötəbər 
tədbirlərə yüksək səviyyədə 
ev sahibliyi etdiyini bildirən 
Azad Rəhimov ölkəmizdə 
Kazan Bəyannaməsi, xüsusilə 
“Hərəkat 2: dayanıqlı inkişaf” 

üzrə əsas məqsədlərə nail 
olunmasına, fiziki tərbiyənin 
və idmanın inkişafına xüsusi 
diqqət yetirildiyini bildirib. 

Nazir deyib: “Son iki ildə 
Azərbaycanda bədən tərbiyəsi 
və idman sahələrində təhsilin 
inkişafı üçün mühüm işlər gö-
rülüb. 2017-ci ildə Azərbaycan 
Bədən Tərbiyəsi və İdman 
Akademiyasında bakalavr 
səviyyəsində “Məşqçi” (seçil-
miş idman növü üzrə), “Bədən 
tərbiyəsi üzrə müəllim”, “İdman 
menecmenti və kommunikasi-
ya”, “Bədən tərbiyəsi və idman-
da reabilitasiya” üzrə dörd yeni 
ixtisas dərəcəsi, eyni zamanda, 
magistratura səviyyəsində ingilis 
dilində “Tibbi idman və reabili-
tasiya”, “İdman menecmenti”, 
“İdman jurnalistikası” ixtisasları 
açılıb. Bu ixtisaslar yerli və Lon-
don Kollec Universitetinin (UCL) 
əcnəbi mütəxəssisləri tərəfindən 

yüksək səviyyədə tədris edilir”.
Nəzəriyyənin təcrübədə 

tətbiqi istiqamətində uğurlu ad-
dımların atıldığını bildirən nazir 
Kazan Bəyannaməsindən 
irəli gələn digər müddəaların 
- idmanın bütövlüyü, qadın, 
uşaq və gənclərin idmana 
cəlb olunmasının uğurla 
həyata keçirilməsindən, 
Azərbaycanda bədən tərbiyəsi 
və idmanın inkişafı üzrə 2013-
2020-ci illər üzrə Milli Strategi-
yanın icrasından danışıb. Azad 
Rəhimov, həmçinin Gənclər 
və İdman Nazirliyinin 2018-ci 
ildən Avropa Şurasının və Av-
ropa İttifaqının “Hamı birlikdə - 
idmanda gender bərabərliyinə 
nail olunması” proqramına 
qoşulduğunu vurğulayıb və 
bu istiqamətdə görülən işlər 
barədə iştirakçılara ətraflı 
məlumat verib.

“Hematologiyada yeni texnologiyalar və 
onların klinik əhəmiyyəti” mövzusunda 

elmi-praktik konfrans keçirilib
 � Martın 2-də İ.M.Seçenov adına Birinci Moskva Dövlət Tibb 

Universitetinin Bakı filialında “Hematologiyada yeni texnologiyalar və onların 
klinik əhəmiyyəti” mövzusunda elmi-praktik konfrans keçirilib.

Tədbirdə çıxış edən universitetin rektoru, 
professor Əziz Əliyev konfransın Milli Onko-
logiya Mərkəzi və İ.M.Seçenov adına Birinci 
Moskva Dövlət Tibb Universitetinin Bakı filialının 
birgə təşkilatçılığı ilə keçirildiyini deyib. “Milli 
Onkologiya Mərkəzində çox böyük nailiyyətlər 
əldə edilir. Ötən il mərkəzdə təxminən 106 
mindən çox xəstə müayinə olunub. Onlar-
dan təqribən 65 faizi onkoloji xəstəliklərlə 
bağlı olub.  Mərkəzdə ən müasir laboratoriya 
fəaliyyət göstərir. Bu laboratoriyada təxminən 
800 mindən çox test aparılıb. Bu da onkoloji 
xəstəliklərin erkən diaqnostikası və müalicəsi 
baxımından çox əhəmiyyətlidir.

Hematologiyada olan yeniliklər və onların 
təbabətdə tətbiqi çox önəmlidir. Ona görə də 
konfransın yüksək səviyyədə keçəcəyinə və 
aparılan fikir mübadiləsinin bu sahənin daha da 
inkişaf etməsinə öz töhfəsini verəcəyinə ina-

nıram”, - deyən rektor konfransın işinə uğurlar 
arzulayıb.

Konfrans müxtəlif mövzularda məruzələrlə 
davam etdirilib. Türkiyənin İstanbul Sağlıq 
Bilimləri Universitetinin biokimya mütəxəssisi 
Cemal Kazezoğlunun “Extended IPU: Labo-
ratuvar iş akışına katkısı”, Ege Universitetinin 
biokimya mütəxəssisi Güneş Başyolun “Ane-
mi: Laboratuvar tanısı”, Sysmex-in aplikasiya 
mütəxəssisi Fidan Yılmazın “Floresan akım 
sitometrisi - hücrelere yakından bakmak”, Milli 
Onkologiya Mərkəzinin həkim-onkoloqları - Gü-
nel Ələsgərovanın “Kəskin limfoblast leykozun 
müalicəsinin nəticələri”, Elxan Kazımovun 
“Kimyaterapiya ilə əlaqəli sitopeniyalar”, Aytən 
Səfixanovanın “Xroniki limfoleykoz” mövzuların-
da məruzələri dinlənilib və müzakirələr aparılıb.

AZƏRTAC

Maştağa qəsəbəsi sakinlərinin problemləri dinlənilib

Görüş sakinlərin problemlərinin 
öyrənilməsi və aradan qaldırılması 
məqsədilə təşkil olunub.

Görüşdə çıxış edən Eldar Əzizov 
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin 
başçısı kimi sakinlərlə ilk görüşünü 
məhz böyük tarixə malik Maştağa 
qəsəbəsində keçirdiyini bildirib.

Bu gün paytaxtımızın sürətlə 
inkişaf etdiyini, onun müasir 
görkəm aldığını vurğulayan icra 
hakimiyyətinin başçısı bildirib ki, 
Prezident İlham Əliyev tərəfindən 
imzalanmış sərəncamların, qəbul 
olunmuş Dövlət proqramlarının 
həyata keçirilməsi nəticəsində Bakı 
şəhəri və onun qəsəbələrində xeyli 
sayda yeni məktəb, uşaq bağçası, 
tibb müəssisələri tikilib, köhnələri 
əsaslı təmir olunub. Bakı Şəhər 
İcra Hakimiyyəti tərəfindən həyata 
keçirilən “Abad məhəllə” layihəsi 
çərçivəsində son 6 ay ərzində 50-
dən çox məhəllə əsaslı təmir olunub 
və bu işlər hazırda da davam 
etdirilir. Həmçinin paytaxtımızdakı 

çoxmənzilli binaların dam örtükləri, 
girişləri, fasadları əsaslı təmir olu-
nur. “Dövlətimizin başçısı qarşıya 
paytaxtın qəsəbələrinin də daha da 
inkişaf etdirilməsi ilə bağlı tapşırıq 
qoyub. Prezident İlham Əliyevin 
tapşırığı əsasında Bakı şəhəri və 
onun qəsəbələrinin inkişafı ilə bağlı 
xüsusi proqram hazırlanır”, - deyə 
icra başçısı vurğulayıb.

Azərbaycan Prezidenti tərəfindən 
əhalinin sosial təminatının 
gücləndirilməsi, həyat keyfiyyətinin 
yaxşılaşdırılması istiqamətində im-
zalanan yeni fərman və sərəncamlar 
barədə danışan icra başçısı bildirib ki, 
dövlətimizin başçısının həyata keçir-
diyi sosial siyasətin, bu istiqamətdə 
atılan hər bir addımın təməlində 
vətəndaş amili dayanır.

Sonra Sabunçu Rayon İcra 
Hakimiyyəti başçısının Maştağa 
qəsəbəsi üzrə nümayəndəsi Şamil 
Alıyev qəsəbədə görülmüş işlərlə 
bağlı hesabat məruzəsi ilə çıxış edib. 
Qeyd edib ki, dövlətimizin başçısı-

nın düşünülmüş siyasəti sayəsində 
Azərbaycan sürətlə inkişaf edir, yeni 
sənaye sahələri yaradılır, insanların 
rifah halı gündən-günə yaxşılaşır.

Maştağanın Sabunçu rayonunun 
ən böyük qəsəbələrindən biri olduğunu 
bildirən Şamil Alıyev buradakı mövcud 
infrastruktur obyektləri, tarixi abidələr 
barədə ətraflı məlumat verib. Bildirib 
ki, son illər bütün ölkə ərazisində oldu-
ğu kimi, qəsəbədə də təhsil, səhiyyə, 
sənaye və digər sahələrdə mühüm 
nailiyyətlər əldə edilib.

“Açıq mikrofon” formatında 
sakinlərin böyük fəallığı ilə keçən 
görüşdə çıxış edən maştağalılar Bakı 

şəhərində, eyni zamanda, Maştağa 
qəsəbəsində görülən işlərə, onlara 
göstərilən diqqət və qayğıya görə 
Prezident İlham Əliyevə və Birinci 
vitse-prezident Mehriban Əliyevaya 
minnətdarlıqlarını bildirib, dövlətimizin 
başçısının həyata keçirdiyi siyasi kur-
sa dəstək ifadə ediblər.

Görüşdə 35 nəfər sakin çıxış 
edib, onları narahat edən məsələlər 
dinlənilib və müvafiq tapşırıqlar 
verilib.

Bu kimi görüşlərin digər 
qəsəbələrdə də keçirilməsi nəzərdə 
tutulub.

AZƏRTAC

İlin ilk ayı paytaxtın sosial-iqtisadi 
həyatı üçün uğurlu olmuşdur

 � 2019-cu ilin ilk ayında paytaxtın sosial-iqtisadi 
həyatının əksər göstəriciləri 2018-ci ilin yanvar ayı ilə 
müqayisədə yüksək olmuşdur. Bakı Şəhər Statistika 
İdarəsindən redaksiyamıza daxil olmuş icmal məlumatda bu 
artım və irəliləyiş əksini tapmışdır.

Sənaye üzrə yanvar ayında paytaxt 
müəssisələrində istehsal olunmuş  
malların və göstərilmiş xidmətlərin 
həcmi 2018-ci ilin yanvar ayı ilə 
müqayisədə 2,9 faiz artaraq 3,2 milyard 
manat təşkil etmişdir. Məhsulun 83,2 
faizi mədənçıxarma, 14,5  faizi emal, 
1,7  faizi elektrik enerjisi, qaz və buxar 
istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı, 
0,6 faizi  isə su təchizatı, tullantıların 
təmizlənməsi və emalı sektorlarında 
istehsal olunmuşdur. Sənayedə qeyri-
dövlət sektorunun payı 83,6 faiz olmuş-
dur. İstehsalın ümumi həcmində sənaye 
məhsulunun payı 87,8 faiz,  sənaye 
xarakterli xidmətlərin göstərilməsi isə 
12,2 faiz təşkil  etmişdir.

Məhsulun böyük hissəsi istehlak-
çılara göndərilmiş, əvvəlki dövrlərdə 
yaranmış ehtiyatlar da nəzərə alınmaq-
la sənaye müəssisələrinin anbarlarında 
1 fevral  2019-cu il vəziyyətinə 258,1 
milyon manatlıq hazır məhsul ehtiyatı 
olmuşdur. Sənaye müəssisələrinin 
anbarlarında başqa müəssisələrdən 
alınmış və satış üçün nəzərdə tutulmuş 
34,2 milyon manat məbləğində digər 
məhsullar da  mövcud olmuşdur.

