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regionlarının 2014–2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət 
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konfransda iştirak edib.Dövlətimizin başçısı konfransda giriş 
nitqi söylədi.

– Regionların sosial-iqtisadi inkişa-
fına dair üçüncü Dövlət Proqramının 
icrası təmin edildi. Beş il bundan əvvəl 
qəbul edilmiş proqram artıqlaması ilə 
yerinə yetirildi. Son beş il ərzində qarşı-
mıza qoyduğumuz bütün vəzifələr icra 
olundu. Üçüncü proqramın çox böyük 
əhəmiyyəti var. Bu proqram bizə imkan 
yaratdı ki, regionlarda əvvəlki illərdə 
aparılan islahatlara, görülən işlərə yeni 
təkan verək.

Bildiyiniz kimi, Azərbaycan region-
larının sosial-iqtisadi inkişafı proqram-
larının qəbul edilməsi mənim 2003-cü 
ildə prezident seçkiləri ərəfəsində 
verdiyim vədlərimdən biri idi. O vaxt 
demişdim ki, əgər Azərbaycan xalqı 
mənə etimad göstərərsə, ilk növbədə, 
regionların inkişafı ilə məşğul olacağam, 
bölgələrdə olan problemlərin həlli işində 
öz səylərimi əsirgəməyəcəyəm. 2004-cü 
ilin fevral ayında birinci proqram qəbul 
olundu və bu gün müzakirə etdiyimiz 
proqram sayca üçüncüdür. 

Beləliklə, görülmüş işlər haqqın-
da danışanda əlbəttə ki, biz son 15 il 
ərzində yerinə yetirilmiş işlərə nəzər 
salmalıyıq. Bu işlər həm real həyatda, 
həm rəqəmlərdə, həm də dəyişən, 
abadlaşan şəhərlərdə özünü göstərir. 
Son 15 il ərzində Azərbaycan iqtisadiy-
yatı dünya miqyasında rekord templərlə 
inkişaf etmiş, ümumi daxili məhsul 
3,3 dəfə artmışdır. Bir daha demək 
istəyirəm, bu, dünya miqyasında rekord 
göstəricidir. Sənaye istehsalı 2,6 dəfə 
artmışdır. İxracımız 4,7 dəfə, valyuta 
ehtiyatlarımız 24 dəfə artıb və bu gün 45 
milyard dollar təşkil edir. Yəni, bu, onu 
göstərir ki, Azərbaycan regionlarına və 
eyni zamanda, neft-qaz sektoruna, Bakı 
şəhərinin inkişafına böyük vəsait qoyul-
masına baxmayaraq, biz öz valyuta eh-
tiyatlarımızı 24 dəfə artıra bilmişik. Bu, 
bizə imkan verir ki, gələcəyə çox böyük 
ümidlərlə baxaq. Azərbaycan iqtisadiy-
yatı bu gün dayanıqlı iqtisadiyyatdır. 

Aparılan uğurlu siyasət ölkəmizə 
böyük həcmdə vəsaitin, sərmayənin ya-
tırılmasına gətirib çıxardı. 15 il ərzində 
Azərbaycana təxminən 250 milyard dol-
lar sərmayə qoyuldu və bu sərmayənin 
yarısı xarici investisiyadır. Yəni, xa-
rici investorlar üçün Azərbaycan çox 
cəlbedici ölkədir. Azərbaycanda mövcud 
olan sərmayə iqlimi xarici investorları 
həvəsləndirir. 

Bir faktı da diqqətinizə çatdırmaq 
istəyirəm. İlk dəfə Azərbaycan Dünya 
Bankının “Doing Business” hesabatın-
da 2006-cı ildə qeyd olundu və o vaxt 
Azərbaycan 98-ci yerdə qərarlaşdı. 
Aparılan köklü islahatlar, investisiya 
iqliminin yaxşılaşdırılması nəticəsində 
son hesabatda Azərbaycan dünya 
miqyasında 25-ci yerdədir. Yəni, bu, 
deməyə əsas verir ki, bundan sonra 
da həm daxili, həm xarici investorlar 
Azərbaycana böyük həcmdə sərmayə 

qoyacaqlar. Beləliklə, bu sərmayə imkan 
verəcək ki, bundan sonra da iş yerləri, 
yeni müəssisələr yaradılsın və ölkəmiz 
inamla inkişaf etsin.

Son 15 il ərzində 2 milyon yeni iş 
yeri yaradılmışdır. Əhalinin sayı isə 
1,6 milyon artmışdır. Bu da çox gözəl 
göstəricidir. Əhali nə qədər çox olarsa, 
ölkəmiz də o qədər sürətlə inkişaf edər. 
Ancaq, əlbəttə, biz bundan sonra da 
işimizi elə görməliyik ki, iqtisadi inki-
şaf, iş yerlərinin yaradılması əhalinin 
artımından daha da sürətlə getsin, 
artan əhali işlə təmin olunsun. Yeni iş 
yerlərinin yaradılması regionların sosial-
iqtisadi inkişafı proqramlarının tərkib 
hissəsi idi və qeyd etdiyim kimi, 2 milyon 
iş yeri yaradılıb. Bu iş yerlərinin böyük 
hissəsi bölgələrin payına düşür. Kənd 
təsərrüfatı 1,7 dəfə artıb və əminəm ki, 
bundan sonra artım daha sürətli olacaq. 

Bir sözlə, bizim bütün iqtisadi 
göstəricilərimiz deməyə əsas verir ki, 
Azərbaycan son 15 il ərzində çox uğur-
la, inamla inkişaf edib. Artan iqtisadi im-
kanlarımız bizə şərait yaratdı ki, sosial 
məsələlərə də çox böyük diqqət yetirək. 
Bir neçə rəqəmi səsləndirmək istərdim. 
Son 15 il ərzində maaşlar 7, pensiyalar 
9 dəfə artıb. Son 15 ildə 3 min 200-dən 
çox məktəb əsaslı təmir edilib və ya 
yenidən tikilib, 640 tibb müəssisəsi tikilib 
və yenidən qurulub, bölgələrdə 44 olim-
piya mərkəzi yaradılmışdır. Bu, bir daha 
onu göstərir ki, bizim siyasətimiz sosial-
yönümlüdür və əldə edilmiş gəlirləri biz, 
ilk növbədə, sosial sahələrə yönəldirik.

Məcburi köçkünlərin problemləri 
həmişə diqqət mərkəzində olmuşdur, 
bu gün də belədir. Son illər ərzində 
yüzdən çox köçkün şəhərciyi tikilib, 
köçkünlərə təqdim edilib. Şəhid ailələri, 
müharibə veteranları, müharibə əlilləri 
üçün 6650 mənzil təqdim edilmişdir və 
bu proses davam etdirilir. Bu kateqori-
yadan olan vətəndaşlar evlərlə təmin 
olunacaqlar. Yəni, Azərbaycan sosial 
sahəyə çox böyük diqqət göstərən 
ölkədir. Biz ölkəmizdə bazar iqtisadiy-
yatı prinsiplərini sosial ədalət prinsipləri 
ilə birləşdirə bildik və hesab edirəm ki, 
Azərbaycanın uğurlu inkişafı məhz buna 
söykənir. 

Son 15 il ərzində dünyada müxtəlif 
proseslər gedib, dünya çox dəyişib. 
On beş il əvvəl vəziyyət tam fərqli idi, 
bu gün isə risklər, təhdidlər, münaqişə, 
müharibə ocaqları artır və bu me-
yil əfsuslar olsun ki, güclənir. Bizim 
bölgəmizdə, Yaxın Şərqdə, MDB 
məkanında, yaşadığımız regionda 
çox təhlükəli proseslər gedirdi və bu 
gün də gedir. Bu proseslər böyük 
fəlakətlərə gətirib çıxarıb. Milyonlarla 
insan müharibələrdən əziyyət çəkir. 
Milyonlarla insan həlak olub, yaralanıb, 
itkin düşüb, qaçqın-köçkün vəziyyətinə 
düşüb. Bəzi ölkələrin əksər hissələri 
tamamilə dağıdılıb. Bu, böyük humanitar 

fəlakətdir. Biz demək olar ki, hər gün 
kütləvi informasiya vasitələrində bunu 
izləyirik və bu meyil əfsuslar olsun ki, 
davam edir. Bütün bu mənfi mənzərə 
fonunda bizim hökumət öz inamlı dina-
mik inkişaf strategiyasını icra edərək 
ölkəmizi irəliyə aparır. 

Azərbaycan sabitlik, təhlükəsizlik 
məkanıdır. Yaxın tarix əyani şəkildə 
göstərdi ki, sabitlik pozulanda ölkələr 
çox pis vəziyyətə, idarəolunmaz 
vəziyyətə düşür, iqtisadiyyat çökür, 
sənaye iflic olur, insanlar əziyyət çəkir 
və sonra bu vəziyyətdən çıxmaq üçün 
onilliklər lazım olur. Azərbaycanın uğurlu 
inkişaf modelinin əsas qayəsi ondadır 
ki, ölkəmizdə aparılan siyasət xalq 
tərəfindən dəstəklənir. Çünki bu siyasət 
xalqımızın rifah halının yaxşılaşması-
na hesablanıb. Bu siyasət ölkəmizin 
güclü dövlətə çevrilməsinə hesabla-
nıb. Məhz bu siyasət nəticəsində bu 
gün Azərbaycan dünyanın müxtəlif 
kürsülərindən öz sözünü açıq deyir, öz 
müstəqil siyasətini aparır, öz maraqlarını 
tam şəkildə qoruyur.

Azərbaycanda aparılan iqtisadi, 
siyasi islahatlar, ölkəmizin güclənməsi 
bizə dünyada gedən riskli proseslərdən 
özümüzü qorumağa imkan yaratdı. 
Bir daha demək istəyirəm, bizim xarici 
siyasətimizin əsas məqsədi ondan 
ibarətdir ki, xaricdən gələn mümkün 
risklərin idarə olunmasına, azaldıl-
masına, aradan qaldırılmasına imkan 
versin. Biz buna nail oluruq. Son 15 il 
ərzində Azərbaycan xalqı əmin-amanlıq 
şəraitində yaşayır. Azərbaycan xalqı 
rahat yaşayır, qurur, yaradır. Hesab 
edirəm ki, hər bir vətənpərvər insan öz 
ölkəsi ilə, bugünkü Azərbaycan ilə haqlı 
olaraq fəxr edə bilər. 

Qeyd etdiyim kimi, biz 15 il ərzində 
biznes mühitinin yaxşılaşdırılması ilə 
bağlı böyük addımlar atdıq. Sahibkar-
lığın inkişafına böyük dəstək verdik. 
Təkcə güzəştli şərtlərlə sahibkarlara 
verilən kreditlərin məbləği 2 milyard ma-
natı ötüb. Sevindirici hal ondan ibarətdir 
ki, dövlət büdcəsindən bu məbləğin 
cəmi bir milyard manatı ayrılmışdır. Qa-
lan bir milyard manatdan çox vəsait ve-
rilmiş və qaytarılmış kreditlər hesabına 
yenidən kredit şəklində verilib. Beləliklə, 
biz kifayət qədər böyük maliyyə resur-
su yaratmışıq. Bu, bizə imkan verir ki, 
dövlət büdcəsinin yükünü azaldaq və 
gələcəkdə güzəştli şərtlərlə sahibkarlara 
maliyyə dəstəyi göstərək.

Sənayeləşmə prosesi uğurla 
gedir. Son vaxtlar sənaye parklarının 
fəaliyyətə başlaması geniş vüsət al-
mışdır. İndi bu proses bir neçə şəhərdə 
gedir və sənaye parklarında bizim 67 
rezidentimiz var. Onlardan 40-ı artıq 
fəaliyyətdədir. 

Aqroparkların yaradılması çox 
müsbət hal kimi qiymətləndirilə bilər. 
Proqramda 51 aqroparkın yaradılma-
sı nəzərdə tutulub. Onlardan 17-si 
fəaliyyətdədir. Qalan aqroparkların işə 
düşməsi nəticəsində həm bölgələrdə 
yeni iş yerləri yaradılacaq, həm də kənd 
təsərrüfatı məhsullarımızın istehsalı və 
ixracı daha da artacaq. 

Biz bu illər ərzində kosmik 
dövlətə çevrildik. Bu da bizim qürur 
mənbəyimizdir. Artıq üç peykimiz var. 
Azərbaycan nadir ölkələrdəndir ki, 
kosmik kluba daxil olubdur. Bu, həm 
innovasiyadır, həm biznesdir, həm də 
müasirlikdir. İnnovasiyalara gəldikdə, 
bu gün dünyada Azərbaycan məhsulu 
kimi tanınan “ASAN xidmət” brendi 

vardır. Bunu biz yaratmışıq, bizim 
daxili intellektual məhsulumuzdur və 
iradəmizin ifadəsidir. “ASAN xidmət” bu 
gün bir neçə ölkədə fəaliyyət göstərir 
və bu sistemi tətbiq edən ölkələrin 
sayı artmaqdadır. Ölkəmizdə on beş 
“ASAN xidmət” mərkəzi yaradılıb. Bu 
ilin sonuna qədər onların sayı 20-yə 
çatacaq. Bu mərkəzlərə 26 milyondan 
çox müraciət olunub. Əhali tərəfindən 
bəyənmə əmsalı təxminən 100 faizdir. 
“ASAN xidmət”də iki yüzdən çox xidmət 
göstərilir, tam şəffaf və heç bir pozuntu-
suz. Bu sahə, bildiyiniz kimi, həmişə bö-
yük narahatlıq doğururdu. Vətəndaşlar 
haqlı olaraq şikayət edirdilər. İndi isə 
şikayətlər yoxdur, “ASAN xidmət”in 
yaradılması və uğurlu fəaliyyəti bizim 
siyasətimizi əks etdirir. Azərbaycanda 
hər şey şəffaf olmalıdır, hər şey qanun 
çərçivəsində olmalıdır. Bu, bir daha 
onu göstərir ki, vətəndaşlara xidmət 
bizim siyasətimizin əsas məsələlərindən 
biridir. 

Əlbəttə ki, bizim iqtisadiyyatımı-
zın əsas sahəsi neft-qaz sektorudur. 
Bu, bu gün belədir, əvvəl də belə olub 
və bundan sonra da belə olacaq. Biz 
sadəcə olaraq, çalışırıq ki, qeyri-neft 
sektorunu sürətlə inkişaf etdirək, buna 
nail oluruq. Ancaq hansı ictimai-siyasi 
formasiyada yaşamasına baxmayaraq, 
Azərbaycanda ilk neft tapılan dövrdən 
bu günə qədər bu, əsas iqtisadi poten-
sial olub. Biz bu təbii resurslardan çox 
səmərəli şəkildə istifadə edirik. Bakı-
Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum 
neft-qaz kəmərlərinin işə düşməsi çox 
böyük tarixi hadisədir. Əgər bu layihələr 
icra edilməsə idi, biz bu qədər vəsait 
əldə edə bilməzdik. Çünki bizim ixrac 
imkanlarımız məhduddur, açıq dənizlərə 
çıxışımız yoxdur və bizə mütləq neft-

qaz kəmərləri lazımdır. Bu kəmərlərin 
tikintisi həm maliyyə, həm siyasi, həm 
beynəlxalq əməkdaşlıq baxımından 
çox mürəkkəb və çətin bir layihələr idi. 
Biz bunu da bacardıq. Bu gün bu iki 
kəmər vasitəsilə resurslarımız dünya 
bazarlarına göndərilir. Hazırda Avropada 
ən böyük infrastruktur layihələrindən 
biri olan Cənub Qaz Dəhlizinin tikintisi 
sürətlə gedir. Dörd layihədən ibarət olan 
bu meqalayihə artıq son mərhələdədir. 
Dörd layihədən üçü istifadəyə veri-
lib. Keçən il TANAP və Cənub Qaz 
Dəhlizinin açılışı olmuşdur və bunlar 
tarixi hadisədir. 

Biz neftdən, qazdan əldə edilmiş 
gəlirləri nəqliyyat sektoruna yönəltdik ki, 
Azərbaycan nəinki bu bölgədə, Avrasiya 
məkanında nəqliyyat mərkəzinə çevril-
sin. Bu gün biz artıq buna nail oluruq. 
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun işə 
düşməsi tarixi layihədir. Bu, həddindən 
artıq vacib layihədir. Çünki bu, artıq bizə 
imkan verir ki, Azərbaycan ərazisindən 
böyük həcmdə yüklər Şərqdən-Qərbə, 
Qərbdən-Şərqə göndərilsin. Bu-
nun sayəsində həm bizim geosiyasi 
əhəmiyyətimiz artacaq, həm də biz bun-
dan daim valyuta qazanacağıq. Şimal-
Cənub nəqliyyat dəhlizinin yaradılması 
da böyük önəm daşıyır. Bu istiqamətdə 
də böyük işlər görülür. Əlbəttə ki, 
bu işlərin görülməsi genişmiqyas-
lı beynəlxalq əməkdaşlıq tələb edir. 
Azərbaycan bu sahədə də təşəbbüskar 
kimi öz müsbət rolunu oynayıb. Bu gün 
Şərq-Qərb və Şimal-Cənub nəqliyyat 
dəhlizlərində birləşən ölkələrin sayı 
10-dan çoxdur və onların sayı daha da 
artacaq. Amma hər iki layihədə iştirak 
edən ölkə tək Azərbaycandır. Ona görə 
biz Avrasiyada çox strateji nəqliyyat 
mərkəzinə çevrilirik. Bakı-Tbilisi-Qars 
dəmir yolu, Ələt Beynəlxalq Dəniz 
Ticarət Limanı, bizim yol infrastrukturla-
rımız, müasir və müasirləşən infrastruk-
tur, bütün bunlar son illər ərzində yara-
dılıb. Əgər biz infrastruktur layihələrinə 
diqqət yetirməsəydik, bu gün heç bir 
inkişafdan söhbət gedə bilməzdi. 