Tikinti üzrə Bakı şəhərində Əmlak 

Məsələləri Dövlət Komitəsinin Əmlak 
Xidmətləri Məkanı istifadəyə verilmiş-
dir.   İlin ilk ayında paytaxtın iqtisadi və 
sosial sahələrinin inkişafı üçün bütün 
maliyyə mənbələrindən əsas kapitala  
503,3  milyon manat vəsait yönəldilmişdir. 
Ümumi sərmayənin 37,3  faizi dövlət, 
62,7 faizi qeyri-dövlət sektorunun  
sərmayədarlarının  payına  düşmüşdür. 
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin  56,5 
faizi tikinti-quraşdırma işlərinə sərf edil-
mişdir. İnşaat işlərinin 62,3 faizini tikinti, 
yenidənqurma və genişləndirmə, 8,3 
faizini əsaslı təmir, 5,9 faizini cari təmir, 
23,5 faizini isə sair tikinti işləri təşkil etmiş-
dir. Ümumi işlərin 82,9 faizini qeyri-dövlət 
tikinti müəssisələri yerinə yetirmişlər.

Məhsul bazarı üzrə ticarət  
dövriyyəsinin həcmi ötən ilin ilk ayı 
ilə  müqayisədə 3,5 faiz artaraq 
1557,7 milyon  manat  olmuşdur.  
Ticarət  şəbəkəsində satılmış ərzaq 
məhsulları, içkilər və tütün məmulatının 
dəyəri əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə 
müqayisədə 3 faiz artaraq 720,6 milyon 
manata, qeyri-ərzaq məhsullarının 
həcmi isə 4 faiz  çoxalaraq 837,1 
milyon manata çatmışdır. İstehlak 
məhsullarının 27,3 faizi hüquqi şəxs 

statuslu müəssisələrdə, 58 faizi 
fərdi sahibkarlara məxsus ticarət 
obyektlərində, 14,7 faizi isə paytax-
tın məhsul bazarlarında satılmışdır. 
Elektron qaydada pərakəndə ticarət 
şəbəkəsində 2,9 milyon manatlıq isteh-
lak məhsulları satılmışdır.

İctimai  iaşə üzrə dövriyyə  əvvəlki 
ilin müfaviq dövrü ilə  müqayisədə 4,2 
faiz  artaraq 65,7 milyon manat ol-
muşdur.  Bunun 49,6 faizi hüquqi şəxs 
statuslu müəssisələrin, 50,4 faizi isə bu 
sahədə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul 
olan fərdi sahibkarların payına düşmüş-
dür. Hesabat dövründə hüquqi  şəxs  
statuslu müəssisələrdə dövriyyə 2018-ci 
ilin yanvar ayına  nisbətən 12,4 faiz arta-
raq 32,6 milyon manat təşkil etmişdir.

Ödənişli xidmətlər üzrə yara-
dılan dəyər ötən ilin yanvar ayı ilə 
müqayisədə 0,9 faiz artaraq 442,9 
milyon manat olmuşdur. Hüquqi şəxslər 
tərəfindən əhaliyə 268,5 milyon ma-

natlıq xidmət göstərilmişdir ki, bu da 
xidmətlərin ümumi dəyərinin 60,6 faizini 
təşkil etmişdir. 

Əməkhaqqı üzrə 2018-ci ilin 
yanvar--dekabr aylarında əvvəlki ilin 
müvafiq dövrünə nisbətən işçilərin orta 
aylıq nominal əməkhaqqının səviyyəsi 
0,3 faiz artaraq 788,1  manat olmuş-
dur. Ən yüksək orta aylıq əməkhaqqı 
sənaye, maliyyə və sığorta fəaliyyəti, 
peşə, elmi və texniki fəaliyyət, in-
formasiya və rabitə, tikinti fəaliyyəti 
göstərən müəssisə və təşkilatlarda 
çalışan işçilərdə, ən aşağı əməkhaqqı 
isə səhiyyə və sosial xidmətlər, kənd 
təsərrüfatı, daşınmaz əmlakla əlaqədar 
əməliyyatlar, təhsil, istirahət, əyləncə 
və incəsənət sahələrində fəaliyyət 
göstərən müəssisə və təşkilatlarda 
çalışan işçilərdə olmuşdur.

Hazırladı:  
R.TAHİR, “Xalq qəzeti”

3 mart Ümumdünya 
Vəhşi Təbiət Günüdür

 � Ümumdünya 
Vəhşi Təbiət Günü 
ilə əlaqədar martın 
3-də Azərbaycanın 
milli parklarında “açıq 
qapı” günü keçiriləcək 
və ziyarətçilər giriş 
haqqından azad 
ediləcək.

Qeyd edək ki, 2013-cü 
ildən başlayaraq martın 3-ü 
bütün dünyada Ümumdünya 
Vəhşi Təbiət Günü kimi qeyd 
edilir. Bu günün keçirilməsində 
məqsəd cəmiyyətin diqqətini 
vəhşi fauna və yabanı flo-
ranın mühafizəsinə cəlb 
etmək, bu sahədə ictimaiyyəti 
məlumatlandırmaqdır.

Hər il müxtəlif adlar altında 
qeyd olunan Ümumdünya 
Vəhşi Təbiət Günü bu il diqqəti 

dünya okeanında yaşayan 
canlıların mühafizəsinə 
yönəltmək məqsədilə “Sualtı 
həyat: insanlar və planetlər” 
başlığı altında  keçirilir.

Ölkəmizdə vəhşi təbiətin, 
fauna və flora növlərinin 
mühafizəsi istiqamətində 
görülən mühüm işlərdən biri 
xüsusi mühafizə olunan təbiət 

əraziləri şəbəkəsinin yaradılma-
sıdır. Hazırda ölkəmizdə 893 
min hektar sahəni əhatə edən 
10 milli park, 11 dövlət təbiət 
qoruğu və  24 dövlət təbiət ya-
saqlığı fəaliyyət göstərir ki, bu 
da  ölkə ərazisinin 10,31 faizini 
təşkil edir.

“Xalq qəzeti”

 � Martın 2-də Yasamal rayonunda 
Hüseyn Cavid prospektində, Azərbaycan Milli 
Elmlər Akademiyasının binasının qarşısındakı 
parkda Novruz yarmarkası açılıb.

 � Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyevin dövlət qurumları rəhbərlərinin yerlərdə əhali ilə 
görüşlərinin keçirilməsi ilə bağlı tapşırığına uyğun olaraq 
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizovun 
Sabunçu rayonu, Maştağa qəsəbəsinin sakinləri ilə görüşü 
olub.



3 mart 2019-cu il, bazar6
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

№ 67           Bakı şəhəri, 28 fevral 2019-cu il
“Kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmaq üçün məcburi köçkünlərə torpaq 

sahələrinin ayrılması Qaydasının təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 17 aprel tarixli 67 nömrəli Qərarında 
dəyişikliklər edilməsi barədə

“Torpaq bazarı haqqında” və 
“Məcburi köçkünlərin və onlara bərabər 
tutulan şəxslərin sosial müdafiəsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
qanunlarında dəyişikliklər edilməsi barədə” 
Azərbaycan Respublikasının 2018-ci 
il 12 oktyabr tarixli 1287-VQD nömrəli 
Qanununun tətbiqi haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 15 
noyabr tarixli 699 nömrəli Sərəncamının 
1.2-ci bəndinin icrasını təmin etmək 
məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:

“Kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmaq 
üçün məcburi köçkünlərə torpaq 
sahələrinin ayrılması Qaydasının 
təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
2000-ci il 17 aprel tarixli 67 nömrəli 
Qərarında (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2000, № 4 (II 
kitab), maddə 313; 2002, № 7, maddə 
445; 2006, № 11, maddə 994; 2009, № 
2, maddə 152; 2015, № 11, maddə 1418) 
aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1. Adına “sahələrinin” sözündən sonra 
“istifadəyə” sözü əlavə edilsin.

2. Həmin Qərarla təsdiq edilmiş “Kənd 
təsərrüfatı ilə məşğul olmaq üçün məcburi 
köçkünlərə torpaq sahələrinin ayrılması 
Qaydası” üzrə:

2.1. adına və 1-ci hissəsinə 
“sahələrinin” sözündən sonra “istifadəyə” 
sözü əlavə edilsin;

2.2. aşağıdakı məzmunda 1-1-ci hissə 
əlavə edilsin:

“1-1. Məcburi köçkünlərə dövlət 
mülkiyyətində olan kənd təsərrüfatı 
təyinatlı torpaq sahələrinin icarəyə 
verilməsi “Torpaq icarəsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Qanununun 
10-1-ci maddəsinə uyğun olaraq həyata 
keçirilir.”;

2.3. 3-cü və 6-cı hissələrdən “və 
icarəyə” sözləri, 7-ci hissədən “və ya 
icarəyə” sözləri çıxarılsın;

2.4. 5-ci hissəyə “tələb edilən” 
sözlərindən əvvəl “dövlət torpaq 
kadastrının məlumatları əsasında” sözləri 
əlavə edilsin.

Novruz MƏMMƏDOV  
Azərbaycan Respublikasının  

Baş naziri

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI
№ 70           Bakı şəhəri, 28 fevral 2019-cu il
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 20 noyabr tarixli 205 

nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Büdcədən maliyyələşdirilən müəssisə, idarə 
və təşkilatlarda tədris məşğələlərinin aparılmasına cəlb edilən işçilərin əməyinin 
saathesabı ödənilməsi məbləğləri”ndə dəyişiklik edilməsi barədə

“Minimum aylıq əməkhaqqının artırılması 
və “Minimum aylıq əməkhaqqının artırılması 
haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2017-ci il 25 dekabr tarixli 
3545 nömrəli Sərəncamında dəyişiklik 
edilməsi barədə” 2019-cu il 8 fevral tarixli 
937 nömrəli Sərəncamının 2.1-ci bəndinin 
icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan 
Respublikasının Nazirlər Kabineti QƏRARA 
ALIR:

1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2000-ci il 20 noyabr tarixli 205 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2000, № 11, maddə 
826; 2002, № 10, maddə 637; 2003, № 
9, maddə 523; 2005, № 8, maddə 780; 
2006, № 6, maddə 563, № 11, maddə 
998; 2007, № 9, maddə 924; 2008, № 4, 
maddə 303, № 10, maddə 939; 2011, № 
4, maddə 362; 2015, № 12, maddə 1578; 

2016, № 4, maddə 828; 2017, № 5, maddə 
970, № 8, maddə 1605; 2018, № 3, maddə 
605, № 6, maddə 1355) ilə təsdiq edilmiş 
“Büdcədən maliyyələşdirilən müəssisə, 
idarə və təşkilatlarda tədris məşğələlərinin 
aparılmasına cəlb edilən işçilərin əməyinin 
saathesabı ödənilməsi məbləğləri” yeni 
redaksiyada təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Bu Qərar 2019-cu il martın 1-dən 
qüvvəyə minir.

Novruz MƏMMƏDOV  
Azərbaycan Respublikasının  

Baş naziri

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI
№ 68           Bakı şəhəri, 28 fevral 2019-cu il 
Dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən sahələrdə çalışan işçilərin Vahid Tarif 

Cədvəli ilə müəyyən edilmiş aylıq tarif (vəzifə) maaşlarının tənzimlənməsi və 
“Dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən sahələrdə çalışan işçilərin Vahid Tarif 
Cədvəli ilə müəyyən edilmiş aylıq tarif (vəzifə) maaşlarının tənzimlənməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 13 mart tarixli 
89 nömrəli Qərarında dəyişiklik edilməsi barədə

“Minimum aylıq əməkhaqqının 
artırılması və “Minimum aylıq 
əməkhaqqının artırılması haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2017-ci il 25 dekabr tarixli 3545 nömrəli 
Sərəncamında dəyişiklik edilməsi 
barədə” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2019-cu il 8 fevral tarixli 937 
nömrəli Sərəncamının 2.1-ci bəndinin 
icrasını təmin etmək məqsədi ilə, dövlət 
büdcəsindən maliyyələşdirilən sosial, elm, 
təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, gənclər və 

idman, kənd təsərrüfatı, ekologiya və ətraf 
mühitin mühafizəsi, mənzil-kommunal, 
nəqliyyat və rabitə, meliorasiya, su 
təsərrüfatı və balıqartırma sahələrində 
çalışan işçilərin əməkhaqlarının 
tənzimlənməsi üçün Azərbaycan 
Respublikasının Nazirlər Kabineti 
QƏRARA ALIR:

1. Dövlət büdcəsindən 
maliyyələşdirilən sahələrdə çalışan 
işçilərin Vahid Tarif Cədvəli ilə müəyyən 
edilmiş aylıq tarif (vəzifə) maaşlarının 

məbləği bu Qərarın 1 və 2 nömrəli 
əlavələrinə uyğun olaraq müəyyən edilsin.

2. “Dövlət büdcəsindən 
maliyyələşdirilən sahələrdə çalışan 
işçilərin Vahid Tarif Cədvəli ilə müəyyən 
edilmiş aylıq tarif (vəzifə) maaşlarının 
tənzimlənməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
2018-ci il 13 mart tarixli 89 nömrəli 
Qərarının (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2018, № 3, maddə 
600) 1-ci hissəsi ləğv edilsin.

3. Bu Qərar 2019-cu il martın 1-dən 
qüvvəyə minir.

Novruz MƏMMƏDOV  
Azərbaycan Respublikasının  

Baş naziri

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI
№ 69                           Bakı şəhəri, 28 fevral 2019-cu il 
“Dövlət büdcəsindən maliyyələşən bir sıra təşkilatlarda çalışan işçilərin aylıq vəzifə maaşları 

haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 14 mart tarixli 94 nömrəli 
Qərarında dəyişikliklər edilməsi barədə

“Minimum aylıq əməkhaqqının artırılması və 
“Minimum aylıq əməkhaqqının artırılması haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci 
il 25 dekabr tarixli 3545 nömrəli Sərəncamında 
dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin  2019-cu il 8 fevral tarixli 937 nömrəli 
Sərəncamının 2.1-ci bəndinin icrasını təmin etmək 
məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabineti QƏRARA ALIR:

1. “Dövlət büdcəsindən maliyyələşən bir 
sıra təşkilatlarda çalışan işçilərin aylıq vəzifə 
maaşları haqqında”  Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 14 mart tarixli 94 
nömrəli Qərarında (Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2018, № 3, maddə 604, № 
5, maddə 1115)  aşağıdakı dəyişikliklər edilsin: 

1.1. həmin Qərara 1 nömrəli əlavə - 
“Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) 
Rəyasət Heyətinin və Aparatının, AMEA-nın 
Gəncə bölməsinin aparatının işçilərinin aylıq 
vəzifə maaşlarının sxemi”nin “Aylıq vəzifə maaşı 
(manatla)” sütununda “193”, “180”, “170” və “165” 
rəqəmləri müvafiq olaraq “210”, “195”, “185” və 
“180” rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

1.2. həmin Qərara 2 nömrəli əlavə - “Azərbaycan 
Milli Ensiklopediyası” Elmi Mərkəzinin işçilərinin 
aylıq vəzifə maaşlarının sxemi”nin “Aylıq vəzifə 
maaşı (manatla)” sütununda “187”, “176” və “165” 
rəqəmləri müvafiq olaraq “210”, “195” və “180” 
rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

1.3. həmin Qərara 5 nömrəli əlavə - 
“Azərbaycanda Atatürk Mərkəzinin işçilərinin 
aylıq vəzifə maaşlarının sxemi”nin “Aylıq vəzifə 
maaşı (manatla)” sütununda “180”, “170” və “165” 
rəqəmləri müvafiq olaraq “210”, “195” və “180” 
rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

1.4. həmin Qərara 6 nömrəli əlavə - “Azərbaycan 
Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin 
Milli Kulinariya Mərkəzinin işçilərinin aylıq vəzifə 
maaşlarının sxemi” üzrə:

1.4.1. adında “Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin” 
sözləri “Dövlət Turizm Agentliyinin” sözləri ilə əvəz 
edilsin;

1.4.2. “Aylıq vəzifə maaşı (manatla)” sütununda 
“165” rəqəmi “180” rəqəmi ilə əvəz edilsin;

1.5. həmin Qərara 7 nömrəli əlavə - 
“İcra hakimiyyəti orqanlarının nəzdindəki 
mərkəzləşdirilmiş mühasibatlıq işçilərinin aylıq 

vəzifə maaşlarının sxemi”nin “Aylıq vəzifə maaşı 
(manatla)” sütununda “209”  və “165” rəqəmləri 
müvafiq olaraq “210” və “180” rəqəmləri ilə əvəz 
edilsin;

1.6. həmin Qərara 8 nömrəli əlavə - “Azərbaycan 
Respublikasının dövlət arxivlərinin və onların 
filiallarının, rayon (şəhər) dövlət arxivlərinin 
işçilərinin aylıq vəzifə maaşlarının sxemi”nin “Aylıq 
vəzifə maaşı (manatla)” sütununda “209” və “165” 
rəqəmləri müvafiq olaraq “210” və “180” rəqəmləri 
ilə əvəz edilsin;

1.7. həmin Qərara 9 nömrəli əlavə - “Azərbaycan 
Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin 
Azərbaycan Aqrar Elm Mərkəzinin Aparatı, 
Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi 
yanında Maliyyə Elm-Tədris Mərkəzi, Azərbaycan 
Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin 
Mədəniyyətşünaslıq üzrə Elmi-Metodiki Mərkəzi, 
Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi Nazirliyinin Əmək və Sosial Problemlər 
üzrə Elmi Tədqiqat və Tədris Mərkəzi işçilərinin 
aylıq vəzifə maaşlarının sxemi” üzrə:

1.7.1. adında “Azərbaycan Aqrar Elm” sözləri 
“Aqrar Elm və İnnovasiya” sözləri ilə əvəz edilsin, 
“, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm 
Nazirliyinin Mədəniyyətşünaslıq üzrə Elmi-Metodiki 
Mərkəzi, Azərbaycan Respublikası Əmək və 

Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Əmək və 
Sosial Problemlər üzrə Elmi Tədqiqat və Tədris 
Mərkəzi” sözləri çıxarılsın; 

1.7.2. “Aylıq vəzifə maaşı (manatla)” sütununda 
“204”, “182” və “165” rəqəmləri müvafiq olaraq 
“210”, “195” və “180” rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

1.8. həmin Qərara 10 nömrəli əlavə - 
“Azərbaycan Respublikası Müdafiə Sənayesi 
Nazirliyinin Milli Aerokosmik Agentliyinin Aparatının 
işçilərinin aylıq vəzifə maaşlarının sxemi”nin “Aylıq 
vəzifə maaşı (manatla)” sütununda “170” və “165” 
rəqəmləri müvafiq olaraq “210” və “180”  rəqəmləri 
ilə əvəz edilsin;

1.9. həmin Qərara 11 nömrəli əlavə - 
“Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm 
Nazirliyinin Dövlət Film Fondunun işçilərinin aylıq 
vəzifə maaşlarının sxemi”nin “Aylıq vəzifə maaşı 
(manatla)” sütununda “209” və “165” rəqəmləri 
müvafiq olaraq “210” və “180”   rəqəmləri ilə əvəz 
edilsin;

1.10. həmin Qərara 12 nömrəli əlavə - 
“Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 
Məhkəmə-Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya 
Birliyinin və Məhkəmə Psixiatrik Ekspertiza 
Mərkəzinin işçilərinin aylıq vəzifə maaşlarının 
sxemi”nin “Aylıq vəzifə maaşı (manatla)” sütununda 
“193” və “176” rəqəmləri müvafiq olaraq “210” və 

“180” rəqəmləri ilə əvəz edilsin;
1.11. həmin Qərara 15 nömrəli əlavə - “Bakı 

Şəhər İcra Hakimiyyətinin tabeliyindəki Bakı 
Şəhər Məktəbəqədər təhsil müəssisələri və uşaq 
evləri idarəsinin işçilərinin aylıq vəzifə maaşlarının 
sxemi”nin “Aylıq vəzifə maaşı (manatla)” sütununda 
“204” və “171” rəqəmləri müvafiq olaraq “210” və 
“180” rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

1.12. həmin Qərara 16 nömrəli əlavə - “Bakı 
Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin işçilərinin 
aylıq vəzifə maaşlarının sxemi”nin “Aylıq vəzifə 
maaşı (manatla)” sütununda “204” rəqəmi “210” 
rəqəmi ilə əvəz edilsin;

1.13. həmin Qərara 18 nömrəli əlavə - 
“Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 
Ərazi Maliyyə Hesablaşma Mərkəzinin işçilərinin 
aylıq vəzifə maaşlarının sxemi”nin “Aylıq vəzifə 
maaşı (manatla)” sütununda “187”, “171” və “165” 
rəqəmləri müvafiq olaraq “210”, “195” və “180” 
rəqəmləri ilə əvəz edilsin.

2. Bu Qərar 2019-cu il martın 1-dən qüvvəyə 
minir. 

Novruz MƏMMƏDOV  
Azərbaycan Respublikasının  

Baş naziri

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI
№ 71           Bakı şəhəri, 28 fevral 2019-cu il
“Dövlət qulluğu ilə bağlı bəzi məsələlərin tənzimlənməsi 

haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
2004-cü il 28 sentyabr tarixli 142 nömrəli Qərarında dəyişiklik 
edilməsi barədə

“Minimum aylıq əməkhaqqının artırılması və “Minimum 
aylıq əməkhaqqının artırılması haqqında” Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin 2017-ci il 25 dekabr tarixli 3545 nömrəli 
Sərəncamında dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin  2019-cu il 8 fevral tarixli 937 nömrəli 
Sərəncamının 2.1-ci bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:

1. “Dövlət qulluğu ilə bağlı bəzi məsələlərin tənzimlənməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-
cü il 28 sentyabr tarixli 142 nömrəli Qərarının (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004, № 9, maddə 755; 
2005, № 12, maddə 1224; 2007, № 2, maddələr 180, 186; 2008, 
№ 2, maddə 120, № 7, maddə 688; 2013, № 12, maddə 1631; 
2018, № 2, maddə 344, № 3, maddə 609) 2-ci hissəsi aşağıdakı 
redaksiyada verilsin:

“2. Dövlət orqanlarında çalışan dövlət qulluqçusu olmayan 
işçilərin (xadimə, dalandar, bağban, gözətçi, ocaqçı, ixtisas 

dərəcəsi olmayan fəhlə və s.) aylıq vəzifə maaşları 2019-cu il 
martın 1-dən aşağıdakı məbləğlərdə müəyyən edilsin:

Sıra
№-si

Aylıq vəzifə 
maaşının 
məbləği 

(manatla)
1. Ali kateqoriya dövlət orqanlarında 220
2. 1-ci kateqoriya dövlət orqanlarında 210
3. 2-ci və 3-cü kateqoriya dövlət 

orqanlarında
200

4. 4-cü və 5-ci kateqoriya dövlət 
orqanlarında

180

2. Bu Qərar 2019-cu il martın 1-dən qüvvəyə minir.

Novruz MƏMMƏDOV  
Azərbaycan Respublikasının  

Baş naziri
Qeyd: Qərara edilmiş əlavələrin tam mətni ilə www.cabmin.gov.az 

və www.xalqqazeti.com saytlarında tanış ola bilərsiniz.