On beş il bundan əvvəl biz özümüzü 
elektrik enerjisi ilə təmin edə bilmir-
dik. Ya xaricdən idxal edirdik, ya da ki 
ölkəmizin bəzi yerləri işıqsız qalırdı. 
Ötən 15 il ərzində 31 yeni stansiya 
tikilmişdir, 2500 meqavatlıq yeni güclər 
yaradılmışdır. Biz indi nəinki özümüzü 
təmin edirik, elektrik enerjisini ixrac 
edirik. Təbii qaz ilə təminat 15 il bundan 
əvvəl təxminən 50 faiz səviyyəsində idi, 
bu gün bu, 95 faizdir. İçməli su 26 faiz 
təmin edilirdi, bu gün bu, 70 faizdir. On 
beş il ərzində 15 min kilometr avtomobil 
yolu tikilib. 

Yəni, görülmüş işlər haqqında 
danışmaq üçün saatlarla vaxt lazımdır. 
Sadəcə olaraq, əsas məqamları mən 
sizin diqqətinizə çatdırdım. Əminəm 
ki, bu gün çıxışlarda və müzakirələrdə 
həm görülmüş işlər, həm də görüləcək 
işlər haqqında danışacağıq və gələcək 
inkişaf planlarımızı təmin edəcəyik.

* * *
Sonra çıxışlar oldu.

(ardı 2-ci səhifədə)
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(əvvəli 1-ci səhifədə)

Neftçala Sənaye Məhəlləsində “Xəzər”  
avtomobil zavodunun direktoru Emin 
 AXUNDOV çıxış edərək dedi:

– Möhtərəm cənab Prezident!
Sizin uzaqgörən və düşünülmüş uğurlu iqtisa-

di inkişaf strategiyanızın əsas tərkib hissələrindən 
biri olan sənayeləşmə siyasətinə uyğun olaraq, 
müasir sənaye parkları və məhəllələrinin yaradıl-
ması ölkədə rəqabətqabiliyyətli və ixracyönümlü 
məhsulların istehsal həcminin artmasına təkan 
verib.

Cənab Prezident, icazənizlə məruzə edim ki, 
“AZƏRMAŞ” ASC ilə “Iran Khodro” ASC arasında 
2016-cı il aprelin 21-də əməkdaşlıq memorandu-
mu imzalanıb və həmin ilin  avqust ayının 6-da 
Neftçala Sənaye Məhəlləsində “Xəzər” avtomobil 
zavodunun təməli qoyulub. 10 hektar ərazidə 
tikilmiş avtomobil zavodunda Avropanın aparıcı 
ölkələrinin və İran İslam Respublikasının müasir 
texnologiyaları və avadanlıqları quraşdırılıb.

Çox hörmətli cənab Prezident, Sizin xü-
susi diqqət və qayğınız nəticəsində zavodun 
tikintisinə dövlətimiz tərəfindən böyük dəstək 
göstərilib, zəruri infrastruktur yaradılıb, müxtəlif 
vergi güzəştləri və gömrük azadolmaları tətbiq 
edilib. İnvestisiya dəyəri 25 milyon manat olan 
zavodumuzun Neftçala Sənaye Məhəlləsində 
yerləşməsi və bununla da zəruri infrastruk-
tur xərclərindən azad olması, eyni zamanda, 
müəssisəmizə investisiya təşviqi sənədinin 
verilməsi nəticəsində, ümumilikdə, 8 milyon ma-
nat vəsaitə qənaət olunub. Bütün bunlar və digər 
güzəştlər avtomobillərin istehsalında və daha 
ucuz qiymətlə satışında önəmli göstəricilərdir.

Cənab Prezident, Sizin 2017-ci ilin sent-
yabr ayında Neftçala rayonuna səfəriniz 
çərçivəsində zavodumuzda olarkən verdiyiniz 
tövsiyələr əsasında “Xəzər” avtomobil zavodunda 
işləyəcək əməkdaşlar peşəkarlıq səviyyələrini və 
təcrübələrini artırmaq üçün İran İslam Respub-
likasına ezam edildi. Onlar avtomobil istehsalı 
sahəsində xüsusi təlimlər keçməklə sertifikatlar 
əldə etdilər.

Möhtərəm cənab Prezident, Siz və İran Prezi-
denti 2018-ci ilin mart ayının 29-da Azərbaycan-
İran biznes forumunda “Xəzər” avtomobil zavodu-
nun rəsmi açılışını etdiniz. Bu gün zavodda 200-ə 
yaxın Neftçala sakini işlə təmin edilib, istehsal 
həcmi artdıqca, bu say 300 nəfərə çatacaqdır. 
“Made in Azerbaijan” brendi altında “Xəzər” 
avtomobil zavodunda istehsal edilən avtomobillər 
AVRO-5 və beynəlxalq təhlükəsizlik standartla-
rına tam uyğundur. Zavod 2018-ci ilin sonuna 
kimi qarşısına qoyduğu məqsədi tam yerinə 
yetirib. Belə ki, ötən il zavodda mindən artıq 
avtomobil istehsal olunub. Bu avtomobillərin 95 
faizi satılıb. Qeyd etmək istərdim ki, Azərbaycan 
istehsalı olan bu avtomobillərin alışının 40 faizi 
dövlət qurumlarının payına düşübsə, 60 faizi 
əhali tərəfindən alınıb ki, bu da istehsal edilən 
avtomobillərin rəqabətqabiliyyətli olmasının 
göstəricisidir.

“Xəzər” avtomobil zavodunda 2019-cu 
ilin fevral ayından artıq ilk “Peugeot” markalı 
avtomobillər istehsal xəttindən satışa çıxacaqdır. 
İstehsala başlamaq üçün artıq bütün zəruri ava-
danlıqlar quraşdırılıb. Həmçinin 2019-cu ilin son-
larından etibarən isə “Khazar” avtomobillərinin 
ehtiyat hissələrinin bir hissəsini Azərbaycanda 
istehsal etməyi planlaşdırırıq. 

Cənab Prezident, bir məsələni də xüsusilə 
vurğulamaq istərdim ki, zavodun işə düşməsi ilə 
ilk dəfə olaraq Azərbaycan avtomobil istehsalı 
ölkəsi kimi tanınıb və “Khazar” avtomobillərinə 
BAN nömrə alınaraq beynəlxalq sistemə daxil 
edilib. Bunun nəticəsi olaraq, Azərbaycan avto-
mobil istehsalçısı olan ölkə kimi ilk dəfə 2018-ci 
ilin avqust-sentyabr aylarında Dünya Avtomobil 
İstehsalçıları Təşkilatının dəstəyi ilə Moskva-
da “Krokus Ekspo” Sərgi Mərkəzində keçirilən 
beynəlxalq avtomobil sərgisinə dəvət alıb və 
bizim “Khazar” avtomobilləri sərgidə nümayiş 
edilib, böyük maraqla qarşılanıb.

Azərbaycanda avtomobil sənayesinin inkişaf 
etdirilməsinin məntiqi davamı olaraq 2018-ci il 
sentyabrın 1-də, cənab Prezident, Sizin Ru-
siya Federasiyasına rəsmi səfəriniz zamanı 
Soçi şəhərində Qorki avtomobil zavodu və 
“AZƏRMAŞ” ASC arasında əməkdaşlıq haqqında 
memorandumun imzalanmasını xüsusilə qeyd 
etmək istərdim. Memorandum Hacıqabul Sənaye 
Məhəlləsinin ərazisində “QAZ” markalı yüngül 
tonnajlı avtomobillərin və xüsusi təyinatlı texnika-
nın birgə istehsalına başlanmasını nəzərdə tutur.

Möhtərəm cənab Prezident, rəhbərliyinizlə 
ölkədə biznes mühitinin daim yaxşılaşdırılması 
istiqamətində atılan addımları dəstəkləyir, Sizə 
çoxsaylı kollektivimiz adından təşəkkürümüzü 
bildirirəm. Əmin edirik ki, Azərbaycanın yeni bren-
di olan “Khazar” avtomobilləri ölkəmiz və iqtisa-
diyyatımız üçün faydalı olacaq. Bunun üçün daim 
işləməyə və yüksək nəticələr göstərməyə hazırıq.

Diqqətinizə görə çox sağ olun.
* * *

Şəki Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı 
Elxan USUBOV çıxış edərək dedi:

– Möhtərəm cənab Prezident! 
Hörmətli konfrans iştirakçıları!
Bu gün regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə 

bağlı sayca üçüncü dövlət proqramının icrası-
nın yekunlarını müzakirə edirik. Qeyd etmək 
yerinə düşər ki, birinci dövlət proqramı ilə üçün-
cü proqram arasında çox böyük fərqlər vardır. 
Bu proqramlarda qarşımızda müxtəlif vəzifələr 
qoyulmuşdur. Nəzərdə tutulan tədbirlərin uğur-
lu icrası nəticəsində Şəki şəhərinin də davamlı 
inkişafı təmin edilib, insanların rahat yaşaması, 
rayonun aqrar və turizm potensialından daha 
səmərəli istifadə olunması üçün mühüm işlər 
görülüb. Bu illər ərzində 41 məktəb, 18 uşaq 
bağçası, 6 səhiyyə və 11 mədəniyyət müəssisəsi 
tikilib və ya əsaslı təmir olunub, Şəki şəhərinin 
su təchizatı və kanalizasiya sisteminin yenidən 
qurulması davam edib, yaşayış məntəqələrinin 
86 faizi qazlaşdırılıb, yüksək keyfiyyətli yollar 
çəkilib, ən müasir tələblərə cavab verən meh-
manxanalar, istirahət mərkəzləri və kompleksləri 
inşa edilib, son 5 ildə 14 minə yaxın yeni iş yeri 
açılıb. Əhaliyə göstərilən dövlət xidmətlərinin 
keyfiyyətinin yüksəlməsində əvəzedilməz 
layihəniz olan “ASAN həyat” mərkəzinin açılması 
isə sakinlərimiz üçün ən böyük hədiyyə olub. 

Sizin diqqət və qayğınız sayəsində bu gün 
Şəki öz qədimliyini və tarixiliyini qorumaqla 
yenidən qurulur, şəhərimizin küçələri, tarixi bina-
ları, evləri bərpa edilir. Şəkiyə gələn hər bir qonaq 
sanki şəhərin qədim keçmişi ilə üzləşir. Sizin 
tarixi şəhərlərə və burada xalqımızın yaşatdığı 
zəngin mədəni irsin qorunub saxlanılmasına 
göstərdiyiniz böyük qayğı və diqqətin nəticəsidir 
ki, bu gün Şəki açıq səma altında bir muzeydir. 
Cənab Prezident, Sizin Şəki şəhərinin tarixi 
hissəsinin qorunması ilə bağlı əlavə tədbirlər 
haqqında imzaladığınız sərəncam rayonumuzda 
turizmin inkişafında yeni bir mərhələnin başlan-
masına təkan verib.

Hər il şəhərimizdə keçirilən “İpək Yolu” 
Beynəlxalq Musiqi Festivalında dünya musi-
qi sənətinin parlaq incilərindən ibarət müxtəlif 
konsert proqramları bizə həmişə  xoş  bayram 
ovqatı bəxş edir. Bu möhtəşəm musiqi bayramı-
nın iştirakçıları, şəhərin qonaqları, musiqisevərlər 
etiraf edirlər ki, Şəki beynəlxalq festivalların, 
tədbirlərin keçirilməsi üçün ideal məkandır. 
Festival günlərində təşkil olunmuş konsert 
proqramları  şəhər sakinlərinin dünyagörüşü-
nün, həyat tərzinin və musiqi mədəniyyətinin 
zənginləşməsinə mühüm təsir göstərir. Şəkidə 
mütəmadi olaraq keçirilən beynəlxalq festivallar 
şəhərin turizm potensialının genişləndirilməsində 
və regionun beynəlxalq səviyyədə tanınmasında 
mühüm rol oynayır. Nəticədə Şəki turistlər üçün 
daha da cəlbedici məkana çevrilib, son beş ildə 
rayona gələn turistlərin sayı yeddi dəfədən çox 
artaraq 200 min nəfərə çatıb. 

Sizin dəstəyiniz və təşəbbüsünüz nəticəsində 
şəhərimizin beynəlxalq səviyyədə də tanıdılma-
sı istiqamətində mühüm işlər görülür. Belə ki, 
Şəkinin xalq tətbiqi sənəti hər il Fransanın Kolmar 
şəhərində keçirilən Milad bazarında nümayiş olu-
nur. 2008-ci ildən Dünya Tarixi Şəhərlər Liqasının 
üzvü olan Şəki şəhəri  2016-cı ildə TÜRKSOY-un 
mədəniyyət paytaxtı elan edilib, 2017-ci ildə isə 
UNESCO-nun Yaradıcı Şəhərlər Şəbəkəsinə da-
xil olunub. Hazırda Azərbaycan Respublikasının 
Birinci vitse-prezidenti hörmətli Mehriban xanım 
Əliyevanın təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə Şərq me-
marlığının nadir incisi hesab olunan “Xan sarayı 
ilə birgə Şəkinin tarixi mərkəzi”nin UNESCO-nun 
Ümumdünya İrs Komitəsinin siyahısına daxil 
edilməsi üçün iş aparılır. 

Hörmətli cənab Prezident, Şəki həm 
də tarixən ipəkçilik diyarı kimi tanınır. Sizin  
“Azərbaycan Respublikasında ipəkçiliyin maddi-
texniki bazasının yaxşılaşdırılması ilə bağlı əlavə 
tədbirlər haqqında” imzaladığınız sərəncam res-
publikamızda ipəkçiliyin müasir infrastrukturunun 
yaradılması istiqamətində atılan mühüm addım-
dır. Məhz Sizin təşəbbüsünüzlə həyata keçirilən 
operativ tədbirlər nəticəsində bu sahədə ciddi 
dönüş yaranıb, “Azər İpək” MMC öz fəaliyyətini 
bərpa edib, ötən il 514 ton yaş barama tədarük 
olunub. İpəkçiliyin inkişafı sahəsində görülən 
tədbirlər şəhər əhalisinin məşğulluq probleminin 
həll olunmasında mühüm rol oynayıb. Hazır-
da müəssisədə 600 nəfərə yaxın işçi çalışır ki, 
onun da əksəriyyətini qadınlar təşkil edir. Artıq 
keyfiyyətli Şəki ipəyindən istehsal olunan müxtəlif 
məhsulların Avropa bazarlarına çıxarılması 
istiqamətində iş aparılır. Milli mədəniyyətimizin 
ayrılmaz tərkib hissəsi olan ipəkçiliyin inkişafı 
barama istehsalının artırılmasını tələb edir. Bu 
məqsədlə yem bazasının genişləndirilməsi üçün 
son 3 ildə 376 min tut tingi əkilib. Rayonda 2018-
ci ildə 48 ton barama istehsal edilib, 2851 nəfər 
işlə təmin olunub, kümçülər, ümumilikdə, 400 min 
manatdan çox gəlir əldə ediblər.

Möhtərəm cənab Prezident, Sizin tütünçü-
lüyün inkişafına göstərdiyiniz diqqət və qayğı 
nəticəsində yerlərdə istehsalçılar arasında bu 
sahəyə maraq artıb, 2018-ci ildə 2977 ton quru 
tütün istehsal olunub, 2 min nəfərə yaxın insan 
işlə təmin edilib, orta məhsuldarlıq 33,9 sent-
ner təşkil edib. Bu il 1030 hektar sahədə tütün 
əkini proqnozlaşdırılır. Tütün istehsalı sahəsində 
fərqləndiyinə görə rayonumuzun sakini Mustafa-
yev Əlövsət Əmir oğlunun Sizin sərəncamınızla 
2-ci dərəcəli “Əmək” ordeni ilə təltif olunma-
sı tütünçülərimizin əməyinə verilən ən böyük 
qiymətdir.

Cənab Prezident, Şəkinin hər bir sakini Sizin 
onlara səmimi münasibətinizi, qayğınızı yüksək 
qiymətləndirir. İcazə verin, Şəkiyə göstərdiyiniz 
yüksək diqqət və qayğıya görə Sizə bütün 
şəkililərin dərin minnətdarlığını çatdırım və əmin 
edim ki, bundan sonra da qarşımıza qoyduğu-
nuz vəzifə və tapşırıqların icrası üçün əlimizdən 
gələni edəcəyik. Allah Sizi qorusun.