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

Bu dəfə də türk elm adamlarının böyük 
dəstəkçisi, bir zaman mərhum baş nazir 
Bülənd Ecevidin dəstəyi ilə Türkiyədə ilk 
olaraq Egey Universitetində Türk Dünya-
sı Araşdırmaları İnstitutunu quran Fikrət 
Türkmənin  təklifi mənim üçün yeni bir 
sürpriz oldu: “Səni universitetin jurna-
listika fakültəsindəki tələbələrimlə tanış 
edəcəyəm”. Razılaşdıq və elə bildim 
ki, professor indi dərs dediyi tələbələri 
nəzərdə tutur. Səhərisi gün məlum oldu 
ki, sən demə, məni  illər əvvəl dərs dediyi 
tələbələrinin yanına gətiribmiş. 

Beləliklə, əziz müəllimlərinə sevgi və 
hörmətlərini çox isti sözlərlə çatdıran pro-
fessor Müge Elden, dosentlər Zühal Özel, 
Leyla Budak ilə görüşümüz isti bir söhbətin 
mövzusuna çevrildi. Təbii ki, o görüşdə 
yaşananlar, uzun illər əvvəlin xatirələri 
maraqlı mövzu olsa da, jurnalist həmkarım, 
professor Müge xanımla həmsöhbət olmaq 
istəyim üstün gəldi. Uzun illər jurnalistika 
fakültəsinin dekanı olan professor  təklifimi 
məmuniyyətlə qəbul etdi. 

– Professor,  qısaca da olsa, 
özünüzü oxucularımıza təqdim edin... 

– İzmirli bir ailənin övladıyam. Ali 
təhsilimi Dokuz Eylül Universitetində aldım, 
burada kino-televiziya bölümünü bitirdim. 
Egey Universiteti İctimai Elmlər İnstitutu-
nun  qəzetçilik qrupunda magistr və dok-
torluq təhsilimi tamamladım. İndi də Egey 
Universitetinin  jurnalistika  fakültəsində 
çalışıram, reklamçılık kafedrasının 
müdiriyəm. Beynəlxalq statuslu  kitabların, 
çoxsaylı məqalə və təkliflərin müəllifiyəm. 
6 il jurnalistika fakültəsinin dekanı olmu-
şam.  İki övlad anasıyam: bir oğlum, bir 
qızım var.  

– Sizi jurnalistikaya hansı istək, 
maraq gətirdi?

– Hələ məktəb illərində kino ve tele-
viziyaya, kitab oxumağa böyük maraq 
göstərdim. Əlimə keçən hər  jurnalı, qəzeti 
son sətrinə qədər  maraqla oxuyurdum. 
Bilmirəm, bu, mənə lazım idimi? Amma 
öyrənmək, bilik qazanmaq içimdən gələn 
bir istək idi. Tələbəlik illərində  türk və dün-
ya kinosu, jurnalistika haqqında bilgilərim 
daha da genişləndi. Hiss edirdim ki,  
mədəniyyətə, sənət hadisələrinə, jurna-
listikaya, ictimai əlaqələrə və reklam işinə 
daha çox diqqət ayırıram. Beləliklə, Egey 
Universitetinin İctimai Elmlər İnstitutunun 
jurnalistika bölümündə aspirant oldum, 
daha sonra elə burada da doktorluq təhsili 
aldım. 

– Jurnalistika çətin sənətdir, 
ümummilli liderimiz Heydər Əliyev də 
jurnalistliyi çətin peşə adlandırırdı. Bu 
çətinliyi siz də hiss etmisinizmi?

– Ruhu şad olsun, Heydər Əlivev bütün 
türk dünyasının böyük şəxsiyyəti idi. Onun 
bu peşəyə verdiyi dəyər də beynəlxalq 
statuslu bir baxışdır. Əslində, jurnalistika 
bütün dünyada çox çətin bir peşə sayılır. 
Ancaq, eyni zamanda, ictimaiyyətə böyük 
fayda gətirən, xalqa mötəbər informasiya 
verilməsində mühüm rolu olan, bununla da 
cəmiyyətə çox böyük xidmət göstərən bir 
peşədir. Həqiqi məlumatı ortaya çıxarmaq 
və ictimaiyyətə çatdırmaq həmişə çətin 
olmuşdur. Ancaq peşə sevgisi və mənəvi 
məmnuniyyət hər şeyə üstün gəlir, bu 
çətinlikləri dəf etməyə imkan yaradır. 

– İki övlad anası, 39 yaşında profes-
sor, uzun illər ünlü bir fakültənin dekanı, 
çoxsaylı kitabların və elmi məqalələrin 
müəllifi olmağı necə çatdıra bilmisiniz?

– Səylə çalışmaq, nə etdiyini, nə üçün 
etdiyini bilmək və ən önəmlisi də mənəvi 
dəyərlərə sadiqlik, ədalətli olmaq, hesab 
edirəm ki, hər kəs üçün uğurun açarı-
dır. Mənim fikrimcə, vahid bir komanda 
içində, dəyərli və inandığın bir proqram 
çərçivəsində, bütün bəhanələri rədd 
edərək bunları etmək mümkündür. İnsan 
xeyirxah əmələ sahiblik etsə, yaxud yaxşı 
bir akademik və ya idarəçi olsa, o, hər 
şeyi bacarar. Peşə sevgisindən başqa, 
ətrafdakı  insanları və yaşadığın ölkəni 
sevmək də çox mühüm güc mənbəyidir. 
Yazdığım kitablar ölkədə və xaricdə  bir 
dərslik kimi tədris olunur. Bu, çox qürur-
vericidir və vətəndaşı olduğum ölkəyə  
verdiyim töhfələrdir. Məhz bunlara görə 
çox xoşbəxtəm. Amma daim  yeniləməyə 
və zəruri bilgiləri öyrənməyə çalışıram.

– İndi nələr üzərində çalışırsınız?
– Jurnalistika fakültəsində de-

kan olduğum illərdə idarəçilik işlərinə, 
təhsilin təşkilinə daha çox vaxt ayırmaq 
məcburiyyətində idim. İndi bu vəzifədən 
ayrılmağımla  akademik tədqiqatlara 
daha çox vaxt sərf etmək şansım yaranıb. 
Düzü,  bu, məni çox məmnun və rahat 
edir. Ölkəmizdə və dünyada jurnalistika 

sahəsində, eləcə də reklam işində mövcud 
inkişafı  daha əhatəli və maraqla izləyirəm. 
Eyni zamanda,  bu sahədə  bir akademik 
olaraq iştirakçı olmağa  çalışıram. Bu 
yaxınlarda  xaricdə nəşr edilən  narkomar-
ketinq haqqında kitabın bir bölümünün 
də müəllifi mən oldum. Bu tipli akademik 
tədqiqatlar üzərində indi də çalışmaqda və 
elmi fəaliyyətimi davam etdirməkdəyəm.

– Türk dövlətləri, o cümlədən, 
Azərbaycanla əlaqələriniz haqqında nə 
deyərdinız?

– Türkiyə 1991-ci ilin 9 noyabrında 
Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyini 
tanıyan ilk dövlət olmuşdur. Türkiyənin 
Azərbaycanla əlaqələri çoxölçülü və stra-
teji səviyyədədir. Sıx şəkildə davam edən 
qarşılıqlı əlaqələr ən yüksək səviyyəyə 
çatıb. Bu əlaqələrin arxasında xalqlarımı-
zın və dövlətlərimizin tarixlərdən qaynaq-
lanan qardaşlıq ənənələri dayanmaqdadır. 
İki ölkə dövlət rəsmilərinin daimi əlaqələri 
öz yerində, dövlət rəhbərlərinin vəzifəyə 
gəldikdən sonra bir-birilərini ilk olaraq  
ziyarət etmələri də yeni bir ənənə olmuş-
dur. Bu dünya düzənində işin rəsmi və 
diplomatik ölçüsü olaraq çox dəyərlidir. 

Lakin Azərbaycan Türkiyə əlaqələrinin 
bir insani ölçüsü də var ki, mən ona daha 
çox əhəmiyyət verirəm. Biz Azərbaycandan 
olan  bir qardaşımızı dinlərkən çox 
həyəcanlanır, duyğulanırıq. Uzun illərin 
ayrılığından sonra bir azərbaycanlının 
danışığını eşitmək məni çox xoşbəxt 
edir. Hisslərimi ifadə etməkdə çətinlik 
çəkirəm, sanki,  o danışığın içində ortaq 
dəyərlərimizi, xalq hekayələrimizi, Dədə 
Qorqud zamanına qədər uzanan çox 
qədim və şərəfli bir keçmişə dair pıçıltıları 
eşidirəm. Bir yerdə və bərabərik, əkiz qar-
daşlarıq. Çox məmnunam ki, bu məsələdə 
milyonlarla türkiyəli mənimlə eyni hissləri 
daşımaqdadır.

– Bəs Azərbaycan haqqında  
eşdib-bildikləriniz... Heç ölkəmizə 
getmək arzunuz olubmu?

– Azərbaycan müstəqillik qazanandan 
və xalqlarımızın əlaqələrinin bərpasından 
sonra   mənim alim həmkarlarım  və ya 
kommersiya niyyətilə ölkənizə gedən 
dostlarım olub. Onlardan heç birindən 
mənfi bir söz eşitməmişəm. Həm icti-
mai həyat, həm də insani münasibətlər 
baxımından da Azərbaycan bir xarici 
ölkə kimi təqdim edilməyib. Çalışdığım 
universitetdə reklam bölümünün  təsisçisi 
oldum. Bölüm Türkiyədə ən yüksək balla 
tələbə qəbul edir. Tələbələrimiz hər il 
müxtəlif müsabiqələrdən  mükafatlar alırlar,  
düzü, bu da bizi çox qürurlandırır. Təbii 
ki, Azərbaycanla da bu sahədə əlaqələrin 
qurulmasından çox şad olardıq. Bu xoş 
niyyətlə də Azərbaycanda olmaq arzusun-
dayam. 

– Bugünkü Azərbaycan–Türkiyə 
əlaqələrı haqqında nə deyərdinız?

– Azərbaycan–Türkiyə əlaqələri region-
da  sabitlik, sülh və tərəqqiyə xidmət edir.  
Türkiyə və Azərbaycanı bu mənada çox 
sıx, səmərəli bir əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq 
birləşdirir. Bu birlik  hər iki ölkənin 
vətəndaşlarına, eləcə də  bölgədəki digər 
xalqlara  sülh və sabitlik vəd edir.  İnanıram 
ki, əlaqələrimizin genişlənməsi  mədəni 
əlaqələri daha da gücləndirəcək,  iki ölkə 
arasında daha çox elmi və ədəbi əlaqələrə 
təkan verəcəkdir.  

Kommunikasiya vasitələrinin inkişafı 
dünyanı çox kiçildib. İnsanlar dünyanın 
hər yerinə turist səfərləri edirlər, digər 
mədəniyyətlər haqqında bilmək istəyirlər. 
Azərbaycan və Türkiyə bu mənada həm 
çox tanış, həm  də ortaq dəyərlərə sahiblik 
edən ölkələrdir. Uzun illər bir-birinə həsrət 
olan qardaşların bir-birinə qovuşması  hər 
birimiz üçün tarixin əvəzsiz töhfəsidir. 

Bunu lazımınca dəyərləndirmək təkcə 
dövlətlərimizin yox, həm də hər birimizin 
borcudur.  

– Azərbaycan jurnalistlərinə, eləcə 
də pedaqoq həmkarlarınıza sözünüz... 