* * *
“Naxçıvan Bağları” Məhdud Məsuliyyətli 

Cəmiyyətinin direktoru Elçin BAĞIROV çıxış 
edərək dedi: 

– Möhtərəm Prezident!
Sizin rəhbərliyinizlə Azərbaycan inkişaf 

edərək dünya ölkələri içərisində öz layiqli yerini 
tutub. Qəbul olunan dövlət proqramlarının icrası 
ölkəmizin bütün regionlarının tarazlı inkişafı-
nı təmin edib, əhalinin həyat səviyyəsini xeyli 
yüksəldib.

Sizin qayğınızla Naxçıvan Muxtar Respubli-
kası da davamlı inkişafa qovuşub. Bu gün muxtar 
respublikada inkişafın əsas göstəriciləri olan 
enerji və ərzaq təhlükəsizliyi tam təmin olunub. 

Aqrar sektora tətbiq edilən güzəştlər bu 
sahənin inkişafını stimullaşdırıb, innovativ tex-
nologiyalardan istifadə məhsuldarlığı artırmaqla 
yanaşı, torpaqlardan səmərəli istifadə olunması-
na da şərait yaradıb.

Ölkəmizdə yaradılan əlverişli biznes mühiti 
bütün sahibkarlar kimi, bizə də fəaliyyətimizi 
genişləndirməyə, yeni istehsal sahələri yaratma-
ğa imkanlar açıb. 2011-ci ildə dövlətin maliyyə 
dəstəyi ilə istixana kompleksi yaradıb, əhalinin 
keyfiyyətli tərəvəz məhsullarına olan tələbatının 
ödənilməsinə öz töhfəmizi verməyə başladıq. 
Kompleksin yaradılmasına Sahibkarlığın İnkişafı 
Fondundan 3 milyon 250 min manat güzəştli 
kredit ayrılıb, özəl investisiyamız 2 milyon manat 
təşkil edib. Bu maliyyə dəstəyi Türkiyə, İspa-
niya, İsrail və İtaliya istehsalı olan yeni ava-
danlıqların və müasir texnologiyanın tətbiqinə, 
müəssisəmizin istehsal gücünün və rəqabət 
qabiliyyətliliyinin artırılmasına şərait yaradıb. 

Sahibkarlığa göstərilən dövlət qayğısından 
bəhrələnərək ilkin mərhələdə 12 min kvadrat-
metr sahədən ibarət olan istixana kompleksini 
genişləndirərək 60 min kvadratmetrə, illik məhsul 
istehsalını isə intensiv üsullardan istifadə etməklə 
250 tondan 1200 tona yüksəltmişik. 

Bundan əlavə, Kəngərli, Şahbuz, Ordubad 
rayonlarında 50 hektar açıq sahədə intensiv üsul-
larla tərəvəz və digər kənd təsərrüfatı bitkilərinin 
əkinini həyata keçiririk. 

İstehsal olunan məhsulların ixracının sti-
mullaşdırılması istiqamətində müəyyən etdiyiniz 
strategiya və göstərdiyiniz qayğı ixrac imkanları-
nın artmasına şərait yaradıb. Hazırda mövcud is-
tixana kompleksində istehsal etdiyimiz məhsullar 
muxtar respublikada əhalinin tələbatının 
ödənilməsi ilə yanaşı, Rusiya Federasiyasına da 
ixrac olunur. Gələcək hədəflərimiz ixrac coğ-
rafiyamızı daha da genişləndirərək digər xarici 
ölkələrin bazarlarına çıxmağa nail olmaqdır. 

Sahibkarlığın inkişafına göstərilən dövlət 
qayğısı və real layihələrin icrası əhalinin 
məşğulluğunun təmin edilməsinə, yeni iş 
yerlərinin açılmasına stimul verib. Hazırda 
müəssisəmizdə 51 nəfər daimi işlə təmin olunub. 

Bütün bunlar regionların sosial-iqtisadi inkişa-
fına, sahibkarlar üçün əlverişli şəraitin yaradılma-
sına göstərdiyiniz qayğının nəticəsidir.

Möhtərəm Prezident, göstərdiyiniz hərtərəfli 
qayğıya görə muxtar respublika sahibkarları adın-
dan Sizə dərin minnətdarlığımızı və ehtiramımızı 
bildiririk.

* * *
Ağcabədi Rayon İcra Hakimiyyətinin 

başçısı Şahin MƏMMƏDOV çıxış edərək dedi:

– Möhtərəm cənab Prezident!
Hörmətli konfrans iştirakçıları!
Ölkəmizin hər yerində olduğu kimi, region-

ların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramında 
Ağcabədi rayonu üzrə nəzərdə tutulmuş bütün 
tədbirlər Sizin diqqət və qayğınız nəticəsində 
uğurla həyata keçirilib və rayonumuz daha 
da inkişaf edərək abad bir diyara çevrilib, 
sakinlərimizin maddi rifah halı əhəmiyyətli 
dərəcədə yüksəlib.

Aqrar sahənin inkişaf etdirilməsi üçün yaradı-
lan münbit şərait, Sizin çox böyük uzaqgörənliklə 
müəyyən etdiyiniz və həyata keçirdiyiniz iqtisadi 
kurs və mühüm dövlət tədbirləri rayonumuzda da 
öz müsbət nəticələrini verib, kənd təsərrüfatının 
mühüm sahəsi olan pambıqçılığın sürətli inkişa-
fını təmin edib. Fermerlərin, sadə kənd adam-
larının torpağa bağlılığı artdıqca, onlar Sizin 
qayğınızı daha çox hiss edir, dövlətin bu sahəyə 
dəstəyindən bəhrələnirlər.

Son illərdə pambıq istehsalı 10 dəfə ar-
taraq 23,3 min tona çatıb, hər hektardan orta 
məhsuldarlıq isə 1,5 dəfə artaraq 23,3 sentner 
təşkil edib. Mövsümi işlərə 22 min nəfərə yaxın 
kənd sakini cəlb olunub və onlar pambıqçılıqdan 
yüksək gəlir əldə ediblər.

Sizin ölkənin müxtəlif regionlarında kənd 
təsərrüfatının ayrı-ayrı sahələri üzrə keçirdiyiniz 
müşavirələr aqrar sahənin inkişafına öz töhfəsini 
verib. Qısa müddətdə bütün sahələr üzrə çox 
yüksək nəticələr əldə edilib. Bu müşavirələrdə 
qaldırılan problemlər dərhal həll olunur. 
Ağcabədinin timsalında deyə bilərəm ki, ötən 
il rayonumuza xeyli miqdarda kənd təsərrüfatı 
texnikaları verilib ki, bu da uğurların əldə olunma-
sında mühüm rol oynayıb. 

Kənd təsərrüfatı sahəsində xidmətləri 
olan şəxslərin təltif edilməsi ilə bağlı müvafiq 
sərəncamınızla fermerlərimiz Tofiq İsmayılov və 
İsgəndər Hüseynov 1-ci dərəcəli “Əmək” orde-
ni ilə təltif olunub. Bu da rayonumuzun əhalisi 
tərəfindən pambıqçılara verilən yüksək qiymət 
kimi dəyərləndirilir və daha çox məhsul əldə 
etmək üçün sağlam rəqabət yaradır. 

Kənd təsərrüfatı üçün ənənəvi sahələrdən 
biri olan baramaçılığın inkişafına göstərilən 
dövlət dəstəyi bu sahənin yenidən dirçəldilməsini 
şərtləndirib, kümçülərdə böyük ruh yüksəkliyi 
yaradıb. Nəticədə rayonda 2018-ci ildə əvvəlki ilə 
nisbətən 2,2 dəfə çox - 37 ton barama istehsal 
olunaraq təhvil verilib, kümçülər 330 min manat-
dan artıq gəlir əldə ediblər. Cari ildə isə hədəfimiz 
barama istehsalının 50-60 tona çatdırılması-
dır. Baramaçılığın yem bazasının yaradılması 
istiqamətində də işlər davam etdirilib, son üç ildə 
389 min tut tingi əkilib.

 Ötən il taxılçılıq sahəsində də çox böyük 
uğurlar əldə edilib. Belə ki, əhali təsərrüfatlarında 
buğdanın məhsuldarlığı hektarda 46,6 sentner 
olmaqla, rayon üzrə 107 min ton taxıl istehsal 
edilib. 

Heyvandarlıq sahəsinin də inkişafı diqqət 
mərkəzində saxlanılıb. Sizin qayğınız sayəsində 
rayonda “Aqat Aqro” MMC kimi iri heyvandarlıq 
kompleksi və “ATENA” süd emalı zavodu yaradı-
lıb.

2018-ci ildə kənd təsərrüfatına, ümumilikdə, 
55 min nəfərdən çox işçi cəlb olunub ki, bu da  
rayon üzrə məşğul əhalinin 51  faizini təşkil edir. 

Ötən ilin noyabr ayında Sizin Ağcabədi 
pambıqçıları ilə görüşünüzü və Qarabağ Atçılıq 
Kompleksinin açılışında iştirakınızı ağcabədililər 
məmnunluqla xatırlayırlar. Hesab edirik ki, Qara-
bağ atlarının dünyada tanıdılması və həmin sahə 
üzrə turizmin inkişafı ilə bağlı tapşırıqlarınızın 
icrası rayonumuzun tərəqqisinə yeni töhfələr 
verəcəkdir.

Sizin diqqət və qayğınız nəticəsində rayo-
numuzda abadlıq və quruculuq işləri, sosial 
layihələrin icrası da sürətlə davam etdirilib, 45 
mindən artıq şəhər əhalisi fasiləsiz içməli su ilə 
təmin edilib, qazlaşdırmanın səviyyəsi 92 faizə 
çatıb, kəndlərarası avtomobil yolları çəkilib. 
Bu il tikintisi başa çatdırılacaq ictimai xidmətlər 
sahəsində inqilabi layihə olan “ASAN xidmət” 
mərkəzinin istifadəyə verilməsi nəinki rayonu-
muzun, həmçinin bölgənin əhalisinə böyük töhfə 
olacaqdır.  

Bütövlükdə son beş ildə rayona 614 mil-
yon manat investisiya qoyulub, ümumi məhsul 
buraxılışı 2,7 dəfə, kənd təsərrüfatı məhsullarının 
istehsalı isə 1,9 dəfə artıb.      

Cənab Prezident, Sizin müntəzəm olaraq 
bölgələrə səfərləriniz, o cümlədən cəbhəyanı 
ərazilərdə olmağınız əhali arasında torpağa 
bağlılığı, qurub-yaratmaq həvəsini, sabaha inamı 
və ölkənin işıqlı gələcəyinə ümidi artırır. Biz 
ağcabədililər Sizin böyük diqqət və qayğınıza 
bundan sonra da əməli işlərimizlə cavab verəcək, 
ulu öndər Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi inki-
şaf strategiyasının, müstəqil dövlətimizin gələcəyi 
üçün apardığınız möhtəşəm siyasətin həyata 
keçirilməsində Sizi daim dəstəkləyəcəyik.

Diqqətinizə görə sağ olun.
* * *

Ağstafa rayonundakı “Saloğlu” mebel 
firmasının direktoru Tacəddin MUSTAFAYEV 
çıxış edərək dedi: 

– Möhtərəm cənab Prezident!
Hörmətli konfrans iştirakçıları!
Müasir dünyamızın tələblərinə uyğun çevik iq-

tisadi siyasətiniz və bilavasitə rəhbərliyinizlə apa-
rılan genişmiqyaslı islahatlar nəticəsində ölkədə 
qeyri-neft sektorunun inkişafı sürətlənib, davamlı 
sosial-iqtisadi inkişafa nail olunub, əhalinin həyat 
səviyyəsi daha da yaxşılaşıb. Ölkədə aparılan da-
yanıqlı iqtisadi siyasət, əlverişli biznes mühitinin 
formalaşması xarici investorların böyük marağına 
səbəb olub. Əldə olunan bütün bu nailiyyətlər, 
cənab Prezident, Sizin fədakar əməyinizin və 

apardığınız uğurlu siyasətin nəticəsidir. 
Hörmətli cənab Prezident, rəhbərlik etdiyim 

“Saloğlu” firması 2002-ci ildən fəaliyyət göstərir. 
Məmnuniyyətlə qeyd etməliyəm ki, Sizin apar-
dığınız iqtisadi siyasət ölkəmizdə bütün sahib-
karların fəaliyyətinə stimul verdiyi kimi, mənim 
də sahibkarlıq fəaliyyətimin genişlənməsində 
müstəsna rol oynayıb. 

Fəaliyyətimizi diqqətdə saxlamağınızla, hər 
zaman yanımızda olmağınızla, verdiyiniz dəyərli 
məsləhətlərinizlə, xüsusilə 2004-cü ildə firmaya 
məxsus yumşaq mebel fabrikinin, 2016-cı ildə 
isə “Modern” mebel fabrikinin açılışını etməklə, 
“Venzana” mebel fabrikinin təməlini qoymaqla 
bizə böyük sevinc hissləri yaşatmısınız. Zamanın 
tələbinə uyğun olaraq verdiyiniz müdrik qərarlar, 
həyata keçirdiyiniz islahatlar yerli istehsalın 
getdikcə daha da güclənməsinə təkan verir. Ha-
zırda istehsal etdiyimiz məhsullar daxili bazarla 
yanaşı, Rusiya, Qazaxıstan və Gürcüstana da 
ixrac olunur.

Möhtərəm cənab Prezident, hazırda 
400 nəfərlik kollektivlə fəaliyyət göstəririk. 
Müəssisəmizə son səfəriniz zamanı verdiyi-
niz tövsiyələrdən sonra istehsal sahələrimizi 
genişləndirməklə 2500 iş yerinin açılmasını hədəf 
götürdük. Bu istiqamətdə ilkin olaraq ümumi 
sahəsi 17500 kvadratmetr olan yeni mebel 
fabrikinin tikintisinə başlamışıq. Layihənin ümumi 
dəyəri 25 milyon manat təşkil edir. Layihə üzrə 
ildə orta hesabla 31 min dəst qonaq, yataq və 
yumşaq mebel istehsal olunacaq. Dövlətimizin 
dəstəyi ilə layihəyə 10 milyon manat güzəştli 
kredit ayrılıb, dünyanın ən qabaqcıl texnoloji 
avadanlıqlarının alınması üçün Almaniyanın 
“HOMAG Group” şirkəti ilə müqavilə imzalanıb və 
tezliklə avadanlıqlar Azərbaycana gətiriləcək.

Hörmətli cənab Prezident, Sizin ölkəmizdə 
sahibkarlar üçün yaratdığınız əlverişli şəraitin 
nümunəsi olaraq 11 milyon manat dəyərində 
istehsal avadanlıqlarının idxalı zamanı göm-
rük rüsumu və vergidən azad olunması üçün 
müəssisəmizə investisiya təşviqi sənədi ve-
rilib ki, bundan əldə olunan qənaət yenə də 
istehsal fəaliyyətimizin genişləndirilməsinə 
yönəldiləcəkdir. Bu da biz istehsalçılara göstərilən 
genişmiqyaslı dövlət dəstəyinin bir nümunəsidir. 
İlin sonunadək yeni mebel fabrikinin yaradılması 
başa çatdırılaraq 2020-ci ilin ilk rübündə Avro-
panın bir çox ölkələrinə “Made in Azerbaijan” 
brendi ilə mebel ixrac edəcəyik ki, bu da regionda 
yaşayan əhalinin məşğulluğunun təmin edilməsi, 
yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanması ilə yanaşı, 
rayonumuzun ixrac potensialının artırılmasına 
şərait yaradacaq. Bu hədəfə nail olmaq üçün 
dövlətimizin bizə verdiyi dəstəyə görə Sizə dərin 
təşəkkürümüzü bildiririk.

Cənab Prezident, sahibkarlığın inkişafı ilə 
bağlı son fərman və sərəncamlarınız, yaratdığı-
nız əlverişli biznes mühiti biz sahibkarları yeni 
layihələrin həyata keçirilməsinə ruhlandırır.

Sizi əmin edirik ki, iqtisadiyyatımızın inkişafı, 
xalqımızın rifah halının daha da yaxşılaşdırılma-
sı və Vətənimizin qüdrətlənməsi istiqamətində 
göstərdiyiniz böyük diqqət və qayğıya öz əməli 
fəaliyyətimizlə cavab verəcəyik. 

Diqqətinizə görə çox sağ olun.
* * *

Masallı Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı 
Rafil HÜSEYNOV çıxış edərək dedi:

– Möhtərəm cənab Prezident!
Hörmətli konfrans iştirakçıları!
Ölkənin ahəngdar inkişafını təmin edən, 

dəqiq hesablanmış regionların sosial-iqtisadi in-
kişafı Dövlət Proqramının icrası bütün bölgələrdə 
olduğu kimi, Masallı rayonunun da inkişafına 
güclü təkan verib. Sizin birbaşa köməyiniz, rayo-
na etdiyiniz səfərlər zamanı verdiyiniz tapşırıqlar 
nəticəsində Dövlət Proqramında Masallı rayonu 
üzrə həlli nəzərdə tutulmuş tədbirlərdən qat-qat 
artıq işlər görülüb.