– Demokratik bir cəmiyyət üçün jur-
nalistika, kino, televiziya, reklam, ictimai 
əlaqələr olduqca vacibdir. Bu müstəvidə 
əlaqələrimizin qurulması olduqca gərəklidir. 
Təkcə neft və qaz layihələri ilə yox, bu 
sahədə də ortaya qoya biləcəyimiz çox-
saylı və bir yerdə reallaşdıra biləcəyimiz 
layihələr var. Bunlara  akademik səfərlər, 
elmi mübadilələr yolu ilə nail olmaq olar. 
Bu missiya biz elm adamlarının çiyninə 
düşən borcdur. Yunus Əmrə demiş, gəlin 
tanış olaq, gəlin anlaşaq, sevilmək üçün 
sevək, dünya kimsəyə qalmaz... Türkiyə 
və Azərbaycan jurnalistikası bir-birindən 
daha çox faydalana bilər. Bu yöndə də 
əməkdaşlığın gələcəyi böyükdür.  

P.S...Egey Universitetindəki 
görüşlərim haqqında təəssüratlarımı 
Bakı Dövlət Universitetinin jurnalisti-
ka fakültəsinin dekanı Vüqar Əliyevlə 
bölüşməyim, hiss etdim ki, tək məni 
yox, onu da çox sevindirdi. Sanki, o 
da belə bir  görüşün təəssüratlarını 
çoxdan gözləyirmiş kimi, Müge xanımın 
kitablarını böyük bir töhfə kimi, həm də 
sonsuz bir maraqla əlüstü vərəqlədi və 
yubanmadan onun feysbuk ünvanına 
səmimiyyət dolu bir dostluq göndərdi... 

Uğurlu, xeyirli olsun! Ümid edək 
ki, bir qəzetçinin dəstəyi ilə başlayan 
bu dostluq təkcə iki alimin yox, həm 
də böyük ənənəsi olan iki fakültənin 
dostluğuna çevriləcək.  

Namiq ƏHMƏDOV, 
“Xalq qəzeti”

İzmir–Bakı

Qardaş Türkiyənin məşhur ali məktəblərindən olan Egey 
Universiteti ilə tanışlığımın 10 ilə yaxın tarixi olsa da, hər 
dəfə buraya gələndə yeni sürprizlərlə üzləşirəm. Əslində, 

vaxtilə universitetin rektoru olmuş professor Candəyər xanım 
Yılmazdan müsahibə almağım, professor soydaşlarımız Afiq Bərdəli, 
Aydın İbrahimov, Urfət Nuriyev, eləcə də türk dünyasının çox dəyərli 
elm adamları  Fikrət Türkmən, Mətin Əkici, Nihad Məcid, Atif Akgün, 
Pınar Fədakarla görüşlərim də təkcə xoş bir xatirə yox, həm də  
dəyərli təəssüratlardır.

Professor Müge ELDEN: Türkiyə və Azərbaycan 
jurnalistikası bir-birindən daha çox faydalana bilər 



M.Çavuşoğlu bildirib: “Amerikalılar bizim 
təxminən 2 il öncə “Patriot” məsələsi ilə bağlı 
göndərdiyimiz son məktuba müsbət reaksiya veriblər 
və danışıqlar başlayıb”.

Nazir bildirib ki, Rusiya ilə razılaşmaya görə, 
C-400 kompleksləri 2019-ci ilin payızında Türkiyəyə 
çatdırılacaq: “Bizə hava hücumundan müdafiə 
sistemləri lazımdır. Ətrafımızda ciddi risk və 
təhdidlər vardır. Biz ölkənin hava məkanını qoruma-
lıyıq”.

Cavuşoğlu əlavə edib ki, müttəfiqimiz ABŞ bizim 
ehtiyacımızı ödəmədikdə biz Rusiyadan C-400-lər 
almaq qərarına gəldik. Bu, diplomatik narazılığa 
səbəb olsa da, qərarımız qətidir. 

“Xalq qəzeti”

“RİA Novosti”nin  verdiyi məlumata görə, bu 
barədə ABŞ Prezidenti öz “Twitter” səhifəsində 
yazıb.

D.Tramp bildirib: “Mən Çindən bizim kənd 
təsərrüfatı məhsullarımız üçün nəzərdə tutulan rü-
sumların dərhal ləğv edilməsini istədim. Bunu bizim 
diskussiyalar çərçivəsində ticarət üzrə razılığa doğru 
getdiyimiz və mənim ikinci paket çərçivəsində martın 
1-də rüsumları 25 faiz artırmamağıma əsaslanaraq 
etdim”.

AZƏRBAYCAN 
danışıqlara üçüncü tərəfin 
cəlb olunmasına imkan vermədi

F.Sadıqovun sözlərinə görə, 
N.Paşinyanın “Biz danışıqlara Qarabağ 
problemini həll etmək üçün getmirik, 
hələ danışıqlar prosesinə hazırlaşırıq” 
kimi sərsəm açıqlamalar verməsinə 
baxmayaraq, bütün bunlar reallıqdan 
uzaq sözlərdir: “Paşinyan başa dü-
şür ki, əsas iştirakçılar Ermənistan və 
Azərbaycandır, çünki onlar münaqişə 
tərəfləridir və bu problemlə bağlı 

məsələlərin nizamlanması onlardan 
asılıdır. Aydındır ki, bütün bu müddət 
ərzində Dağlıq Qarabağa doğru addım-

lar atıb və deyib ki, onların adından çıxış 
etməyəcək. İşə çatdıqda isə, fikrimcə, 
Paşinyan başa düşür ki, Ermənistanın 
rifahı, onun təcriddən çıxması və 
gələcək mövcudluğu güzəştlərdən və 
münaqişənin tam həllindən, Azərbaycan 
torpaqlarının azad edilməsindən asılıdır, 
amma belə görünür ki, o özünü tam 
əmin hiss etmir”.

Politoloq bildirib ki, N.Paşinyan 
Ermənistanın düşdüyü vəziyyətin ziya-
nını anlayır: “Fikrimcə, indiki Ermənistan 
rəhbərliyi nə cür əngəllər törətməyə 
çalışsa da, yekunda başa düşməlidir 
ki, onların gələcəyi münaqişənin tam 
həllindən, erməni qoşunlarının işğal 
olunmuş ərazilərdən çıxarılmasından 
asılıdır. Düşünürəm ki, söhbət mərhələli 
nizamlamanı, yəni əvvəlcə Dağlıq 
Qarabağ ətrafındakı ərazilərin azad 
edilməsi, daha sonra Dağlıq Qarabağla 
bağlı danışıqları nəzərdə tutan Madrid 
prinsiplərindən gedərkən bu, danışıqlar 
prosesinin indiki mərhələsində əsas 
şərtdir”.

Regionların sosial-iqtisadi 
inkişafı dövlət proqramlarının icrası 
nəticəsində Biləsuvarda bir sıra 
sosialyönümlü infrastruktur layihələri 
yerinə yetirilib, o cümlədən Olimpi-
ya İdman Kompleksi, Gənclər evi, 
Bayraq Muzeyi, əlil və şəhid ailələri 
üçün ümumilikdə 64 mənzilli 4 yaşa-
yış binası inşa edilib, Rayon Mərkəzi 
Xəstəxanası, Tarix-Diyarşünaslıq 
Muzeyi əsaslı təmir olunub, 30 
ümumtəhsil müəssisəsi istifadəyə 
verilib. Bundan başqa,  Biləsuvar 
şəhərinin içməli su təchizatı sistemi 
yenidən qurulub, iri istehsal və emal 
müəssisələri yaradılıb, 25 mindən 
çox yeni iş yeri açılıb, yol-nəqliyyat 
infrastrukturu yaxşılaşdırılıb, geniş-
miqyaslı abadlıq-quruculuq işləri 
görülüb. 

Artıq tarixə çevrilmiş 2018-ci ildə 
də rayonun inkişafı davam etdirilib. 
Təhsil, səhiyyə, mədəniyyət və 
digər sahələrdə irəliləyişlər olub. 
Biləsuvarlılar sentyabrın 18-də 
Prezident İlham Əliyevin Biləsuvara 
növbəti səfərini ilin ən yaddaqa-
lan hadisəsi sayırlar. Həmin gün 
dövlətimizin başçısı Bayraq muze-
yinin və Gənclər evinin, həmçinin 
Zəhmətabad-Bəydili-Xırmandalı-
Əliabad avtomobil yolunun açı-
lışında iştirak edib və imzaladığı 
üç sərəncamla 1176 yerlik yeni 
məktəbin, 48 mənzilli yaşayış 
binasının tikilməsi və Ələt-Astara  - 
İranla dövlət sərhədi (81 kilometr) 
– Biləsuvar avtomobil yolunun 
yenidən qurulması ilə bağlı tədbirlər 
görmək nəzərdə tutulub.

Hər kəs etiraf edir ki, bu gün 
ölkəmizdə yol-nəqliyyat infrast-
rukturunun tamamilə yenidən 
qurulması və müasirləşdirilməsi, 
bu sahədə əsaslı dəyişikliklərin 
yer aldığı proses uğurla davam 
etməkdədir. Regionların, həmçinin 

kənd və qəsəbələri birləşdirən 
avtomobil yollarının, yolayrıcıların və 
körpülərin inşasına və yenidən qu-
rulmasına xüsusi diqqət yetirilir. Bu 
da öz növbəsində inkişafa müsbət 
təsir göstərir, rayonların siması-
nı   dəyişdirir, rahat və təhlükəsiz 
hərəkəti təmin edir.   

Prezidentin xeyir-duası ilə 

istifadəyə verilmiş yeni yol  20 
mindən çox əhalinin yaşadığı 4 
yaşayış məntəqəsini birləşdirir, 
uzunluğu 15,4 kilometrdir. Dövlət 
başçısının   müvafiq sərəncamına 
əsasən tikilən həmin yol dörd ya-
şayış məntəqəsinin rayon mərkəzi 
ilə nəqliyyat əlaqəsinin yaxşılaşdı-

rılmasında, həmçinin bu bölgədə 
iqtisadiyyatın və kənd təsərrüfatının 
inkişafında mühüm rol oynayır. 
Həmin gün    cənab İlham Əliyev 
rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri 
ilə görüşündə Biləsuvar rayonuna 
daim yüksək diqqət göstərildiyini 
bildirib. 

“Bu, mənim Prezident kimi rayo-
na altıncı səfərimdir. Əvvəlki səfərlər 
zamanı biz bir çox sosial, iqtisadi 
obyektlərin açılışında görüşmüşük 

- xəstəxananın, Olimpiya İdman 
Mərkəzinin tikintisi, məktəblərin 
açılışı. Bir sözlə, Biləsuvarda 
sosial-iqtisadi inkişaf uğurla gedir, 
rayonun infrastruktur layihələri icra 
edilir, qazlaşdırmanın səviyyəsi 90 
faizə yaxındır. Göstəriş vermişəm 
ki, gələn il Biləsuvar rayonunun 
qazlaşdırılması 100 faizə çatdırıl-

sın, bu günə qədər həll olunmayan 
layihələr də icra edilsin. Təqribən 5 
il bundan əvvəl burada olarkən biz 
içməli su layihəsinin açılışını qeyd 
etdik…İnfrastruktur məsələlərinin 
həlli gözəl imkanlar yaradır, həm 
insanların rahatlığını təmin edir, 
həm də iqtisadi inkişafa təkan verir. 
Ölkəmizdə kənd təsərrüfatının 
inkişafı ilə bağlı çox ciddi addımlar 
atılır. Biz əsas ərzaq məhsulları ilə 
özümüzü təminetmə səviyyəsinə 
çox yaxınlaşmışıq. Biləsuvar rayo-
nunda kənd təsərrüfatı, o cümlədən 
pambıqçılıq və digər sahələr uğurla 
inkişaf edir. Pambıqçılığa gəldikdə, 

deyə bilərəm ki, son üç il ərzində 
əkin sahələri üç-dörd dəfə artırılıb. 
Məndə olan məlumata görə, bu il 
12 min hektarda pambıq əkini təşkil 
edilibdir, üç il bundan əvvəl isə cəmi 
3 min hektarda. Çünki pambıqçı-
lıq Biləsuvar üçün ənənəvi kənd 
təsərrüfatı sahəsidir, əməktutumlu 
sahədir, məşğulluğu artırır, insan-
ların rifah halını yaxşılaşdırır. Kənd 
təsərrüfatının digər sahələri də 
böyük önəm daşıyır”.