Masallı Sənaye Məhəlləsi kimi böyük bir 
kompleksin Sizin sərəncamınızla 2016-cı ildə 
inşasına başlanması və xeyir-duanızla keçən il 
istifadəyə verilməsi buna ən bariz nümunədir. İndi 
rayonun bütün inkişaf parametrlərinə ciddi təsir 
göstərən, 10 hektar sahədə salınmış məhəllədə 
rezidentlərin hamısı uğurla fəaliyyətə başlayıb, ən 
əsası, ilkin olaraq 200 nəfərdən artıq gənc müasir 
texnologiya, yüksək istehsal şəraiti və əməkhaqqı 
ilə təmin olunub. Yaxın vaxtlarda onların sayının 
bir neçə dəfə artacağı gözlənilir.

Şüşə, yağ-pendir və digər məhsulların 
istehsalı məqsədilə öz vəsaitləri hesabına 2 yeni 
korpusun tikilməsi üçün müraciət etmiş digər 
sahibkarların təklifləri qəbul edilib. 

Ölkə iqtisadiyyatının şaxələndirilməsi ilə 
qeyri-neft sektorunun və regionların inkişaf 
etdirilməsi siyasətinizin məntiqi nəticəsi olaraq 
hesabat dövründə 572 istehsal və xidmət obyekti 
istifadəyə verilib, müasir çəltik zavodu işə salın-
mış, “Embawood” mebel fabrikində və Masallı 
kərpic zavodunda yeni istehsal sahələri yaradılıb, 
sənaye məhsulları istehsalı, ümumilikdə, 77 faiz 
artıb. Azərbaycan brendi ilə hər il Masallıdan xa-
rici ölkələrə 15 milyon manatlıqdan artıq sənaye 
məhsulları ixrac olunur.

(ardı 4-cü səhifədə)
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Prezident İlham Əliyevin yekun nitqi
– Biz bu gün, eyni zaman-

da, görüləcək işlərlə bağlı 
fikirlərimizi bildirəcəyik. Proq-
ramların uğurlu icrası deməyə 
əsas verir ki, onların qəbulu tam 
məntiqə uyğundur. Bizim iqtisadi 
göstəricilərimiz, bölgələrdə gedən 
quruculuq-abadlıq işləri bunun 
əyani sübutudur. Ancaq hələ də 
həll olunmamış məsələlər var. 
Hələ də elə məsələlər var ki, 
onların həlli üçün imkanlar olma-
yıb, yaxud da onların növbəsi 
gəlməyib. Biz isə görülmüş işlərlə 
kifayətlənməməliyik, daim qabağa 
baxmalıyıq. Baxmalıyıq ki, harada 
nə çatışmır, harada hansı məsələ 
öz həllini tapmalıdır.

Prinsip etibarilə, infrastruk-
turla bağlı bütün əsas məsələlər 
öz həllini tapıb. Ancaq bu pro-
ses davam etdiriləcək. Elektrik 
enerjisi ilə bağlı, qeyd etdiyim 
kimi, biz indi özümüzü tam təmin 
edirik, böyük həcmdə ixrac edirik. 
Ancaq yeni elektrik stansiya-
larının tikilməsinə ehtiyac var. 
Çünki bizim sənaye potensia-
lımızın, əhalimizin artımı, kənd 
təsərrüfatının inkişafı, böyük 
sənaye klasterlərinin yaradılması 
tələb edir ki, elektrik enerjisinin 
istehsalı artsın. Bu il biz Bakıda 
böyük elektrik stansiyasının açı-
lışını planlaşdırırıq. 400 meqavat 
gücündə olan “Şimal 2” stan-
siyasının açılışı gözlənilir. Eyni 
zamanda, Bakı şəhərində yeni, 
300, 350, bəlkə də 400 meqa-
vat gücündə stansiyanın tikintisi 
ilə bağlı işlər aparılmışdır. İndi 
dəqiqləşmələr gedir və stansiya-
nın tikintisi bizim enerji potensialı-
mızı daha da möhkəmləndirəcək. 
Bununla paralel olaraq, mövcud 
stansiyalarda bərpa və təmir işləri 
aparılaraq onların potensialını 
böyük dərəcədə artıra bilərik. 
İlkin hesablamalar göstərir ki, biz 
təqribən 500 meqavat əlavə güc 
əldə edə bilərik. 

Beləliklə, əgər bu üç məsələ 
öz həllini taparsa, - mən əminəm 
ki, bu, belə də olacaq, - biz əlavə 
1500 meqavat elektrik enerjisi 
istehsal edəcəyik və həm artan 
daxili tələbatımızı ödəyəcəyik, 
həm də ki, ixrac edib ölkəmizə 
valyuta gətirəcəyik. Bununla 
paralel olaraq, bərpaolunan 
enerji mənbələrinin yaradılması 
istiqamətində işlər getməlidir. İlk 
növbədə, su elektrik stansiyala-
rının, günəş və külək stansiya-
larının tikintisi. İndi bu sahəyə 
xarici investorlardan maraq 
var. Dünya İqtisadi Forumu 
çərçivəsində keçirdiyim görüşlər 
bir daha onu göstərir ki, böyük 
şirkətlər bu sahəyə investisiya 
qoymağa hazırdırlar, bu barədə 
düşünürlər. Hesab edirəm ki, bu, 
çox müsbət bir haldır. Çünki bu 
gün bu sahədə yeni texnologiya-
lar yaradılıb və bu texnologiyalar 
səmərəliliyi böyük dərəcədə 
artırır. Hesab edirəm ki, yerli 
şirkətlər də bu işlərə mütləq fikir 
verməlidirlər. 

Ölkədə qazlaşdırmanın 
səviyyəsi 95 faizdir. Ancaq, 
əlbəttə, bu, o demək deyil ki, bu, 
bizi qane edir. Elə kəndlər var ki, 
oraya hələ də qaz çəkilməyib. 
Ona görə bu proses davam 
etdiriləcək. Baxmayaraq ki, dünya 
miqyasında bu qədər qazlaş-
dırma aparan ölkələr o qədər 
də çox deyil. Yəni, biz son illər 
ərzində qazlaşdırma ilə bağlı 
əsas problemləri həll etdik. Əsas 
məsələ indi bu prosesi davam 
etdirmək və qazın keyfiyyətini 
artırmaqdır. Bəzi hallarda fasilələr 
baş verir, bəzi hallarda qaz lazımi 
həcmdə gəlmir. Bu məsələ daim 
diqqət mərkəzində olmalıdır 
ki, burada heç bir çatışmazlıq 
olmasın. 

İçməli su layihələri davam 
etdirilir. Giriş sözümdə qeyd etdi-
yim kimi, təminat 70 faizə çatıb. 
Hazırda 38 şəhərdə içməli su 
layihələrinin icrası başa çatıb, bu 
il 5 şəhərdə başa çatacaqdır və 
12 şəhərdə işlər artıq başlanıb, 
gedir və bir neçə şəhərdə hələ ki, 
başlanmayıb. Bu məsələlər daim 
gündəlikdədir və qəbul ediləcək 
dördüncü proqramda da öz əksini 
tapacaq.

Meliorativ tədbirlərin görülməsi 
prosesi davam etdiriləcək. Son iki 
il ərzində biz hər il 100 min hektar 

torpağa suyun verilməsini təmin 
etmişik. Bunların böyük hissəsi 
o torpaqlardır ki, heç vaxt suva-
rılmayıb, bir hissəsində suvarma 
olub, amma lazımi səviyyədə 
olmayıb. İlkin hesablamalara 
görə, bu il 80 min hektarda bu 
işlər aparılacaq. Bu, bizə imkan 
verəcək ki, məhsuldarlığı və 
suvarılan torpaqların həcmini 
artıraq. Bu, çox böyük rəqəmdir 
və fermerlər, əminəm ki, bunu 
hiss edirlər. 

Son illərdə dörd böyük su 
anbarı tikilmişdir - Taxtakörpü, 
Şəmkirçay, Göytəpə, Tovuz-
çay. Onların tutumu 470 milyon 
kubmetrdir. Bir neçə anbarda 
tikinti və bərpa işləri aparılmışdır. 
Kiçik su anbarlarının tikintisi də 
gündəlikdə duran məsələlərdən 
biridir. Hər il dövlət vəsaiti ilə 
minimum 300 subartezian quyusu 
qazılır, bunun da çox böyük 
səmərəsi var. 

Giriş sözümdə qeyd etdiyim 
kimi, 15 ildə 15 min kilometr avto-
mobil yolu çəkilmişdir və bu pro-
ses davam etdirilir. Builki Dövlət 
İnvestisiya Proqramına əsasən 
yüzlərlə kəndin yolları abadlaş-
dırılacaq, o cümlədən magistral 
yolların tikintisi təmin ediləcək. 
Davos Ümumdünya İqtisadi Foru-
munun hesablamalarına əsasən 
avtomobil yollarının keyfiyyətinə 
görə Azərbaycan dünyada 34-cü 
yerdədir. 

Sosial infrastrukturun yaradıl-
ması prosesi davam etdiriləcək. 
Baxmayaraq ki, 3272 məktəb ti-
kilib və təmir edilib. Bu məktəblər 
mövcud məktəb fondunun 73 
faizi deməkdir. Ancaq təmirə 
ehtiyacı olan məktəblər var və 
bu işlər də növbəti dövlət proq-
ramında nəzərdə tutulacaq. 
Həmçinin xəstəxanaların, Olimpi-
ya komplekslərinin tikintisi davam 
etdiriləcək. Təkcə bu il üç Olimpi-
ya Kompleksinin açılışı gözlənilir. 
Bu da bölgələrdə idmanın inkişa-
fına xidmət göstərir. 

Bildiyiniz kimi, hər il 5 mil-
yondan çox insan pulsuz tibbi 
müayinədən keçir. Bu da bizim 
təşəbbüsümüzdür, çox müsbət 
təşəbbüsdür. Hazırda bizdə 
vətəndaşların tibbi müayinədən 
keçmələri üçün hər bir yerdə 
müasir avadanlıq quraşdırılmış 
xəstəxanalar var. Bu da çox ciddi 
sosial layihədir və Azərbaycan 
bu sahədə də gözəl nümunə 
göstərir. 

Məcburi köçkünlərin 
problemləri daim diqqət 
mərkəzindədir. Keçən il 5800 
köçkün ailəsi üçün evlər tikilib-
dir, o cümlədən 1000 ailə üçün 
özəl sektor evlər tikib. Mən bu 
təşəbbüsü alqışlayıram. Bu il 
bu proses davam etdiriləcək. 
İlkin hesablamalara görə, ən azı 
5000 ailə üçün evlər tikiləcək, o 
cümlədən yenə də özəl sektorun 
çox ciddi payı ilə. 

Şəhid ailələrinin və Qarabağ 
müharibəsi əlillərinin problemləri 
də həll olunur. Keçən il 626 şəhid 
və Qarabağ müharibəsi əlilinin 
ailəsinə evlər verildi. Bu il isə 800 
ailəyə ev veriləcək. Növbəti illərdə 
bu proses davam etdiriləcək ki, 
bütün şəhid ailələri, Qarabağ 
müharibəsi əlilləri evlərlə təmin 
olunsunlar. Bu günə qədər bu 
qəbildən olan 6650 ailə ev alıb.

Keçən il 118 min yeni iş 
yeri yaradılmışdır. Bu, yaxşı 
rəqəmdir. İş yerlərinin yaradıl-
ması daimi proses olmalıdır və 
bu sahədə əlbəttə ki, özəl sektor 
əsas rol oynamalıdır. Dövlətin 
dəstəyi ilə verilən hər bir kre-
ditin tərkibində mütləq məruzə 
olunanda nə qədər iş yeri ya-
radılacaq məsələsi də vardır. 
Məşğulluğun artırılması çox 
ciddi məsələdir. Bəzi ölkələrdə 
əhali artmır, bəzi ölkələrdə əhali 
azalır, Azərbaycanda isə əhali 
artır. Mən qeyd etdim ki, son 
15 il ərzində əhalimizin sayı 1,6 
milyon nəfər artmışdır. Bu, əlbəttə 
ki, bizdən çox ciddi iş tələb edir. 
Bir daha demək istəyirəm ki, iş 
yerlərinin yaradılması prioritet 
məsələlərdən biridir. O bölgələrdə 
ki, işsizlik var, biz o bölgələrdə 
işsizliklə mübarizə aparmaq üçün 
ictimai işlər açmışıq. Bir neçə ildir 
ki, bu təşəbbüs reallaşır və ictimai 
işlərdə minlərlə insan işləyir və 

əməkhaqqı alır. 
Əlbəttə ki, son illərdə bir çox 

müəssisələr yaradılıb və orada 
iş yerləri açılıb. Sahibkarlara 
tövsiyəm ondan ibarətdir ki, iş 
yerlərini ixtisar etməsinlər. Çünki 
bu gün dünyada ümumi meyil 
ondan ibarətdir ki, daha çox 
texnologiyalara üstünlük verilir, 
elmi-texniki tərəqqi yeni texno-
logiyalar ortaya çıxarır, robotlar 
insanları əvəzləyir, bütün bunlar 
reallıqdır. Biz bu reallıqla hesab-
laşmalıyıq. Ancaq, eyni zaman-
da, biz Azərbaycanda mütləq iş 
yerlərini qorumalıyıq - həm dövlət 
qurumlarında, həm özəl sektorda. 
Dövlət qurumlarında aparılan 
struktur islahatları, - bütün dövlət 
qurumlarına artıq bildirilib, - iş 
yerlərinin ixtisarına gətirib çıxar-
mamalıdır. Bu struktur islahatları, 
sadəcə olaraq, idarəetmə mexa-
nizminin təkmilləşməsinə yönəlib. 
Əlbəttə, dövlət müəssisələrində 
işləyən vətəndaşlar öz işlərində 
qalacaqlar. Özəl sektor da 
heç bir ixtisar aparmamalıdır, 
əksinə, dövlətin bu qədər dəstəyi 
müqabilində daha çox iş yerləri 
açmalıdır. Yenə də deyirəm, bu 
istiqamətdə proses müsbət gedir. 
Keçən il 118 min daimi iş yeri ya-
radılıb və təbii ki, bu, özəl sektor-
da yaradılmış iş yerləridir. 

Özünüməşğulluq proqramının 
icrası böyük ümidlər verir. Bu il 
7 min ailə bu proqramla əhatə 
olunacaq. Baxarıq, imkan olarsa, 
daha çox ailə bu proqramla əhatə 
olunacaq. Beləliklə, hələ ki, iş 
tapa bilməyənlər özünüməşğulluq 
hesabına ailə büdcəsini təmin 
edəcəklər. 

Ailə Biznesinə Asan Dəstək - 
“ABAD” mərkəzləri yaradılır. Bu 
da çox müsbət haldır. Mən bu 
mərkəzlərin açılışında olmuşam 
və bu, “ASAN xidmət”in bir qolu-
dur və çox müsbət təşəbbüsdür. 
Ailə biznesi bir istiqamət kimi 
Azərbaycanda, hesab edirəm ki, 
geniş vüsət ala bilər və almalı-
dır. Dövlət öz dəstəyini mütləq 
göstərir və göstərəcək. “ASAN 
xidmət” mərkəzlərinin fəaliyyəti 
ilə bağlı mən giriş sözümdə 
öz fikirlərimi bildirdim. Bu il 5 
mərkəzin açılması nəzərdə 
tutulur. 

Yerli icra orqanları 
vətəndaşlara daim diqqət və 
qayğı göstərməlidirlər. Yad-
dan çıxarmamalıdırlar ki, onlar 
vətəndaşlar üçün çalışırlar, 
yaddan çıxarmamalıdırlar ki, 
onlar vətəndaşlara xidmət 
edirlər. Bütün dövlət məmurları 
- Prezidentdən başlayaraq lap 
aşağı səviyyəli məmura qədər 
hər kəs bilməlidir ki, bizim əsas 
vəzifəmiz xalqa xidmət etməkdir. 
Yerli icra orqanları diqqətli olmalı-
dırlar, problemləri həll etməlidirlər. 
Hansı problemləri özləri həll edə 
bilmirlərsə, mərkəzi icra orqan-
larına, Prezident Administrasi-
yasına məlumat verməlidirlər ki, 

biz problemləri operativ qaydada 
həll edək. Biz problemləri həll 
edə bilərik və əlbəttə ki, buraxı-
lan nöqsanlar tamamilə aradan 
qaldırılmalıdır. 