Görüşdə rayon ictimaiyyəti  
adından çıxış edən veteran dövlət 
qulluqçusu Akif Kazımov deyir ki, 
həmin görüş hər kəsin qəlbində 
dərin izlər buraxıb. Prezidentin 
sadəliyi, səmimiliyi, qayğıkeşliyi 
böyük örnəkdir.

– Dövlət başçısına dedim ki, 
mən uzun müddət müxtəlif rəhbər 
vəzifələrdə işləmişəm və yol tikintisi-
nin çox baha başa gəldiyini bilirəm. 
Lakin bütün dünyanı bürüyən iqtisa-
di böhrana baxmayaraq, Ələt-Astara 
magistralı kimi nəhəng bir layihənin 
reallaşdırılması Azərbaycanın 
gücündən xəbər verir.

Ələt-Astara yolu demək olar 
ki, regionun şah damarıdır. Bu yol 
cənub zonasının iqtisadi inkişafına, 
xüsusən turizmin canlanmasına 
böyük təkan verəcək. Həm də ki, 
kəndli öz yetişdirdiyi məhsulları 
mərkəzi şəhərlərə çıxartmaq imkanı-
na malikdir.

Cənab Prezident, Sizin rayonu-
muza hər səfəriniz zamanı həllini 
gözləyən bir çox problemlər yoluna 
qoyulur. Təzə inşa edilən Gənclər 
evi və Bayraq Muzeyi əsl memarlıq 

inciləridir. Allah-Təala qurub-ya-
radan, yol çəkən, su çəkən, ağac 
əkən, bina tikən, bağ salan insanları 
sevir, himayə edir və qoruyur. Siz bir 
lider olaraq Azərbaycanı, xalqımızı, 
dövlətimizi işığa doğru, inkişafa doğ-
ru, dünyəvi tərəqqiyə doğru, inamla 
aparırsınız.

Biləsuvarda aqrar sahənin 
inkişafına yaradılan münbit şərait 
və mühüm dövlət tədbirləri öz 
müsbət nəticələrini verib, kənd 
təsərrüfatının mühüm sahəsi olan 
pambıqçılığın sürətli inkişafını təmin 
edib. Mülkiyyətçilər  2018-ci ildə 
sahələrdən yüksək məhsuldarlıq 

əldə etmək üçün var qüvvələri ilə 
çalışıblar.   Ötən il rayon pambıqçı-
ları 22700 ton xam pambıq istehsal 
edərək tədarük məntəqələrinə təhvil 
veriblər. Məhsulun becərilməsi və 
toplanması dövründə  16 minə yaxın 
insanın məşğulluğu təmin olunub,  
əhali 15  milyon manata yaxın gəlir 
əldə edib. Biləsuvarda aqropark-
ların yaradılması istiqamətində də 
tədbirlər uğurla həyata keçirilir.

Rayonda yaradılmış “Yaşıl ada” 
aqroparkında keçən il 519.5 hektar 
sahədə  pambıq, 5 hektar sahədə 
qarğıdalı və 70 hektar sahədə şəkər 
çuğunduru əkilib, sahələrdən bol  
məhsul toplanıb. Hazırda aqro-
parkda xeyli buğda və arpa əkilib. 
“Aqroinvestment GreenFirm”MMC 
və “RULEX” MMC aqroparklarında 
sahələrin əkinə hazırlığı ilə bağlı 
meliorativ işlər aparılıb, lazımi mad-
di-texniki baza yaradılıb. 

Rayonun ən qocaman fermeri, 
82 yaşlı Lətif Cəfərov:

– Atalar əbəs yerə deməyiblər 

ki, ucalmaq istəsən, torpağa əyil. 
Mən düz 61 ildir ki, pambıqçılıq-
la məşğulam. Həyatımı bu işlə 
gözəlləşdirə bilmişəm. Son illərdə 
hörmətli Prezidentimiz İlham 
Əliyevin bu sahəyə böyük diqqət 
ayırması məni çox sevindirir. “Ağ 
qızıl”ın hər tonu üçün 50 manat 
əlavə haqq ödənilməsi sahənin 
inkişafına böyük stimul yaradıb. 
Ötən il rayonumuz üzrə 12 min 
hektar sahədə pambıq əkilib və 
onun 95 faizi kombaynlarla yığılıb. 
Yığım mövsümü ərəfəsində mən 
digər rayonlardan olan həmkarlarımı 
yarışa çağırmışdım ki, müsbət 

mənada rəqabət şəraiti uğurların 
artmasına, qabaqcıl təcrübənin ya-
yılmasına  səbəb olsun. Səsimə ilkin 
olaraq Salyan mülkiyyətçiləri cavab 
verdilər. Nəticə də sevindirici oldu. 
Təmiz və keyfiyyətli mahlıcımız 
İran, Türkiyə və digər ölkələrə ixrac 
edilir. Biləsuvarda  Rusiyaya, ərəb 
ölkələrinə nar, uzaq Yaponiyaya bal 
göndərilməsi isə ixrac potensialımı-
zın böyük olduğunu göstərir.    

Çəltikçiliyin inkişafına dair 
Dövlət proqramına uyğun olaraq, 
Biləsuvarda bu sahə üzrə də müva-
fiq tədbirlər görülür. Heyvandarlıqda 
irəliləyiş aşkar hiss olunur.

2018-ci ildə rayonda abadlıq-
quruculuq sahəsində də işlər davam 
etdirilib.   Xırmandalı kəndində 40 
yerlik uşaq bağçasının, Muğan 
kəndində isə 80 yerlik modul tipli 
ümumi məktəb binasının tikintisi 
başa çatdırılıb, şəhərin Ü.Hacıbəyov 
küçəsində 4 mərtəbəli yaşayış 
binasının dam örtüyü dəyişdirilib. 
Əsgərabad bələdiyyəsi tərəfindən 
ayrılmış 4 hektarlıq torpaq 
sahəsində gücü 4000 ton olan 
pambıq tədarükü məntəqəsi  tikilib, 
pambıq emalı müəssisəsinin tikintisi 
üçün əlavə 6 hektar torpaq sahəsi 
ayrılıb. İl  ərazində şəhərin Heydər 
Əliyev küçəsindəki  parkda abadlıq 
işləri aparılıb.

 Son illər Biləsuvarda yeni 
məktəb binalarının tikintisi diqqət 
mərkəzində saxlanılıb, 7 məktəb 
yüksək səviyyədə əsaslı təmir olu-
nub. Cənab İlham Əliyevin  sentyabr 
ayında rayona tarixi səfərindən 
sonra Biləsuvar şəhərində 1176 
yerlik yeni məktəb binasının tikintisi 

ilə əlaqədar imzaladığı sərəncam 
böyük sevinclə qarşılanıb. Ölkə 
Prezidentinin digər sərəncamı ilə 
Muğan kəndində  100 yerlik “Modul”  
tipli məktəbin tikintisi qərara alınmış-
dır. Artıq hər iki məktəbin tikintisində 
işlər surətlənir. Bu qayğı rayonda 
təhsilin səviyyəsinin yüksəlməsinə 
vəsilə olur. Ötən ilin məzunlarından 
274 nəfəri ali, 179 nəfərsə, orta 
ixtisas məktəblərinin tələbəsi adını 
qazanıb. Onlardan 72 nəfəri 500-
dən, 30 nəfəri 600-dən çox bal 
toplayıb. Ümumtəhsil məktəblərinin    
8 pedaqoqu “Əməkdar müəlim” adı-
na layiq görülüb, 5 nəfər “Tərəqqi” 

medalı ilə təltif  olunub. Bir qrup 
müəllim Təhsil Nazirliyinin fəxri 
fərmanlarına layiq görülüb. Diaqnos-
tik qiymətləndirmədə uğur qazanmış 
müəllimlərin əməkhaqqı orta hesab-
la 1,5 dəfə artıb.   

Əhaliyə göstərilən səhiyyə 
xidmətinin ilbəil yaxşılaşdırılması 
da mühüm önəm daşıyır. Dövlət 

başçısının sərəncamına uyğun 
olaraq, 134 çarpayılıq rayon 
Mərkəzi Xəstəxanasının əsaslı 
təmir və yenidənqurmadan sonra 
istifadəyə verilməsi fərəh doğu-
rur. Bu tibb ocağı bütün zəruri 
avadanlıqla təchiz olunub, yeni 
şöbələr fəaliyyətə başlayıb, ixtisaslı 
həkimlərə müraciət edən sakinlərin 
müalicələrin səmərəsi   yüksəlib. 
Hazırda ölkə rəhbərinin tapşırıq-
larına uyğun olaraq, Biləsuvarda 
da əhalinin növbəti pulsuz tibbi 
müayinədən keçirilməsi mütəşəkkil 
qaydada davam edir. Əlbəttə, istər 
təhsil, istərsə də səhiyyə sahələrinin 
çatışmazlıqları da var. Yaxşı haldır 
ki, rayon rəhbərliyi bu sahələrdə fay-
dalı iş əmsalının artmasını müvafiq 
nazirliklərə bərabər, daim diqqətdə 
saxlayır.   

 Rayonda əhalinin  asudə 
vaxtlarının səmərəli təşkilində 
mədəni-maarif ocaqlarının üzərinə 
də mühüm vəzifələr düşür. Regional 
Mədəniyyət İdarəsinin  tabeçiliyində 
olan mədəniyyət evləri, klub və 
kitabxanalar əhaliyə daha  dol-
ğun xidmət göstərməyə  çalışırlar. 
Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyində 

mövcud  eksponatların sayı artırılıb. 
Muzeydə təşkil  olunan  tədirlərdə 
rayon ziyalıları, məktəblilər yaxından 
iştirak edirlər. Dövlət Rəsm Qalere-
yasının il ərzində təşkil etdiyi rəsm 
sərgiləri, respublikamızın görkəmli 
rəssamlarının rayonda ustad 
dərsləri keçməsi görülmüş müsbət 
işlərdir. Yeni Gənclər evi və Bay-
raq Muzeyinin istifadəyə verilməsi 
mədəni həyatı daha da canlandırıb.   

Rayon icra hakimiyyəti və yeni 
yaradılmış Mənəvi Dəyərlərin 
Təbliği Fondunun birgə təşəbbüsü 
əsasında icra olunan  “Şəhidlik milli 
dəyər kimi” layihəsi də 2018-ci ildə 
uğurlu  tədbirlərdən sayıla bilər. 
Mənəvi inkişafa həsr edilmiş semi-
nar və konfranslar  da yaddaqalan 
olub.   

Vətəndaş müraciətlərinə 
həssaslıqla yanaşılması və qaldırı-
lan məsələlərə operativ baxılması 
üçün  rayon icra hakimiyyəti aparatı 
həftədə bir dəfə rayon mərkəzində 
qəbul keçirməklə yanaşı, rayonun 
idarə, müəssisə və təşkilatları, 
hüquq-mühafizə və yerli idarəetmə 
orqanları rəhbərlərinin iştirakı ilə 
il ərzində yerlərdə 50-dək səyyar 
qəbul keçirib. Şikayət, xahiş və 
təkliflərin qısa müddətdə öz həllini 
tapması vətəndaşlarda dövlət or-
qanlarına etimadı daha da artırıb.

Biləsuvar Rayon İcra 
Hakimiyyətinin başçısı Ma-
hir Quliyev bir neçə ay əvvəl    

uzunmüddətli səmərəli fəaliyyəti 
müqabilində ölkə başçısı tərəfindən 
“Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə 
təltif edilib. O, bu ali dövlət müka-
fatının onun qarşısına çox böyük 
məsuliyyət qoyduğunu bildirib: 
“Rayonumuzda abadlıq, quruculuq 
işlərinin davam etdirilməsi, sosial 
infrastrukturun yenilənməsi, kənd 
təsərrüfatının, xüsusilə pambıqçı-
lığın inkişafı, aqroparkların sa-
lınması, əhalinin məşğulluğunun 
təmin edilməsi və yeni iş yerlərinin 
yaradılması bundan sonra da əsas 
vəzifələrimiz olacaq. Əhalinin rifah 
halını daha da yaxşılaşdırmaq, ölkə 
rəhbərinin tövsiyə və tapşırıqlarını 
layiqincə yerinə yetirmək üçün bütün 
imkanlarımızı maksimum səfərbər 
edəcək və daha böyük əzmlə çalı-
şacağıq”.

Bəli, Biləsuvarın uğurları fərəh 
doğurur. Yazın astanasında rayonda 
quruculuq işləri daha da canlan-
maqdadır. Bu isə o deməkdir ki, 
biləsuvarlılar nailiyyətlərlə arxayın-
laşmır, daim irəliyə can atırlar.

Əli NƏCƏFXANLI, 
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri
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Ankara Vaşinqtonla 
danışıqlara başlayıb

Azərbaycan və Ermənistan rəhbərlərinin gələcək gö-
rüşü ilə bağlı müsbət məqam ondan ibarətdir ki, biz 
danışıqlar prosesinə üçüncü tərəfin, yəni separatçı 

rejimin nümayəndələrinin cəlb olunması ilə bağlı Paşinyanın 
stereotipini sındıra bildik. Bunu Trend-ə azərbaycanlı politoloq, 
sabiq doplomat Fikrət Sadıqov deyib.

Ankara və Vaşinqton ABŞ-ın  “Patriot” 
hava hücumundan müdafiə 
sistemlərinin Türkiyə tərəfindən alın-

ması barədə danışıqlara başlayıblar. Türkiyə 
KİV-inin verdiyi məlumata görə, bu barədə 
Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavu-
şoğlu deyib.

Tramp rüsumun dərhal 
ləğv edilməsini istəyib

ABŞ Prezi-
denti 

Donald Tramp Çin 
tərəfinin ABŞ-

dan ixrac edilən 
kənd təsərrüfatı 
məhsulları üçün 

tətbiq etdiyi 
rüsumun ləğv 

edilməsini istəyib.

BİLƏSUVAR: ZİRVƏDƏN-ZİRVƏYƏ, 
UĞURDAN-UĞURA

 � Muğan düzünün qədim diyarı Biləsuvarın 
inkişafından soraq verən real mənzərələr göz-könül 
oxşayır. Yüz minə yaxın əhalisi var, özü də inkişaf 
edir, böyüyür, gözəlləşir. Burada yaşayan hər kəs 
doğma yurdu-yuvası, sevimli ünvanı ilə qürur duyur. 
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ABŞ

“Tesla”da gözlənilməz yenilik

ABŞ-ın elektromobil istehsalı üzrə ixtisaslaşmış “Tesla” 
şirkəti bütün mağazalarını bağlayaraq avtomobillərini yalnız 
internet vasitəsi ilə satacaq. Bildirilir ki, kompaniya bu yolla 
xərclərini azaltmağı və “Model 3” avtomobilinin qiymətini 
35 min dollara qədər aşağı salmağı düşünür.

Qeyd edilir ki, 2018-ci ilin sonuna olan məlumata 
əsasən, şirkətin bütün dünyada 378 mağazası və servis 
mərkəzləri fəaliyyət göstərir.

Xəbəri “The Wall Street Journal” verib.

Alimlərin tədqiqatı
Qarşıdakı 100 

ildə Yer kürəsi onu 
yüksək hərarətdən 
qoruyan sıx bulud 
qatından məhrum ola 
bilər. Bu, Kaliforni-
ya Universitetinin 
alimlərinin araşdır-
ması nəticəsində 
bəlli olub. Alimlər 
bildirirlər ki, əgər bu, baş verərsə, iqlim fəlakəti qaçılmaz 
olacaqdır.

Tədqiqatçılar qeyd edirlər ki, buna səbəb atmosferdə 
karbon qazının qatılığının tədricən artmasıdır.

Məlumatı “Nature Geoscience” yayıb.

Böyük Britaniya 

Şahzadə Diananın limuzini satılır
Şahzadə 

Diananın zirehli 
“Rolls-Royce” 
markalı limuzini 
hərraca çıxarılıb. 
Avtomobilin 
1987-ci ildə 100 
min kilometrdən 
az məsafə qət 
etməsi barədə 

elan yerləşdirilib. Bildirilir ki, avtomobil 264 at gücünə 
malikdir. Limuzin sürücü ilə əlaqə sistemi ilə təchiz olu-
nub. Məlumata görə, avtomobilin ilkin lot qiyməti 26 min 
dollardır.

Xatırladaq ki, Şahzadə Diana 1990-cı ildə ABŞ-a səfəri 
zamanı bu avtomobildən istifadə edib.

Xəbəri BBC verib.

İran

Yeni pilotsuz təyyarə 
İran “Ka-

man-12” adlı yeni 
nəsil pilotsuz 
təyyarənin isteh-
salına başlayıb. 
Bildirilir ki, İranın 
Kosmik Tədqiqatlar 
Mərkəzində istehsal 
ediləcək pilotsuz 
təyyarə min kilometr məsafəyə uçaraq kəşfiyyat xarakterli 
məlumatlar, fotolar çəkmək imkanına malikdir. Bununla 
yanaşı, o, “ağıllı” raketlə də təchiz olunacaq.

Məlumatı “ParsToday” yayıb.

Fransa

PSJ gənc futbolçu alıb 
Parisin PSJ 

futbol klubu 
heyətinə yeni 
futbolçu cəlb 
edib. Paytaxt 
təmsilçisi 
Hollandiyanın 
“Ayaks” klu-
bundan Mitçel 
Bakkeri transfer 
edib. “Ayaks”ın 
21 yaşlılardan 
ibarət komanda-
sında çıxış edən 
Bakker mövsü-

mün sonunda azad agent kimi PSJ-yə keçəcək.
Qeyd edək ki, 18 yaşlı müdafiəçi 19 yaşadək futbolçular-

dan ibarət Hollandiya millisinin də üzvüdür.
Xəbəri “Futbol.ua” verib.

Hazırladı: 
Elçin ABBASOV, 

“Xalq qəzeti”

 Â Martın 3-də
 Â Bakıda və Abşeron yarımadasında dəyişkən buludlu 

olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi 
gözlənilir. Gecə saatlarında çiskinli olacağı ehtimalı var. 
Cənub-qərb küləyi əsəcək, səhər arabir güclənən şimal-qərb 
küləyi ilə əvəz olunacaq. Gecə 2-5, gündüz 8-10, Bakıda gecə 
3-5, gündüz 8-10 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 755 mm 
civə sütunundan 765 mm civə sütununa yüksələcək, nisbi 
rütubət gecə 70-80, gündüz 50-55 faiz olacaq.

 Â Naxçıvan Muxtar Respublikasında arabir yağıntılı 
olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Bəzi 
yerlərdə intensiv olacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək, arabir 
güclənəcək. Gecə 2-7, dağlıq ərazilərdə 10-12 dərəcə şaxta, 

gündüz 3-8 dərəcə isti olacaq.
 Â Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd, 

Qubadlı, Zəngilan, Laçın, Kəlbəcər, həmçinin Daşkəsən-
Gədəbəy rayonlarında arabir yağıntılı olacağı, dağlıq 
ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə intensiv 
olacağı ehtimalı var. Qərb küləyi əsəcək, gündüz ayrı-ayrı 
yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 
2-5 dərəcə isti olacaq. 

 Â Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Ağdam, Füzuli, 
Cəbrayıl rayonlarında arabir yağış yağacağı gözlənilir. Bəzi 
yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Qərb küləyi əsəcək, 
gündüz ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 0-5, 
gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq.

 Â Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, 
Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, 
Qusar rayonlarında arabir yağış, bəzi yerlərdə qar yağacağı 
gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Qərb 
küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 3 

dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyədək isti, gündüz 5-10 dərəcə isti, 
dağlarda gecə 7-12 dərəcə şaxta , gündüz 0-3 dərəcə isti 
olacaq. 

 Â Mərkəzi Aran: Mingəçevir, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, 
Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, 
Biləsuvar, Saatlı, Şirvan, Hacıqabul, Salyan, Neftçala 
rayonlarında gün ərzində arabir yağış yağacağı gözlənilir. 
Bəzi yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Qərb küləyi 
əsəcək, gündüz ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 
0-5, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq.

 Â Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 
gün ərzində arabir yağış yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə 
intensiv olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. 
Səhər dağlarda duman olacaq. Şimal- şərq küləyi əsəcək, 
arabir güclənəcək. Gecə 3-5, gündüz 8-12 dərəcə isti , 
dağlarda gecə 0-3 dərəcə şaxta, gündüz 3-5 dərəcə isti 
olacaq. 
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 Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti 
Şəhər ərazisində tikinti və təmir işlərinin aparılmasının satınalınması üçün

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Lot-1. Bakı şəhəri ərazisində 

səkilərdə, həyətlərdə, park və bağlarda 
təmir, yenidənqurma və abadlıq işlərinin 
satınalınması.

Lot-2. Məhəllədaxili yollarda və 
səkilərdə asfalt örtüyünün təmirinin 
satınalınması. Lot-3. Sosial-mədəni və 
məişət təyinatlı obyektlərin əsaslı tikin-
tisi və təmirinin satınalınması. 

Tender iştirakçılarına təklif olunur 
ki, öz tender təkliflərini möhürlənib im-
zalanmış ikiqat zərflərdə yazılı surətdə 
təqdim etsinlər. Müqaviləni yerinə 
yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi 
maliyyə və texniki imkanlara malik 
olmalıdırlar. Tenderdə iştirak etmək 
istəyənlər aşağıdakı məbləğdə iştirak 
haqqını göstərilən hesaba köçürdükdən 
sonra Azərbaycan dilində tərtib olun-
muş tenderin əsas şərtlər toplusunu 
Bakı, İstiqlaliyyət küçəsi 18 nömrəli 
ünvandan (əlaqələndirici şəxs – Xumar 
Cəfərovadan, 496-52-04) ala bilərlər: 

İştirak haqqı Lot-1 və – Lot-2 hər 
biri 750,00 manat, Lot-3 isə 400,00 
manatdır.