Regionların sosial-iqtisa-
di inkişafına dair dördüncü 
Dövlət Proqramının tərkibi, 
əsasən, yerlərdən gələn xahişlər 
nəticəsində formalaşıb. Mənim 
bölgələrə çoxsaylı səfərlərim və 
vətəndaşlarla söhbətlərim bu 
sahədə çox gözəl bir ünsiyyət 
yaradıb. Çünki vətəndaşların 
təklifləri mütləq nəzərə alınır və 
bölgələrdə bir çox layihələr məhz 
vətəndaşların təklifləri əsasında 
reallaşıb. Ona görə daim bu 
təmas olmalıdır və var ki, insan-
ları narahat edən, bu gün hələ 
həllini tapmayan məsələlər həll 
olunsun. Bizim buna imkanımız 
da, iradəmiz də var. 

Sahibkarlıqla bağlı siyasətimiz 
davam etdiriləcək. Sahibkarlara 
dövlət tərəfindən böyük dəstək 
verilir - həm mənəvi dəstək, 
siyasi dəstək, maddi dəstək. 
Fermerlərə kreditlər, subsidiyalar 
verilir. Bu sahədə də təkmilləşmə 
gedəcək, texnika, gübrələr, 
yanacaq güzəştli şərtlərlə verilir. 
Bu sahədə də Azərbaycan nadir 
ölkələrdəndir ki, öz sahibkarına, 
öz fermerinə bu qədər diqqət 
göstərir. Əlbəttə ki, biz sahib-
karlardan daha böyük nəticələr 
gözləyirik. Gözləyirik ki, onlar 
bundan sonra da ölkə iqtisadiyya-
tına öz töhfələrini verəcəklər. 

Kənd təsərrüfatı və sənaye 
istehsalı dördüncü proqramda 
xüsusi yer tutur. Əlbəttə, infrast-
ruktur layihələri də diqqətdədir. 
Ancaq qeyd etdiyim kimi, onların 
böyük hissəsi başa çatıb, ya-
xud da ki, başa çatacaq. Ona 
görə iqtisadiyyatın real sektoru, 
kənd təsərrüfatı, sənaye po-
tensialının gücləndirilməsi əsas 
məsələlərdən biridir. Müxtəlif 
mexanizmlər işə salınıb, müxtəlif 
təşəbbüslər irəli sürülüb. On-
lardan biri investisiya təşviqi 
mexanizmidir. Biz bu məsələni 
həll etməyə başlayandan sonra 
çox gözəl nəticələrlə üzləşdik. 
İnvestisiya təşviqi proqramı 
üzrə 107 layihə həyata keçirilib. 
Ümumiyyətlə, 332 layihənin icrası 
nəzərdə tutulub. Bu layihələrin 
həyata keçirilməsinə qoyulacaq 
sərmayə 2,8 milyard manatdır. 
Yəni, əgər investisiya təşviqi 
mexanizmini biz işə salmasay-
dıq, bu vəsait də qoyulmazdı. Bu 
layihələr çərçivəsində əlavə 12 
min yeni iş yeri açılacaqdır.

Sənaye potensialının inkişafı 
üçün, əlbəttə, sənaye zonalarının, 
sənaye parklarının çox böyük 
rolu var. Azərbaycan indi müasir 
sənaye mərkəzinə çevrilibdir. Bu 
sahədə görüləcək işlər əminəm 
ki, ölkəmizin qeyri-neft sekto-
runun inkişafını təmin edəcək, 
qeyri-neft ixracının həcmini böyük 
dərəcədə artıracaq.

Əlbəttə ki, neft sənayesində 
də işlər daim diqqət 
mərkəzindədir. Giriş sözümdə 
qeyd etdim, burada böyük 
meqalayihələr icra edilir. Ancaq 
bununla paralel olaraq, daxili 
istehsal, yəni, SOCAR tərəfindən 
neft və qaz hasilatı sabit qalmalı-
dır. Keçən il Azərbaycanda 38,8 
milyon ton neft və 30 milyard 
kubmetr qaz hasil edilib, böyük 
layihələr icra olunub. Əminəm ki, 
2020-ci ildə istifadəyə verilməsi 
nəzərdə tutulan “Cənub Qaz 
Dəhlizi” layihəsinin icrası bizə 
əlavə böyük gəlir gətirəcək.   

Əlbəttə ki, sənaye sahəsində 
bizim diqqətimiz, eyni zamanda, 
qeyri-neft sektoruna yönəlib. Bu 
sahədə də yaxşı nəticələr var. 
Keçən il qeyri-neft sənayemiz 
9,1 faiz artıb. Bu, onu göstərir 
ki, həmin sahədə işlər yüksək 
səviyyədə aparılır. Sumqayıt 
Kimya Sənaye Parkı, Sumqayıt 
Texnologiya Parkı, Mingəçevir 
Yüngül Sənaye Parkı, Gəncə 
şəhərində sənaye müəssisələrinin, 
Neftçala, Hacıqabul, Masallı, 
Sabirabad sənaye məhəllələrinin 
yaradılması bu sahədə atılan çox 
ciddi addımlardır. Gələcəkdə digər 
şəhərlərdə də sənaye zonaları 
yaradılacaqdır. 

Biz son vaxtlar ənənəvi 
xalçaçılıq sənətinin inkişafı ilə 
bağlı çox ciddi iş aparırıq. Artıq 
20 xalça fabriki fəaliyyətdədir. Hər 
fabrikdə orta hesabla 100, yaxud 
150 iş yeri yaradılır, xüsusilə 
qadınlar üçün. Mən fabriklərin 
əksəriyyətinin açılışlarında iştirak 
etmişəm və görmüşəm ki, buna 
nə qədər böyük ehtiyac var. Bu, 
qadınları işlə təmin etmək, qədim 
milli sənətimizi yaşatmaq üçün 
çox düşünülmüş bir addımdır. 
Bütövlükdə isə bizdə 31 xalça 
fabrikinin tikilməsi nəzərdə tutulur 
və burada təqribən 5 minə yaxın 
iş yeri açılacaq. Bu il Sumqayıt 
şəhərində əyirici boyaq fabrikinin 
açılışı gözlənilir. Beləliklə, biz 
artıq xalça istehsalında xari-
ci xammaldan asılılığı aradan 
götürəcəyik. 

İplik və hazır tekstil 
fabriklərinin tikilməsinə də ehtiyac 
var. Bizdə iplik fabrikləri var. 
Verilən məlumata görə, tədarük 
edilən pambığın təxminən 50 faizi 
artıq Azərbaycanda emal olunur 
və bu, əlavə dəyər yaradır. Bu, 
çox yaxşı haldır. Ancaq sahib-
karlar bilməlidirlər ki, potensial 
daha böyükdür. Azərbaycanda 
pambıq istehsalı artır. Ona görə 
hesab edirəm ki, sahibkarlar iplik 
fabriklərinin tikilməsinə çox ciddi 
baxmalıdırlar. Bu, çox gəlirli və 
ölkəmiz üçün çox faydalı bir işdir. 
Eyni zamanda, ipəkçiliyin inkişafı 
ilə bağlı çox ciddi addımlar atılır. 
Artıq Qax rayonunda Damazlıq 
Baramaçılıq Mərkəzi yaradılır. Bu 
da imkan verəcək ki, biz idxal-
dan asılılığı azaldaq və gözəl bir 
zəncir yaradaq, tingdən hazır ipək 

parçasına qədər. Yenə də dövlət 
əsas işi öz üzərinə götürüb. 
Ancaq sahibkarlar da mütləq bu 
sahəyə maraq göstərməlidirlər. 
Hesab edirəm ki, bu, onlar üçün 
faydalı ola bilər. 

Ölkəmizdə yeni meyvə-
tərəvəz emalı müəssisələrinin 
yaradılmasına ehtiyac var, bunu 
xüsusilə qeyd etmək istəyirəm. 
Çünki meyvə və tərəvəz istehsalı 
artır. Biz bunu daha çox meyvə-
tərəvəz kimi ixrac edirik. Ancaq 
xarici bazarlarda emal olunmuş 
məhsullara da böyük tələbat var. 

Biz kənd təsərrüfatında isla-
hatları dərinləşdirməliyik. Kənd 
təsərrüfatı elmi əsaslarla inkişaf 
etməlidir. Müasir texnologiyalar, 
yanaşmalar tətbiq olunmalıdır. 
Biz ərzaq təhlükəsizliyi ilə bağlı 
bundan sonra da mütləq cid-
di iş aparmalıyıq, bu, prioritet 
məsələdir. Məhsuldarlığın artı-
rılması istiqamətində işlər görü-
lür. Hesab edirəm ki, bu, yaxın 
gələcəkdə özünü göstərəcək. Biz 
kənd təsərrüfatı məhsullarının 
ixracını artırmalıyıq. Düzdür, son 
15 il ərzində kənd təsərrüfatı 
məhsullarının ixracı təxminən 6 
dəfə artıb. Ancaq potensial da 
böyükdür və biz yeni bazarlara 
çıxmalıyıq. Ticarət evləri açılır, 
ixrac missiyaları göndərilir, dövlət 
tərəfindən sahibkarlara çox 
böyük dəstək verilir ki, onlar öz 
məhsullarını xaricdə sata bilsinlər. 
Əlbəttə ki, aqroparkların da 
çox böyük əhəmiyyəti var. Artıq 
250 min hektarda 51 aqropark 
yerləşir. Əlbəttə ki, bu torpaqlarda 
əvvəllər ya iş getmirdi, ya da çox 
ləng gedirdi. 

Kənd təsərrüfatı məhsulları 
ilə bağlı bəzi rəqəmləri gətirmək 
istərdim. Misal üçün, taxılçılıqda 
2004-cü ildə 2 milyon ton məhsul 
yığılmışdı, keçən il 3 milyon 200 
min ton. Yəni, artım yaxşıdır. 
Xüsusilə iri fermer təsərrüfatlarında 
və aqroparklarda məhsuldarlıq 
hektardan 50 sentnerə bərabərdir. 
Bəzi yerlərdə daha çoxdur. Çox 
gözəl göstəricidir. Bu, Avropanın in-
kişaf etmiş ölkələrinin səviyyəsində 
olan göstəricidir. Ancaq hektardan 
orta məhsuldarlıq təxminən 29-30 
sentnerdir. 

Bizdə buğdanın məhsuldarlığı 
ilə bağlı cədvəl qarşımdadır. Dörd 
rayon - Saatlı, Bərdə, Tərtər, Sa-
birabad hektardan 40 sentnerdən 
çox məhsul götürüb. 28 rayon 30 
sentnerdən 40 sentnerə qədər. 
Qalan rayonlar isə 30 sentnerdən 
az tədarük ediblər. Bu cədvəllər 
İqtisadiyyat Nazirliyi və Prezident 
Administrasiyası tərəfindən hazır-
lanıb, var və indi sizə veriləcək. 
Sahibkarlar bu cədvəllərə baxsın-
lar və biz də buna fikir verməliyik 
ki, hansı rayonlarda məhsuldarlığı 
necə artıra bilərik. 

Məlumat üçün bildirim ki, 
dünya üzrə hektardan orta 
məhsuldarlıq 34 sentnerdir, 
Azərbaycanda 30, Avropa 

İttifaqında 53 sentnerdir. Bizdə 
iri fermer təsərrüfatlarında 50 
sentnerdir. Biz Avropa İttifaqının 
səviyyəsinə çatmışıq, ancaq iri 
fermer təsərrüfatlarında. 

Heyvandarlıqla bağlı bəzi 
rəqəmləri gətirmək istərdim. 
2004-cü ildə 196 min ton ət 
tədarük edilmişdir, keçən il 326 
min ton. Bu sahədə də artım var. 
Cins mal-qaranın idxalı təmin 
edilir, süni mayalanma mərkəzi 
fəaliyyət göstərir. Hesab edirəm 
ki, bu sahədə irəliləyiş sürətli ola-
caq. Biz növbəti 5 il ərzində mal 
ətinin istehsalını 15 faiz artırma-
lıyıq. 

Süd istehsalı 2004-cü ildə 1 
milyon 200 min ton, 2018-ci ildə 
2 milyon ton olub. Burada da 
artım çox böyükdür. Biz hələ də 
özümüzü süd və süd məhsulları 
ilə tam təmin edə bilmirik. Növbəti 
5 ildə görüləcək işlər nəticəsində 
süd istehsalı təxminən 15-20 faiz 
artmalıdır.

Quş əti - 2004-cü ildə 44 min 
ton istehsal olunub, keçən il 109 
min ton. Tərəvəz - 2004-cü ildə 1 
milyon ton, keçən il 1 milyon 500 
min ton istehsal olunub. Ən çox 
valyuta gətirən kənd təsərrüfatı 
məhsulları - pomidor 177 milyon 
dollar, xurma 114 milyon dollar, 
pambıq və pambıq məmulatları 
108 milyon dollar, fındıq 100 
milyon dollara yaxın və alma 38 
milyon dollar. 

Meyvə istehsalı 2004-cü 
ildə 420 min ton, 2018-ci ildə 
bir milyon ton olub. Yəni, artım 
iki dəfədən çoxdur. Bütün bu  
məlumatları mən sahibkarlara və 
ictimaiyyətə ona görə verirəm ki, 
onlar bilsinlər nə qədər artım olub 
və bizim hələ artıma nə qədər eh-
tiyacımız var. Biz bazarlara çıxışı 
dövlət dəstəyi ilə təmin edirik.  

Bildiyiniz kimi, son vaxtlar fın-
dıqçılığa çox böyük diqqət yetirilir. 
Biz fındıq bağlarının sahəsini 
qısa müddətdə böyük dərəcədə 
artırmışıq. 2016-cı ildə bizim 40 
min hektar fındıq bağlarımız olub, 
bu gün artıq 75 min hektara çatıb 
və bu il 9 min hektar da əkiləcək. 
Beləliklə, biz 84 min hektarda 
fındıq yetişdirəcəyik. Əlbəttə, 
yeni salınan bağlar bar gətirənə 
qədər bir neçə il keçəcək. Amma 
ondan sonra fındıq ixracının 
həcmi iki dəfədən çox artacaq və 
fermerlərə indikindən iki dəfə çox 
vəsait gələcək. Hazırda fındıqçı-
lıqda 20 min nəfər işləyir. 

Son vaxtlar badam və qoz 
bağlarının salınması geniş vüsət 
almışdır. Bu məhsullar da çox 
gəlirlidir və ixracyönümlüdür. 
Azərbaycanda badam və qoz 
emalı fabriklərinin tikintisi mütləq 
nəzərdə tutulmalıdır. Sahibkarla-
ra məsləhət görürəm ki, bu işlə 
məşğul olsunlar. Eyni zamanda, 
xüsusilə Bakı, Abşeron və digər 
bölgələr üçün ənənəvi olan 
zeytunçuluğun inkişafı da sürətlə 
gedir. Yeni zeytun bağlarının sa-
lınması geniş vüsət almışdır. 

Pambıqçılıqda çox cid-
di dönüş yaradılıb. Müqayisə 
üçün bildirməliyəm ki, 2015-ci 
ildə cəmi 35 min ton pambıq 
tədarük edilmişdir, keçən il 
isə 233 min ton. Görün, biz 
nə qədər böyük irəliləyiş əldə 
etmişik. Pambıqçılığın bütün 
sahələrində 190 min insan işləyir. 
Məhsuldarlıq bizdə hələ ki, lazımi 
səviyyədə deyil. Hektardan orta 
məhsuldarlıq 17,4 sentnerdir. 
Bu, prinsipcə, bizi qane edə 
bilməz, biz məhsuldarlığı artır-
malıyıq. Ancaq bu məhsuldarlıq 
orta məhsuldarlıqdır. Hara-
da ki, işlərə ciddi yanaşırlar, 
məhsuldarlıq yüksəkdir. Məlumat 
üçün bildirməliyəm ki, “MKT” 
təşkilatının pambıq tarlaların-
da məhsuldarlıq hektardan 27 
sentnerdir, “Azərpambıq”da 19, 
amma digər kiçik təsərrüfatlarda 
aşağıdır. Ona görə bu, orta 
məhsuldarlığı da aşağı salır. Ona 
görə bu sahədə də təftiş aparıl-
malıdır. Pambıqçılıq üçün yararlı 
torpaqlar seçilməlidir və harada 
məhsuldarlıq aşağıdır, orada 
başqa məhsullar yetişdirilməlidir. 
Dövlət xətti ilə 470 pambıqyığan 
kombayn və pambıqçılıq üçün 12 
minə yaxın texnika alınmışdır. 

(ardı 4-cü səhifədə)
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(əvvəli 2-ci səhifədə)
Respublikanın ən az torpaqlı rayonları sıra-

sında olan Masallıda bu gün də iqtisadiyyatın 
və əhalinin məşğulluğunun əsasını aqrar sahə 
təşkil edir. Bu sahədə qəbul etdiyiniz qərarların, 
imzaladığınız sərəncamların verdiyi imkanlardan 
bəhrələnən torpaq mülkiyyətçilərində həm də əsl 
sahibkarlıq, təsərrüfatçı psixologiyası formalaş-
maqdadır. Onlar artıq öz gəlir-çıxarlarını hesab-
lamağa, daha faydalı sahələrə üstünlük verməyə 
başlayıblar.

Sizin tapşırığınızdan sonra mütəxəssislərin 
və mülkiyyətçilərin təklifi ilə əkin strukturunda 
qeyri-rentabelli sahələr azaldılıb, əməktutumlu, 
daha gəlirli, bazarda çox tələbat duyulan və Ma-
sallının torpaq-iqlim şəraitinə uyğun olan tərəvəz, 
faraş kartof, çəltik, giləmeyvə kimi bitkilərin 
əkinləri xeyli genişləndirilib, 100 hektar sahədə 
çay plantasiyası salınıb.

Aqrar bölmədə böyük canlanma yaranıb, 
kəndlərdən şəhərlərə gedən insanlar artıq 
yenidən torpağa üz tuturlar. Son iki ildə rayon 
üzrə əkin sahələri 18 min hektara çatdırılıb ki, bu 
da sovet dönəmindəki ən yüksək göstəricidən 
çoxdur. Nəticədə təsərrüfatda çalışanların sayı 
2,5 dəfə artıb, bütün istehsal olunan məhsulların 
isə üçdəbiri ixrac edilir.

Ötən il Masallıya səfəriniz zamanı kənd 
əməkçilərinin xahişini nəzərə alaraq 3 min 
hektardan artıq əkin sahəsinin suvarma suyu 
ilə təminatının yaxşılaşdırılması məqsədilə 37 
sututarda təmir-bərpa işlərinin aparılmasına dair 
verdiyiniz sərəncamla ayrılmış vəsait hesabına 
işlərə başlanılıb, əlavə 8 milyon kubmetr suvarma 
suyu əldə etməyə və elə bu il həmin ərazilərdə 
çəltik və çay əkinləri aparmağa imkan yaranacaq.

Sizin diqqət və qayğınız sayəsində rayonu-
muzda tikinti-abadlıq işləri də geniş vüsət alıb, 
böyük infrastruktur layihələri həyata keçirilib. 
Bilavasitə tapşırığınızla  tikilən və açılışında 
iştirak etdiyiniz, masallılıların qürur duyduğu 
“ASAN həyat” kompleksi indi bütün regionun 
əhalisinə xidmət göstərir. Çoxsaylı təhsil, səhiyyə, 
mədəniyyət, idman obyektləri tikilib, parklar, 
meydanlar, prospektlər salınıb, şəhərin su-
kanalizasiya sistemi yenidən qurulub. Rayonun 
Muğan zonası kəndlərinə tapşırığınızla çəkilən 
içməli su artıq ilkin olaraq 5 yaşayış məntəqəsinə 
verilib. Yüz illər boyu içməli suyu uzaq 
məsafədən nəqliyyatla daşımaq məcburiyyətində 
qalan sakinlər Sizə öz sonsuz minnətdarlıqlarını 
bildirirlər.

Rayonda qazlaşdırma 97 faizə, kənd yolla-
rının asfaltlaşdırılması işləri 85 faizə çatıb, 22 
yaşayış məntəqəsində elektrik təsərrüfatı tam 
yenidən qurulub. 

Bir rayonun timsalındakı bu faktlar 
bütövlükdə respublikada gedən əzəmətli inkişa-
fın mənzərəsini qısa da olsa, xarakterizə edir. 
Bütün bunlar ardıcıl surətdə apardığınız siyasətin 
təntənəsi və masallılılara göstərdiyiniz diqqət 
və qayğının bəhrəsidir. Göstərdiyiniz bu böyük 
qayğıya görə Sizə və birinci xanım Mehriban 
Əliyevaya masallılıların dərin minnətdarlığını 
çatdırmaq istəyirəm.

Möhtərəm cənab Prezident, Sizi əmin 
etmək istəyirəm ki, müstəqil Azərbaycanın 
tərəqqisi naminə qarşıya qoyduğunuz vəzifələrin 
həyata keçirilməsi üçün bundan sonra da biz 
masallılılar bütün qüvvə və bacarığımızı sərf 
edəcəyik. 

Diqqətinizə görə sağ olun.
* * *

İmişli rayonundakı “Muğan Aqroservis” 
iri toxumçuluq təsərrüfatının direktoru Rəcəb 
ORUCOV çıxış edərək dedi: 

– Möhtərəm cənab Prezident!
Hörmətli konfrans iştirakçıları!
Əvvəlcə rəhbərliyinizlə əhalinin ərzaq 

məhsulları ilə etibarlı təminatı və regionla-
rın sosial-iqtisadi inkişafı sahəsində həyata 
keçirilən ardıcıl və genişmiqyaslı işlərə, hər 
zaman hiss etdiyimiz diqqət və qayğınıza görə iş 

adamları adından, cənab Prezident, Sizə dərin 
minnətdarlığımızı bildiririk.

Möhtərəm cənab Prezident, Sizin tapşırıqla-
rınıza uyğun olaraq, ölkəmizdə qabaqcıl texno-
logiya və elmi əsaslara söykənən təcrübənin 
tətbiqinə əsaslanan, rəqabətqabiliyyətli məhsul 
istehsalında, emal sənayesinin davamlı olaraq 
yüksək keyfiyyətli və maya dəyəri aşağı xam-
malla təmin olunmasında, ərzaq bolluğu ilə 
yanaşı, regionlarda məşğulluğun artırılmasında 
əhəmiyyətli rola malik olan aqroparklar və iri 
fermer təsərrüfatları yaradılır.

Belə təsərrüfatlardan biri də İmişli rayonu 
ərazisində 572 hektar sahədə yaradılan “Muğan 
Aqroservis” MMC-yə məxsus taxıl toxumçulu-
ğu təsərrüfatıdır. Məqsədimiz rayonlaşdırılmış, 
xəstəliklərə və ziyanvericilərə qarşı daha dözüm-
lü və yüksək məhsuldarlığa malik taxıl toxum-
çuluğu üzrə ixtisaslaşmış innovativ təsərrüfatın 
yaradılması olub.

Ötən təsərrüfat ilində 1200 tondan artıq birinci 
və ikinci reproduksiyalı, yüksək kondinsiyalı, 
torpaq və iqlim şəraitinə tam uyğunlaşdırılmış 
yerli sortlarla bərabər, Fransa və İtaliya mənşəli 
buğda və arpa sortlarından da toxum materialları 
istehsal edilib. İstehsal olunan toxum materialları 
ölkəmizin müxtəlif regionlarında fəaliyyət göstərən 
torpaq mülkiyyətçilərinə satılıb və onlar tərəfindən 
hər hektardan orta hesabla 50 sentnerdən artıq 
yüksək keyfiyyətli  məhsul əldə edilib. 

Təsərrüfatımızın ərazisinin 200 hektarında 
ABŞ istehsalı olan 4 müasir pivot suvarma sis-
temi quraşdırılıb və 352 hektar ərazidə 5 müasir 
pivot suvarma sisteminin quraşdırılması üzrə 
layihələndirmə işləri yekunlaşdırılıb. Dövlətimizin 
sahibkarlığın inkişafına yönələn genişmiqyaslı 
dəstək mexanizmlərindən yararlanaraq, gələcəkdə 
əkin sahələrimizin daha da genişləndirilməsi 
istiqamətində müvafiq işlər aparırıq. 

Təsərrüfatımız ümumi sahəsi 2 min kvad-
ratmetr olan anbar binası, 3 kombayn, 8 traktor, 
22 müxtəlif çeşidli aqreqat, 2 toxumtəmizləyən 
və çeşidləyən avadanlıqlarla təchiz edilib ki, bu 
da texnika parkımızın mövcud imkanlarından 
istifadə etməklə öz təsərrüfatımızla yanaşı, digər 
fermerlərə də aqroservis xidməti göstərməyə 
imkan yaradır. 

Taxıl toxumçuluğu üzrə ixtisaslaşmış 
təsərrüfatımızda günün tələblərinə uyğun milli 
kadrların hazırlanması, qabaqcıl beynəlxalq 
təcrübənin geniş tətbiqi və elmi araşdırmaların 
aparılması üçün mövcud bazamızda “Fermerlərə 
xidmət və aqroinformasiya məsləhət mərkəzi”nin 
yaradılması nəzərdə tutulur. 

Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı 
məqsədilə ölkəyə gətirilən texnika və avadanlıq-
lara gömrük vergi və rüsumları üzrə güzəştlərin 
tətbiqi üçün təşviq sənədinin verilməsi, dövlətin 
güzəştli kreditləri, texnika və avadanlıqların 
uzun müddətə və güzəştli şərtlərlə torpaq 
mülkiyyətçilərinə lizinq yolu ilə verilməsi, ya-
nacaq-sürtkü materiallarına, mineral gübrələrə 
tətbiq olunan güzəştlər aqrotexniki tədbirlərin op-
timal müddətlərdə və yüksək keyfiyyətlə həyata 

keçirilməsinə, istehsalçıların maddi maraqlarının 
qorunmasına çox böyük stimul yaradır.

Möhtərəm cənab Prezident, göstərdiyiniz 
diqqət və qayğıya görə kollektivimiz adından 
dərin minnətdarlığımızı bildirməklə Sizi əmin 
etmək istəyirəm ki, iqtisadiyyatımızın inkişafı, 
xalqımızın rifah halının daha da yaxşılaşdırılması 
istiqamətində göstərdiyiniz fədakar fəaliyyətinizdə 
həmişə Sizin yanınızdayıq. Bundan sonra 
da əzmlə çalışaraq, üzərimizə düşən bütün 
vəzifələri layiqincə yerinə yetirəcək, ölkəmizdə 
rəqabətqabiliyyətli və ixracyönümlü məhsul isteh-
salının artırılmasına öz töhfəmizi verəcəyik.

Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.
* * *

Qusar Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı 
Şair ALXASOV çıxış edərək dedi:
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proqramlarının uğurlu icrası bütün bölgələrdə, 
o cümlədən Qusar rayonunda iqtisadiyyatın 
dirçəldilməsinə, əhalinin məşğulluq səviyyəsinin 
yüksəlməsinə və onların sosial problemlərinin 
həllinə güclü təkan verib. Sizin yorulmaz 
fəaliyyətiniz sayəsində gündən-günə yeniləşərək 
görkəmini tamamilə dəyişən Qusar rayonu da indi 
ən gözəl illərini yaşayır və inkişaf edir.

Cənab Prezident, füsunkar bir guşədə, dağlıq 
ərazidə yerləşən Qusar geniş turizm potensialına 
malikdir. Bu gün Qusarda yeni turizm və istirahət 
obyektləri yaradılır, otellər inşa olunur, turizmin inki-
şafını sürətləndirən digər layihələr həyata keçirilir. 

Rayonun geniş imkanlarını nəzərə alaraq 
məhz Sizin təşəbbüsünüz, möhkəm iradəniz və 
qətiyyətiniz sayəsində Şahdağ Turizm Mərkəzi 
kimi nəhəng kompleksin istifadəyə verilməsi bu 
gün Qusarı ölkənin turizm mərkəzinə çevirib. 
Təsəvvür edə bilməzdik ki, heç bir infrastruktu-
ru olmayan, sərt iqlimə malik bir yerdə belə bir 
möhtəşəm turizm kompleksi yaradılacaq. Bu 
gün Şahdağın ətəklərində yaradılmış belə bir 
kompleksi, rahat şəraiti görən insanlar böyük 
qürur hissi keçirirlər. Bu gün bura dünyanın bir 
çox ölkələrindən, həmçinin respublikamızın bütün 
bölgələrindən çoxlu sayda turistlər gəlir. 

Müqayisə üçün bildirmək istəyirəm ki, 
rayonumuza gələn turistlərin sayı son beş ildə 
3 dəfədən çox artaraq keçən il 200 min nəfərə 
çatıb. Önəmlisi isə odur ki, onların 20 min nəfəri 
xarici ölkələrdən gələn turistlərdir. 

Turizmin inkişafı isə öz növbəsində ölkəmizin 
dünyada tanıdılmasında, iqtisadiyyatımızın 
güclənməsində və bölgədə vətəndaşların 
məşğulluğunun təmin olunmasında  çox mühüm  
əhəmiyyətə malikdir.  

Möhtərəm cənab Prezident, Dövlət Proqramı-
nın uğurla icrasının nəticəsidir ki, bütün respubli-
kada olduğu kimi, rayonumuzun da iqtisadiyyatı 
yüksək templə inkişaf edir, əhalinin rifahı ilbəil 
yaxşılaşır, regionlarda müasir infrastruktur 
layihələri, yeni sosial obyektlərin tikintisi həyata 

keçirilir. Son illər rayonumuzun iqtisadiyyatının 
önəmli sahəsi olan kənd təsərrüfatının inkişa-
fına xüsusi diqqət göstərilib, həyata keçirilmiş 
tədbirlər sayəsində kənd təsərrüfatının xüsusi 
çəkisi daha da yüksəlib. Göstərilən dövlət qayğısı 
sayəsində sahibkarların bu sahəyə marağı artıb, 
rayonda bir çox bağçılıq, bitkiçilik və heyvandarlıq 
təsərrüfatları yaradılıb və nəticədə 2013-cü illə 
müqayisədə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı-
nın həcmi 1,5 dəfə artıb. 

Bu gün Qusar tarixi ənənələrini bərpa edir, ra-
yonumuz bağlar diyarına çevrilir. Sizin regionlar-
da kənd təsərrüfatının müxtəlif sahələrinin inkişaf 
etdirilməsinə dair tapşırıqlarınızı rəhbər tutaraq 
ixrac qabiliyyəti və bazar qiyməti yüksək olan, 
rayonun iqlim şəraitinə daha çox uyğun gələn 
fındıqçılığın inkişaf etdirilməsi ilə bağlı bir sıra 
mühüm tədbirlər həyata keçirilib. Münasib torpaq 
sahələri müəyyənləşdirilib, sahibkarlara zəruri 
təşkilati-texniki dəstək göstərilib. Nəticədə son 3 
ildə rayonda mövcud fındıq bağlarının sahəsi 2 
dəfədən çox artaraq 6250 hektara çatıb, fındıq 
istehsalçılarının sayı 3,2 dəfə artıb. Bundan 
əlavə, son 5 ildə 2 min hektardan çox alma, gilas 
və digər meyvə  bağları salınıb və rayon üzrə 
bu növ bağların sahəsi 4700 hektara çatdırılıb. 
Bu istiqamətdə tədbirlər davam etdirilməkdədir. 
Ötən il rayon üzrə ümumilikdə, 24 min nəfər kənd 
təsərrüfatı sahəsində işlə təmin olunub. 

Cənab Prezident, həyata keçirilən dövlət 
proqramına uyğun olaraq ötən illər ərzində rayon-
da sutkalıq istehsal gücü 15 ton olan çörək za-
vodu, illik istehsal gücü 300 min litr olan “Qusar-
şərab-1” MMC kimi sənaye müəssisələri və digər 
təsərrüfatlar yaradılıb. Nəticədə bu illər ərzində 
rayonda 5465-i daimi olmaqla, 6523 yeni iş yeri 
açılıb. Bunlardan əlavə, rayon ərazisində bir 
çox avtomobil yolları əsaslı təmir edilib, onlarla 
yaşayış məntəqəsi qazlaşdırılıb, Qusar şəhərinin 
içməli su və kanalizasiya şəbəkəsinin yenidən 
qurulması işləri başa çatdırılıb, elektrik enerjisi 
təsərrüfatında əsaslı yenidənqurma tədbirlərinə 
başlanıb. Bütün bunlar son illər ərzində Qusar 
rayonunda iqtisadiyyatın inkişafı istiqamətində, 
eləcə də quruculuq sahəsində görülmüş işlərin 
yalnız bir qismidir.

Möhtərəm cənab Prezident, Qusar rayonu-
na göstərdiyiniz diqqət və qayğıya görə Sizə 
və birinci xanım Mehriban Əliyevaya rayon 
ictimaiyyətinin dərin minnətdarlığını çatdırır və 
Sizi əmin edirəm ki, qusarlılar respublikamızın 
çiçəklənməsi, qüdrətlənməsi və abad bir diyara 
çevrilməsi naminə həyata keçirilən tədbirlərdə 
ön sıralarda olacaq, qarşıya qoyulan vəzifələrin 
öhdəsindən layiqincə gələcəklər. 

Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.
* * *

“Hacıqabul Quşçuluq” MMC-nin direktoru 
Nemət BABAŞOV çıxış edərək dedi: 

– Möhtərəm cənab Prezident!
Hörmətli konfrans iştirakçıları!
Müstəqil Azərbaycanın son illərdə qazandığı 

böyük uğurlar, hərtərəfli inkişafı biz sahibkarları 
ürəkdən sevindirir. Bu inkişaf hər sahədə hiss 
olunduğu kimi, kənd təsərrüfatında, o cümlədən 
ölkəmizin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunma-
sında vacib rol oynayan quşçuluğun inkişafında 
da müşahidə edilir.