İddiaçılar iştirak haqqını aşağıdakı 
hesaba köçürməlidirlər: Bakı Şəhər 

İcra Hakimiyyətinin “Bakı Şəhər 
Əsaslı Tikinti və Təmir” Məhdud 
Məsuliyyətli Cəmiyyəti. H/h –AZ22I-
BAZ38030019446253269215 

VÖEN – 1702563281
Kod – 805625
VÖEN – 9900001881 
M/h – AZ-

03NABZ01350100000000002944 
SWİFT. IBAZAZ2X 
İştirak haqqı heç bir halda geri qay-

tarılmır. İddiaçılar tenderdə iştirak üçün 
aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər: 

- tenderdə iştirak etmək üçün ərizə; 
- tenderdə iştirak haqqının 

ödənilməsi barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı 

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

- tender təklifi qiymətlərinin 1 
faizi həcmində (təklifin təminatı) bank 
zəmanəti (zərflərin açıldığı gündən 
sonra ən azı 60 bank günü müddətində 
qüvvədə olmalıdır);

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

fiq vergi orqanlarından arayış; 
- iddiaçının son bir il ərzində 

maliyyə vəsaiti haqqında bank 
tərəfindən verilmiş arayış; 

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

- müvafiq mallar üzrə mənşə və 
uyğunluq sertifikatları; 

Sənədlər Azərbaycan dilində iki 
nüsxədə (əsli və surəti) tərtib olunma-
lıdır, (xarici dildəki tender təklifləri 
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir). 
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender 
təklifi və bank zəmanəti istisna olmaqla) 
9 aprel 2019-cu il saat 17.00-dək təqdim 
etməlidirlər. Tender təklifi və bank 
zəmanəti 16 aprel 2019-cu il saat  
17.00-dək təqdim olunmalıdır.

Yuxarıda göstərilən tarixdən gec 
təqdim olunan zərflər açılmadan geri 
qaytarılacaqdır. Təklif zərfləri 19 aprel 
2019-cu il saat 10.00-da yuxarıda 
göstərilən ünvanda açılacaqdır. 

İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər. 

 Tender komissiyası

ABŞ-da 
təyyarə qəzası

 � ABŞ-ın Florida ştatının 
Fort-Loderdeyl şəhərində 
yüngül mühərrikli təyyarə  
18 mərtəbəli yaşayış binasına 
çırpılıb.

Təyyarə binanın 16 və 17-ci 
mərtəbələrinə dəyərək və binanın həyətindəki 
hovuza düşüb. Pilot həlak olub.

Təyyarənin çırpıldığı mərtəbələrdə təmir 
işləri ilə əlaqədar heç kəs olmayıb.

TASS-ın məlumatına görə, faktla bağlı araş-
dırmanı ABŞ-ın Təhlükəsizlik üzrə Milli Şurası 
aparır.

 Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

D.Tramp: Vaşinqton Hindistanla Pakistan 
arasında gərginliyi azaltmağa çalışır 
 � ABŞ Prezidenti Donald Tramp 

bildirib ki, Birləşmiş Ştatlar nüvə silahlarına 
sahib olan Hindistan və Pakistan arasında 
gərginliyi azaltmağa çalışır. Bu barədə 
“Amerikanın səsi” radiosu məlumat yayıb. 

Prezidentin bu sözləri iki 
ölkə arasında gərginliyin artma-
sından, hava qüvvələri arasında 
toqquşmanın baş verməsindən 
və müharibənin başlayacağına 
dair narahatlıqların artmasından 
bir neçə gün sonraya təsadüf 
edib. Hindistan və Pakistanda 
milyonlarla insan hərbi toqquş-
maların nəzarətdən çıxacağın-
dan narahatdır.

Pakistanın Baş naziri İmran 
Xan deyib ki, ölkəsi çərşənbə 
günü havada vurularaq əsir 
alınan hindistanlı pilotu “sülh 
jesti” olaraq geri qaytarıb. O 
həmçinin Hindistana baş-
qa addım atmaması barədə 
xəbərdarlıq edib.

“Mən bu kürsüdən Hin-

distana demək istəyirəm ki, 
əlavə addım atmayın, çünki 
Hindistan hücum etsə, biz cavab 
verməliyik”,-deyə o bildirib. 

Hindistanın Baş naziri Na-
rendra Modi partiyasının üzvləri 

qarşısında çıxış edərək bütün 
ölkəni ordunu dəstəkləməyə 
çağırıb. N.Modi deyib: “Ter-
rorçular hücum edəndə, onların 
məqsədlərindən biri bizim 
inkişafımızın qarşısını almaq-

dır. Hər bir hindistanlı onların 
qarşısında divar kimi, qaya kimi 
dayanmalıdır”. 

M.HACIXANLI, 
“Xalq qəzeti”

Fransa və Almaniya 
BMT TŞ-yə birgə sədrlik edəcək 

 � Bu ilin mart və aprel aylarında 
iki ölkə – Fransa və Almaniya BMT 
Təhlükəsizlik Şurasına birgə sədrlik 
edəcək. Hər iki ölkənin təşkilatdakı daimi 
nümayəndələri Fransua Delatr və Kristof 
Xoysqen tərəfindən əsas müzakirə 
mövzuları təqdim olunub. Məlumatı TASS 
verib. 

Məlumata görə, BMT 
Təhlükəsizlik Şurasında 
əsasən Yaxın Şərq proble-
mi, Koreya yarımadasının 
nüvəsizləşdirilməsi, eləcə də 
Afrika ölkələrindəki vəziyyət 
müzakirəyə çıxarılacaq. 

Delatr bildirib ki, ölkəsinin 
XİN başçısı Jan-İv Le Drian 
martın 28-dən aprelin 2-dək 
Nyu-Yorkda olacaq və “Ter-
rorizmin beynəlxalq sülh və 
təhlükəsizlik üçün təhdidi: ter-
rorizmin maliyyələşdirilməsinə 
qarşı mübarizə” mövzusunda 
açıq debatlarda, eləcə də iqlim 
dəyişmələri ilə bağlı iclasda iş-
tirak edəcək. Aprelin əvvəlində 
isə o, Almaniya XİN başçısı 
Xayko Maasla birgə Malidəki 
vəziyyətə həsr olunmuş iclasa 
qatılacaq. 

Mart ayında Təhlükəsizlik 
Şurası, eyni zamanda, Suri-
ya böhranı ilə bağlı üç dəfə 
müzakirə açacaq. BMT Baş 

katibinin xüsusi nümayəndəsi 
Qeyr Pedersonun martın 18-də 
hesabat verəcəyi gözlənilir. 
Martın 12-də isə Avropa dip-
lomatiyasının başçısı Federika 
Moqerini Avropa İttifaqı ilə 
BMT-nin qarşılıqlı əməkdaşlığı 
haqqında çıxış edəcək. 

Fransa nümayəndəsinin 
sözlərinə görə, martın 14-də 
Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri 
ABŞ-KXDR sammitinin 

nəticələrini müzakirə etmək 
imkanı qazanacaqlar. Bundan 
bir neçə gün sonra isə KXDR-
lə bağlı vəziyyət kontekstində 
nüvə silahının yayılmaması 
məsələləri ətrafında fikir 
mübadiləsi aparılacaq. Fransa 
və Almaniyanın birgə sədrliyi 

dövründə Sudan və Cənubi 
Sudan arasında sərhədlərin 
demarkasiyası, Fələstin-İsrail 
münaqişəsinin nizamlanması, 
Yəmən, Konqo, Burundi, Haiti 
və Qərbi Saxaradakı vəziyyət, 
Liviyaya qarşı qüvvədə olan 
sanksiyalar və digər məsələlərə 
də diqqət yetiriləcək. 

Paşa ƏMİRCANOV, 
“Xalq qəzeti”

KİBERCİNAYƏTKARLARIN SOSİAL 
ŞƏBƏKƏLƏRDƏN ƏLDƏ ETDİKLƏRİ GƏLİR ARTIB

Bildirilir ki, 
kibercinayətkarlar böyük səy 
göstərmədən dünyada milyon-
larla istifadəçini əhatə etmək 
və yoluxdurmaq məqsədilə 
virusların yayılması üçün “Fa-
cebook”, “YouTube”, “Twit-
ter” və digər servislərdən 
istifadə edirlər.

Fırıldaqçılar qazanc əldə 
etmək üçün sosial şəbəkələr 
vasitəsilə zərərli reklamlar 
yerləşdirir, fişinq keçidləri və s. 

üçün proqramlar yayırlar.
“Sosial şəbəkələr 

kibercinayətkarlığı dəstəkləyir. 
Onlar kiberfırıldaqçılar 

tərəfindən təşkilat və fiziki 
şəxslərə hücumlar, eləcə də 
müxtəlif qanunsuz məhsul, 
xidmət və biliklərin satışı üçün 
istifadə edilir”,– deyə hesabatda 
qeyd edilir.

“Bromium” 
mütəxəssislərinin sözlərinə 

görə, sosial şəbəkələr 
“qlobal zərərli proq-
ramların yayılması 
mərkəzi”nə çevrilib. 
Belə ki, təşkilatların 
beşdəbir hissəsi məhz bu 
platformalar vasitəsilə 
yoluxur. Hesabata 
əsasən, 2015-2017-ci 
illərdə təkcə ABŞ-da 
sosial şəbəkələrdə 
kibercinayətkarlıq 300 

faizdən çox artıb.

Rövşən ATAKİŞİYEV, 
“Xalq qəzeti”

 � “DailyComm” saytının 
məlumatına görə, kibercinayətkarların 
sosial şəbəkələrdə fırıldaqçı sxemlər 
vasitəsilə əldə etdikləri illik gəlirləri 3,25 
milyard dollar təşkil edir. Mənbə yazır 
ki, bu barədə “Bromium” şirkətinin 
hesabatında deyilir.

 � “Euronews” agentliyinin yaydığı 
məlumata görə, mayın 23-də Avropa 
İttifaqına (Aİ) üzv ölkələrdə Avropa 
Parlamentinə seçkilər keçiriləcək.

Mənbə yazır ki, 
bu günə kimi quruma 
751 deputat seçilirdisə, 
bu il 705 deputatın 
seçilməsi nəzərdə 
tutulur. Buna səbəb isə 
Böyük Britaniyanın 
Avropa İttifaqından 
çıxmasıdır. 

Siyasi təhlilçilər 
qeyd edirlər ki, Aİ bu fürsətdən istifadə edərək, parlamentdə taraz-
lıq yaradacaq və az nümayəndə ilə təmsil olunan 8 ölkəyə, eləcə də 
Fransaya əlavə deputat mandatı verəcək. Beləliklə, Fransa Avropa 
Parlamentində 79 deputatla təmsil olunacaq ki, bu da 2014-2019-
cu illərlə müqayisədə 5 deputat çoxdur.

Yeri gəlmişkən, Fransada Avropa Parlamentinə seçkilər mayın 
26-da keçiriləcək. Əvvəlki illərlə müqayisədə bu il ölkədə bəzi 
dəyişikliklər olub. Yeni qaydalara görə, Fransada 2003-2014-cü 
illərdə olduğu kimi, 8 regional seçki dairəsi deyil, yalnız bir seçki 
dairəsi fəaliyyət göstərəcək. Həmçinin, seçki siyahısında qey-
diyyat martın 31-dək uzadılıb. Halbuki əvvəlki qaydaya əsasən, 
bu müddət 2018-ci il dekabrın 31-də başa çatmalı idi. Qeydiyyat 
internet vasitəsi ilə də reallaşdırıla bilər. Namizədlər 2019-cu il ap-
relin 23-dən mayın 3-dək sənədlərini Avropa Parlamentinə təqdim 
edəcəklər. Üç faizdən çox səs toplayanların seçki kampaniyasının 
xərcləri ödəniləcək. Siyasi partiyalara mayın 13-dən 25-dək televi-
ziya və radioda ödənişsiz efir vaxtı ayrılacaq.

Mahmud QƏRİBOV,  “Xalq qəzeti”

Avropa Parlamentinə 
seçkilər mayın 

23-də keçiriləcək