Cənab Prezident, tərəfinizdən qəbul edilmiş 
regionların sosial-iqtisadi inkişafı, eyni zaman-
da, digər sahəvi dövlət proqramlarına uyğun 
olaraq son illərdə quşçuluğun inkişaf etdirilməsi 
məqsədilə verilmiş qərarlar, o cümlədən ölkəyə 
gətirilən quşçuluq məhsullarına spesifik rüsum-
ların tətbiqi, quşçuluq avadanlıqlarının idxal 
rüsumundan azad olunması, investisiya təşviqi 
sənədlərinin, quşçuluq təsərrüfatlarının yaradıl-
masına dövlətin güzəştli kreditlərinin verilməsi 
nəticəsində quş əti və əmtəəlik yumurta üzrə da-
xili tələbatın ödənilməsi ilə yanaşı, ixraca imkan 
verən istehsal gücü yaranıb. 

Belə quşçuluq təsərrüfatlarından biri də Ha-
cıqabul rayonunda daxili imkanlarımızla yanaşı, 
dövlətin güzəştli kreditləri hesabına yaradılmış 

“Hacıqabul quşçuluq” Məhdud Məsuliyyətli 
Cəmiyyətidir. 

Hörmətli cənab Prezident, regionların inkişaf 
etdirilməsi ilə bağlı Sizin tövsiyələrinizə uyğun 
olaraq yaratdığımız quşçuluq təsərrüfatı mü-
asir avadanlıqlarla təchiz edilib və regionda 
böyük istehsal gücünə malik kompleksə çevri-
lib. Azərbaycanda ən böyük əmtəəlik yumurta 
istehsalçılarından biri olan təsərrüfatımızda 600 
işçi çalışır.

Quşçuluq təsərrüfatımız 110 fermadan, 
birdəfəlik yumurta tutumu 1 milyon ədəd olan 
inkubator sahəsindən, ümumi tutumu 100 min 
ton olan müasir taxıl anbarından, saatda 45 ton 
istehsal gücü olan yem zavodlarından və digər 
köməkçi sahələrdən ibarətdir.

Təsərrüfatın müasir texnologiyaların 
tətbiqi ilə qurulması və istehsal proseslərinin 
tam avtomatlaşdırılması yüksəkkeyfiyyətli və 
rəqabətqabiliyyətli məhsul istehsalına zəmin 
yaradır. Bunun nəticəsidir ki, istehsalımız ildən-ilə 
artır. Məhsullarımız daxili bazarın təmin edilməsi 
ilə yanaşı, xarici bazarlara da ixrac olunur.

2018-ci ildə təsərrüfatımızda 2 min 200 ton 
quş əti və 300 milyon ədəddən artıq əmtəəlik 
yumurta istehsal olunub ki, bundan 15 milyo-
nu xarici ölkələrə ixrac edilib. Eyni zamanda, il 
ərzində 15 min baş damazlıq fərə Gürcüstana 
ixrac olunub.

Cari ildə də keyfiyyətli toyuq yumurtası ixrac 
etmək məqsədilə yeni müqavilələr bağlayır, 
marketinq və logistika araşdırmaları aparırıq. 
Bununla bağlı, İran İslam Respublikasına 50 mil-
yon ədəd yumurta ixrac olunması üçün müqavilə 
bağlanılıb və bundan 1,8 milyon ədədinin ixracı 
ötən həftə həyata keçirilib.

Möhtərəm cənab Prezident, 2017-ci ildə “Ha-
cıqabul Quşçuluq” MMC-nin törəmə müəssisəsi 
olan “Sabirabad Quşçuluq” şirkətinin əmtəəlik 
yumurta və quş əti istehsalı fabrikinin fəaliyyəti ilə 
tanış olmağınız bizi ruhlandırdı və yeni investisi-
yaların qoyulması üçün stimul yaratdı.

Cənab Prezident, qeyd etmək istərdim ki, 
aidiyyəti dövlət qurumları tərəfindən operativ 
olaraq bizə dəstək göstərilir, quşçuluğun inkişafı 
ilə bağlı tərəfimizdən qaldırılan məsələlər iştira-
kımızla müzakirə olunur və həlli istiqamətində 
əməli tədbirlər görülür. Bu da Sizin biz sahibkarla-
ra dəstək məqsədilə dövlət qurumları qarşısında 
qoyduğunuz yüksək tələbkarlığın nəticəsidir. 

Çıxışımın sonunda regionlarda sahibkarlığın 
inkişafını daim diqqətdə saxladığınıza və biz sa-
hibkarlar üçün yaratdığınız əlverişli şəraitə görə 
Sizə bir daha minnətdarlığımızı bildiririk. Çoxsaylı 
kollektivimiz adından Sizi əmin edirəm ki, əməli 
fəaliyyətimizlə iqtisadiyyatımızın davamlı inkişafı-
na bundan sonra da töhfəmizi verəcəyik.

Diqqətinizə görə minnətdaram.

* * *
Dövlətimizin başçısı konfransda yekun nitq 

söylədi.

AZƏRTAC

Prezident İlham Əliyevin yekun nitqi
(əvvəli 3-cü səhifədə)

Tütünçülükdə də çox ciddi irəliləyiş 
var. Tütün 2015-ci ildə cəmi üç rayonda 
əkilirdi. Tütünçülük demək olar ki, artıq 
sıradan çıxırdı. Cəmi üç rayonda 3400 
ton, keçən il artıq 13 rayonda 6200 ton 
tütün yığılıb. Bu sahəyə də dövlət dəstək 
göstərir. Qurutma kameraları, tədarüklə 
bağlı texnika - bütün bunları dövlət təmin 
edir. Cəmi 3 il ərzində tütünçülükdə 
9500 nəfər işlə təmin olunub. Yenə 
də deyirəm, əgər dövlət öz dəstəyini 
göstərməsəydi, real yardım etməsəydi, 
bu sahələr bu qədər inkişaf edə 
bilməzdi. Mənim sədrliyimlə tütünçülüklə 
bağlı xüsusi müşavirə keçirildi. Bütün 
tapşırıqlar o müşavirədə verilmişdir və 
onlar icra edilir. 

Baramaçılıq üzrə də müşavirə keçi-
rilmişdir. Burada mənzərə, ümumiyyətlə, 
çox maraqlıdır. Sovet vaxtında bara-
maçılığın çox böyük ənənələri olub. 
Xüsusilə Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 
bir çox rayonlarda barama istehsalı ən 
yüksək səviyyədə idi. Ancaq 2015-ci ildə 
biz gördük ki, cəmi bir rayonda barama 
tədarük edilir, özü də 230 kiloqram. 
Qısa müddət ərzində çox ciddi tədbirlər 
görüldü. Keçən il 38 rayonda artıq 513 
ton barama tədarük edildi. Biz barama 
tədarükünü 230 kiloqramdan 513 tona 
çatdırdıq. Bu il 800 ton planlaşdırılır. 
Əlbəttə ki, Şəkidəki ipək kombinatının 
daha böyük həcmlə işləməsi, orada 
daha çox sayda iş yerlərinin yaradılması 

üçün bu, əsas şərtdir. Təkcə keçən il 2 
milyon 600 min tut tingi əkilmişdir. 

Digər sahələr üzrə də işlər gedir. 
Mən çayçılıq, çəltikçilik, sitrusçuluq 
üzrə müşavirə keçirmişəm. Bu sahədə 
də irəliləyiş var. Arıçılığın da həm 
daxili bazar, həm də ixrac üçün çox 
böyük potensialı var. Bizim balımız çox 
keyfiyyətlidir, xarici bazarlarda yüksək 
qiymətləndirilir. Biz indi həm ailə bizne-
si çərçivəsində arıçılığa dəstək olu-
ruq, həm də ki, subsidiyalar verilir, bu 
yaxınlarda artırılıbdır. Arıçılığın böyük 
perspektivləri var, bu, çox gəlirli sahədir. 
Fermerlər, vətəndaşlar üçün çox gözəl 
nəticələr verə bilər. 

Üzümçülük, şərabçılıq. 2004-cü 
ildə 55 min ton üzüm yığılmışdır, keçən 
il 167 min ton, yəni, 3 dəfə çox. Bu-
rada da dövlət dəstəyi, əlbəttə ki, ön 
plandadır. Üzümçülüyün, şərabçılığın 
Azərbaycanda çox böyük ənənələri 
var idi. Ancaq sovet dövründə, 1980-ci 
illərin sonlarında sovet rəhbərliyinin və 
Azərbaycandakı rəhbərlərin birgə bəd 
əməlləri nəticəsində üzüm bağlarımızın 
demək olar ki, qırılması prosesi başla-
mışdır. Əksər bağlar məhv edilib. Onla-
rın bərpası, əlbəttə ki, böyük vəsait və 
zəhmət tələb edir. Üzüm çoxillik bitkidir. 
Ona görə üç dəfə artım, əlbəttə ki, çox 
yaxşı nəticədir. Şərab istehsalı isə 15 il 
ərzində 5 dəfə artıb.

Əlbəttə ki, regionların sosial-iqtisadi 
inkişafı məsələlərinə baxanda biz mütləq 
ekoloji vəziyyətə nəzər salmalıyıq. Biz 

ekoloji vəziyyəti yaxşılaşdırmalıyıq, eko-
loji tarazlığı pozan amillərdən özümüzü 
qorumalıyıq. Bu sahədə son illər ərzində 
işlər aparılıb. Hesab edirəm ki, bu 
məsələ daim diqqət mərkəzində olmalı-
dır. Xüsusilə Bakıda, Sumqayıtda, digər 
böyük şəhərlərdə ekoloji tarazlığı pozan 
müəssisələrə çox ciddi xəbərdarlıq 
edilməlidir ki, onlar təmizləyici cihazları 
quraşdıraraq havanın çirklənməsinin 
qarşısını alsınlar. Bu, çətin məsələ deyil. 
Ekologiya ilə bağlı digər məsələlər də öz 
həllini tapmalıdır. 

Dəmir yolu layihələri ilə bağlı mən 
giriş sözümdə qeyd etdim. Şimal-
Cənub, Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizləri 
fəaliyyətdədir, bu işlərə yeni tərəfdaşlar 
qoşulur. Mənim bir neçə ölkənin 
dövlət başçısı ilə apardığım danışıqlar 
nəticəsində indi Orta Asiya respublika-
larından əlavə yüklərin Ələt limanına 
gəlməsi və oradan dəmir yolu ilə dünya 
bazarlarına çatdırılması təmin edilib. 
Biz bir neçə ölkə ilə artıq çox səmərəli 
əməkdaşlıq edirik. Bu ölkələrin sayı 
artır və biz yeni mənbələrdən yükləri 
cəlb edib Azərbaycan ərazisindən 
göndəririk. Ölkə daxilində bir neçə dəmir 
yolu layihəsi gündəlikdədir. Biz Şimal-
Cənub nəqliyyat dəhlizinin bərpası ilə 
məşğuluq. Düzdür, bu yol var, fəaliyyət 
göstərir, ancaq bunun sürəti aşağıdır. 
Ona görə Yalamadan Astaraya qədər 
yeni dəmir yolu xətləri çəkilməlidir. Artıq 
keçən ildən bu prosesə start verilib 
və beləliklə, Azərbaycan-Rusiya və 

Azərbaycan-İran sərhədlərini birləşdirən 
Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizi yüksək 
sürətli dəhliz olacaq və yüklərin mənzil 
başına çatma müddəti də, əlbəttə ki, 
qısalacaq. 

Şəhərlərarası dəmir yollarının tikintisi 
də aparılır. İndi Ləki-Qəbələ dəmir yolu 
tikilir. Qəbələ indi turizm mərkəzlərindən 
biridir və Bakı-Yalama dəmir yolunun 
tikintisi ilə paralel olaraq, həmin yolun 
da çəkilməsi təmin edilməlidir. Şah-
dağ dağ-xizək kurortuna da dəmir yolu 
çəkilməlidir. Beləliklə, Qusar rayonuna 
da dəmir yolu ilə getmək mümkün ola-
caq. Bu da proqramda nəzərdə tutulur. 

Tikinti sektoru ilə bağlı biz indi dövlət 
xətti ilə böyük layihələri icra edirik. 
Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi iki böyük 
layihəni Yasamal rayonunda və Höv-
sanda icra edir. Bu prosesə də dövlət 
tərəfindən start verildi. Sosial evlərin 
tikintisi çox böyük əhəmiyyət daşıyır, 
vətəndaşlar bundan istifadə edirlər, eyni 
zamanda, bu, tikinti sektoruna da çox 
ciddi təkan verir. Həm inşaat material-
ları sektoruna, həm də tikinti sektoruna 
bunun çox böyük dəstəyi ola bilər. 

Bildiyiniz kimi, son illərdə 
Azərbaycana gələn turistlərin sayı 
getdikcə artır və bu, çox müsbət haldır. 
Keçən il gələn turistlərin sayı təqribən 6 
faizə yaxın artmışdır. Keçən il ölkəmizə 
əvvəlki illərdən daha çox - 2 milyon 850 
min turist gəlmişdir. Aparılan hesabla-
malara görə, bu turistlər ölkəmizdə 2 
milyard dollara yaxın pul xərcləmişlər. 

Bu, belə demək olarsa, əlavə 2 milyard 
dollar ixrac deməkdir. Artıq bu rəqəm 
göstərir ki, turizmin nə qədər böyük 
əhəmiyyəti var. Bu pullar xidmət sekto-
runa gedir, vətəndaşlar, sahibkarlar bun-
dan faydalanırlar. Yəni, bu pullar birbaşa 
o şirkətlərə gedir ki, onlar bölgələrdə 
turistlərə müxtəlif xidmətlər göstərirlər. 
Çünki turistlərin böyük hissəsi artıq 
Azərbaycanın bölgələrinə gedir. Bütün 
lazımi şərait yaradılır və turizm sənayesi 
Azərbaycanda çox geniş imkanlara 
malik olmalıdır. Bunun üçün bütün 
lazımi ilkin şərtlər var. Azərbaycanda 
təhlükəsizlik, sabitlik hökm sürür, 
xalqımız çox qonaqpərvərdir. İqlimimiz 
də çox gözəldir və müxtəlif iqlim tipləri 
var. Müasir infrastruktur yaradılıb, 6 
beynəlxalq aeroport, müasir yollar, dəmir 
yolları, otellər, gözəl təbiət, kurortlar, 
yay-qış xizək, dəniz kurortları, müalicəvi 
turizm inkişaf edir. Misal üçün, Naftalan 
indi böyük turizm mərkəzinə çevrilib. 
Digər müalicəvi yerlərə - Naxçıvanda 
Duzdağ müalicəvi mərkəzinə turistlər 
çox gəlir, Qalaaltıya müalicəyə gəlirlər. 
Tarixi abidələrimiz kifayət qədər çoxdur. 
Bu da böyük maraq doğurur. Coğrafi 
vəziyyətimiz də əlverişlidir. Bakı dünya-
nın ən gözəl şəhərlərindən biridir. Yəni, 
bütün bu amillər deməyə əsas verir 
ki, turizm sənayesi Azərbaycanda çox 
sürətlə inkişaf edəcək. 

Əlbəttə, bir çıxışda proqramda 
nəzərdə tutulan bütün istiqamətləri əhatə 
etmək mümkün deyil. Sadəcə olaraq, 

mən əsas istiqamətləri ictimaiyyətin 
diqqətinə çatdırdım. 

Bütövlükdə isə deməliyəm ki, ilkin 
hesablamalara görə, regionların sosial-
iqtisadi inkişafına dair dördüncü Dövlət 
Proqramının icrası üçün ən azı 17 
milyard manatdan çox vəsait nəzərdə 
tutulur. Hesablanıb ki, bunun 4,6 milyard 
manatı özəl sektor tərəfindən indi icra 
edilən və hazırlığı gedən layihələrə 
investisiya şəklində qoyulacaq. Dövlət 
tərəfindən təxminən 13 milyard manata 
yaxın kapital qoyuluşu gözlənilir. An-
caq əlbəttə ki, bu, ilkin rəqəmdir. Mən 
tam əminəm ki, bu rəqəm daha böyük 
olacaq. Çünki əvvəlki üç proqramın 
icrası bunu göstərir. Çünki üç proqramın 
hər biri artıqlaması ilə icra edilmişdir. 
Əminəm ki, dördüncü proqram da artıq-
laması ilə icra ediləcək. Nəzərə almalı-
yıq ki, indi bizdə investisiya iqlimi daha 
əlverişlidir. Mən giriş sözümdə qeyd 
etdim ki, Dünya Bankı “Doing Business” 
hesabatında Azərbaycanı 25-ci yerə 
layiq görüb. Beləliklə, xarici investisiyalar 
bu rəqəmdə öz əksini tapmır. Hələ xarici 
investisiyalar qoyulacaq. Ona görə bu, 
çox böyük rəqəmdir və bu investisiyalar 
hesabına Azərbaycan bundan sonra da 
uğurla, inamla inkişaf edəcək. Mən tam 
əminəm ki, bundan sonra da ölkəmiz 
ancaq inkişaf, tərəqqi və qələbələr yolu 
ilə gedəcəkdir. Sağ olun.

AZƏRTAC



530 yanvar 2019-cu il, çərşənbə

Azərbaycan Respublikası Dövlət 
Gömrük Komitəsinin əməkdaşlarına ali 
xüsusi rütbələrin verilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
 Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası-

nın 109-cu maddəsinin 24-cü bəndini rəhbər 
tutaraq qərara alıram:

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük 
Komitəsinin aşağıdakı əməkdaşlarına gömrük 
xidməti general-mayoru ali xüsusi rütbəsi 
verilsin:

Məmmədov Kənan Ələsgər oğlu –  
Bakı Baş Gömrük İdarəsinin rəisi

Rəsulov Məsum Eynalı oğlu – 
Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük 
Komitəsinin Əməliyyat-İstintaq Baş İdarəsinin 
rəisi.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti

Bakı şəhəri, 29 yanvar 2019-cu il

Azərbaycan Respublikasının 
Dövlət Gömrük Komitəsi 

əməkdaşlarının təltif edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusi-

yasının 109-cu maddəsinin 23-cü bəndini 
rəhbər tutaraq qərara alıram:

Xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən 
fərqləndiklərinə görə Azərbaycan Res-
publikası Dövlət Gömrük Komitəsinin 
aşağıdakı əməkdaşları təltif edilsinlər:

3-cü dərəcəli “Vətənə  
xidmətə görə” ordeni ilə

Hüseynov İsmayıl Xəlil oğlu
Xəlilov Təmkin Həsən oğlu
Qaralov Səməd Əsəd oğlu

“Dövlət qulluğunda  
fərqlənməyə görə” medalı ilə

 Abbasov Mehman Abbas oğlu
Ağayev Ziya Ağadayı oğlu

Əhmədov Vüqar Səməd oğlu
Əliyev Ələkbər Abdulla oğlu
Əsgərov Niyazi Məhərrəm  oğlu
Hüseynov Ruslan Sabir oğlu
İsmayılov Aftandil Nizami oğlu
Qəribov Mahin Heydar oğlu
Mehdi Akif İbad oğlu
Məmmədov Qalib Müslüm oğlu
Məmmədov Rəşad Qurban oğlu
Nəsirov Valid Mais oğlu
Nəsirova Minayə Ramiz qızı
Niyazova İradə Səməd qızı.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti

Bakı şəhəri, 29 yanvar 2019-cu il

S.Ə.Muxtarova “Əməkdar hüquqşünas” 
fəxri adının verilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konsti-

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

Gömrük orqanlarında səmərəli 
fəaliyyətinə görə Sənan Əli oğlu  
Muxtarova “Əməkdar hüquqşünas” 

fəxri adı verilsin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti
Bakı şəhəri, 29 yanvar 2019-cu il

L.B.Babayevin 2-ci dərəcəli “Vətənə xidmətə 
görə” ordeni ilə təltif edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusi-

yasının 109-cu maddəsinin 23-cü bəndini 
rəhbər tutaraq qərara alıram: 

Azərbaycan Respublikasının ictimai-
siyasi həyatında fəal iştirakına görə 
Lütvəli Babəli oğlu Babayev 2-ci dərəcəli 

“Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə təltif 
edilsin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti
Bakı şəhəri, 29 yanvar 2019-cu il

“Azərbaycan Respublikası regionlarının 2019–2023-cü illərdə  
sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası regionlarının 

inkişafı ölkədə uğurla həyata keçirilən davamlı 
sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının mühüm 
tərkib hissəsidir. Regionların inkişafı sahəsində 
qəbul edilmiş və uğurla həyata keçirilmiş dövlət 
proqramlarında, habelə regionların sosial-iq-
tisadi inkişafına dair əlavə tədbirlərlə bağlı 
sərəncamlarda nəzərdə tutulmuş vəzifələrin 
icrası ölkədə qeyri-neft sektorunun davamlı 
inkişafına, regionlarda kommunal xidmətlərin 
və sosial infrastruktur təminatının keyfiyyətinin 
yüksəldilməsinə, sahibkarlıq mühitinin daha da 
yaxşılaşdırılmasına, investisiya qoyuluşunun 
artmasına, yeni müəssisələrin, iş yerlərinin 
açılmasına və nəticədə, əhalinin məşğulluğunun 
artırılmasına və yoxsulluq səviyyəsinin azaldıl-
masına təkan vermişdir.

Dövlət proqramlarının icra olunduğu 2004–
2018-ci illər ərzində ümumi daxili məhsul 3,3 
dəfə, o cümlədən qeyri-neft sektoru üzrə 2,8 
dəfə, sənaye üzrə 2,6 dəfə, kənd təsərrüfatı 

üzrə 1,7 dəfə artmışdır. 
Bu müddətdə həyata keçirilmiş məqsədyönlü 

tədbirlər nəticəsində ölkədə 1,5 milyonu dai-
mi olmaqla 2 milyondan çox yeni iş yeri, 100 
mindən çox müəssisə yaradılmış, işsizlik 5 faizə, 
yoxsulluq səviyyəsi isə 5,1 faizə enmişdir. Dövlət 
proqramları çərçivəsində görülmüş genişmiqyaslı 
işlər regionların qarşıdakı illərdə də inkişafı üçün 
möhkəm zəmin yaratmışdır.

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 
109-cu maddəsinin 3-cü bəndini rəhbər tutaraq, 
ölkə regionlarının, o cümlədən kənd yerlərinin 
sosial-iqtisadi inkişafı sahəsində görülmüş işləri 
növbəti illərdə də davam etdirmək, eləcə də 
infrastrukturun və sosial xidmətlərin daha da 
yaxşılaşdırılması, bölgələrdə yaşayan əhalinin 
məşğulluğunun və maddi rifahının yüksəldilməsi 
məqsədi ilə qərara alıram:

1. “Azərbaycan Respublikası regionlarının 
2019–2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı 
Dövlət Proqramı” təsdiq edilsin.

2. Bu Fərmanın 1-ci hissəsi ilə təsdiq edilmiş 
Dövlət Proqramında nəzərdə tutulan tədbirlərin 
maliyyələşdirilməsi məqsədi ilə Azərbaycan 
Respublikasının Maliyyə Nazirliyi və Azərbaycan 
Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi hər il, mü-
vafiq olaraq, dövlət büdcəsinin və dövlət inves-
tisiya proqramlarının tərtibi prosesində maliyyə 
vəsaitinin nəzərdə tutulması üçün zəruri tədbirlər 
görsünlər.

3. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat 
Nazirliyi Dövlət Proqramında nəzərdə tutulan 
tədbirlərin həyata keçirilməsini əlaqələndirsin 
və Proqramın icrasının gedişi barədə ildə bir 
dəfə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə 
məlumat versin.

4. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Ka-
bineti bu Fərmandan irəli gələn digər məsələləri 
həll etsin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 29 yanvar 2019-cu il

Ələt azad iqtisadi zonasının fəaliyyətinin  
təmin edilməsi üçün onun hüquqi bazasının 

möhkəmləndirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 
109-cu maddəsinin 19-cu bəndini rəhbər tutaraq, 
“Atmosfer havasının mühafizəsi haqqında”, “Ekolo-
ji təhlükəsizlik haqqında”, “Ətraf mühitin mühafizəsi 
haqqında”, “İstehsalat və məişət tullantıları haqqın-
da” və “Yerin təki haqqında” Azərbaycan Respub-
likasının qanunlarında və Azərbaycan Respublika-
sının Su Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi barədə” 
Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 28 dekabr 
tarixli 1403-VQD nömrəli, “Əqli mülkiyyət hüquqla-
rının təminatı və piratçılığa qarşı mübarizə haqqın-
da”, “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət 
reyestri haqqında”, “İcra haqqında” və “İnzibati 
icraat haqqında” Azərbaycan Respublikasının qa-
nunlarında dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan 
Respublikasının 2018-ci il 28 dekabr tarixli 1404-
VQD nömrəli, “Məhkəmələr və hakimlər haqqında”, 
“Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında” 
və “Notariat haqqında”  Azərbaycan Respublika-
sının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə”  
Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 28 dekabr 
tarixli 1405-VQD nömrəli, “Azərbaycan Respubli-
kasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində, Azərbaycan 
Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsində, 
Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya 
Məcəlləsində, Azərbaycan Respublikasının Mülki 
Məcəlləsində, Azərbaycan Respublikasının Mülki 
Prosessual Məcəlləsində və Azərbaycan Res-
publikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsində 
dəyişiklik edilməsi haqqında”  Azərbaycan Res-
publikasının 2018-ci il 28 dekabr tarixli 1406-
VQD nömrəli, “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul 
vəsaitlərinin  və ya digər əmlakın leqallaşdırıl-
masına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə 
qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respub-
likasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” 
Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 28 dekabr 
tarixli 1407-VQD nömrəli, “Antiinhisar fəaliyyəti 
haqqında”, “Auditor xidməti haqqında”, “Daşınar 
əmlakın yüklülüyü haqqında” və

“Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqın-
da” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında 
dəyişiklik edilməsi barədə”  Azərbaycan Respub-
likasının 2018-ci il 28 dekabr tarixli 1408-VQD 
nömrəli, “Elektron ticarət haqqında”, “Əmtəə 
nişanları və coğrafi göstəricilər haqqında”, “Haqsız 
rəqabət haqqında”, “Xarici investisiyanın qorun-
ması haqqında” və “İcarə haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi 
barədə”  Azərbaycan Respublikasının 2018-ci 
il 28 dekabr tarixli 1409-VQD nömrəli, “İcbari 
sığortalar haqqında”, “İxrac nəzarəti haqqında”, 
“İnvestisiya fəaliyyəti haqqında”, “Kommersiya 
sirri haqqında” və “Qrant haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi 
barədə” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 28 
dekabr tarixli 1410-VQD nömrəli, “Lisenziyalar və 
icazələr haqqında”, “Müflisləşmə və iflas haq-
qında”, “Mühasibat uçotu haqqında” və “Nağdsız 
hesablaşmalar haqqında”  Azərbaycan Respubli-
kasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə”  
Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 28 dekabr 
tarixli 1411-VQD nömrəli, “Patent haqqında”, 
“Reklam haqqında”, “Sahibkarlıq fəaliyyəti haq-
qında”, “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlama-
ların tənzimlənməsi və sahibkarların maraqlarının 
müdafiəsi haqqında” və “Texniki təhlükəsizlik 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanun-
larında dəyişiklik edilməsi barədə”  Azərbaycan 
Respublikasının 2018-ci il 28 dekabr tarixli 1412-
VQD nömrəli, “Tikinti və infrastruktur obyektləri 
ilə əlaqədar investisiya layihələrinin xüsusi 
maliyyələşmə əsasında həyata keçirilməsi haq-
qında” və “Valyuta tənzimi haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının qanunlarında, Azərbaycan Res-
publikasının Gömrük Məcəlləsində və  Azərbaycan 
Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişiklik 
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
2018-ci il 28 dekabr tarixli 1413-VQD nömrəli, 
“Auditorun peşə məsuliyyətinin icbari sığortası 
haqqında”, “Əmanətlərin sığortalanması haqqın-
da”, “Əmanətlərin tam sığortalanması haqqında” 
və “İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haq-
qında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında 

dəyişiklik edilməsi barədə”  Azərbaycan Respub-
likasının 2018-ci il 28 dekabr tarixli 1414-VQD 
nömrəli, “Banklar haqqında”, “Bank olmayan 
kredit təşkilatları haqqında”, “Poçt haqqında”, 
“Kredit ittifaqları haqqında” və “Kredit büroları 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanun-
larında dəyişiklik edilməsi barədə”  Azərbaycan 
Respublikasının 2018-ci il 28 dekabr tarixli 1415-
VQD nömrəli, “İnvestisiya fondları haqqında”, 
“Qiymətli kağızlar bazarı haqqında”, “Lotereyalar 
haqqında”, “İpoteka haqqında”, “Sığorta fəaliyyəti 
haqqında” və “Hərbi qulluqçuların dövlət icbari 
şəxsi sığortası haqqında” Azərbaycan Respubli-
kasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə” 
Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 28 dekabr 
tarixli 1416-VQD nömrəli, “Torpaq icarəsi haqqın-
da”, “Torpaqların dövlət ehtiyacları üçün alınması 
haqqında” və “Kənd təsərrüfatında sığortanın 
stimullaşdırılması haqqında”  Azərbaycan Respub-
likasının qanunlarında və Azərbaycan Respubli-
kasının Torpaq Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 
28 dekabr tarixli 1417-VQD nömrəli, “İstehsalatda 
bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində 
peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından 
icbari sığorta haqqında”, “Məşğulluq haqqında” və 
“Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublika-
sının qanunlarında və Azərbaycan Respublikasının 
Əmək Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 28 dekabr 
tarixli 1418-VQD nömrəli, “Sanitariya-epidemioloji 
salamatlıq haqqında”, “Tibbi sığorta haqqında”, 
“Elektron imza və elektron sənəd haqqında” və 
“Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdə və 
beynəlxalq təşkilatlarda fəaliyyət göstərən diplo-
matik nümayəndəliklərində qulluq edən şəxslərin 
icbari sığortası haqqında” Azərbaycan Respubli-
kasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə”  
Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 28 dekabr 
tarixli 1419-VQD nömrəli qanunlarının qüvvəyə 
minməsi ilə əlaqədar həmin qanunların tətbiqini 
təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabi-
neti:

1.1. Azərbaycan Respublikası qanunlarının 
və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktla-
rının “Atmosfer havasının mühafizəsi haqqında”, 
“Ekoloji təhlükəsizlik haqqında”, “Ətraf mühitin 
mühafizəsi haqqında”, “İstehsalat və məişət 
tullantıları haqqında” və “Yerin təki haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının qanunlarında və 
Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsində 
dəyişiklik edilməsi barədə”, “Əqli mülkiyyət hü-
quqlarının təminatı və piratçılığa qarşı mübarizə 
haqqında”, “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı 
və dövlət reyestri haqqında”, “İcra haqqında” 
və “İnzibati icraat haqqında” Azərbaycan Res-
publikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi 
barədə”, “Məhkəmələr və hakimlər haqqında”, 
“Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında” 
və “Notariat haqqında”  Azərbaycan Respublika-
sının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə”, 
“Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar 
Məcəlləsində, Azərbaycan Respublikasının İnzibati 
Prosessual Məcəlləsində, Azərbaycan Respub-
likasının Miqrasiya Məcəlləsində, Azərbaycan 
Respublikasının Mülki Məcəlləsində, Azərbaycan 
Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsində 
və Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və 
Tikinti Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında”, 
“Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin  və 
ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçulu-
ğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haq-
qında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda 
dəyişiklik edilməsi barədə”, “Antiinhisar fəaliyyəti 
haqqında”, “Auditor xidməti haqqında”, “Daşı-
nar əmlakın yüklülüyü haqqında” və “Daşınmaz 
əmlakın dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi 
barədə”, “Elektron ticarət haqqında”, “Əmtəə 
nişanları və coğrafi göstəricilər haqqında”, “Haqsız 
rəqabət haqqında”, “Xarici investisiyanın qorun-
ması haqqında” və “İcarə haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi 

barədə”, “İcbari sığortalar haqqında”, “İxrac 
nəzarəti haqqında”, “İnvestisiya fəaliyyəti haq-
qında”, “Kommersiya sirri haqqında” və “Qrant 
haqqında”  Azərbaycan Respublikasının qanunla-
rında dəyişiklik edilməsi barədə”, “Lisenziyalar və 
icazələr haqqında”, “Müflisləşmə və iflas haq-
qında”, “Mühasibat uçotu haqqında” və “Nağdsız 
hesablaşmalar haqqında”  Azərbaycan Respubli-
kasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə”, 
“Patent haqqında”, “Reklam haqqında”, “Sahib-
karlıq fəaliyyəti haqqında”, “Sahibkarlıq sahəsində 
aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkar-
ların maraqlarının müdafiəsi haqqında” və “Texniki 
təhlükəsizlik haqqında” Azərbaycan Respublika-
sının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə”, 
“Tikinti və infrastruktur obyektləri ilə əlaqədar 
investisiya layihələrinin xüsusi maliyyələşmə 
əsasında həyata keçirilməsi haqqında” və “Valyuta 
tənzimi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
qanunlarında, Azərbaycan Respublikasının Göm-
rük Məcəlləsində və  Azərbaycan Respublikasının 
Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında”, 
“Auditorun peşə məsuliyyətinin icbari sığortası 
haqqında”, “Əmanətlərin sığortalanması haqqın-
da”, “Əmanətlərin tam sığortalanması haqqında” 
və “İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haq-
qında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında 
dəyişiklik edilməsi barədə”, “Banklar haqqında”, 
“Bank olmayan kredit təşkilatları haqqında”, “Poçt 
haqqında”, “Kredit ittifaqları haqqında” və “Kredit 
büroları haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə”, “İn-
vestisiya fondları haqqında”, “Qiymətli kağızlar 
bazarı haqqında”, “Lotereyalar haqqında”, “İpoteka 
haqqında”, “Sığorta fəaliyyəti haqqında” və “Hərbi 
qulluqçuların dövlət icbari şəxsi sığortası haqqın-
da” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında 
dəyişiklik edilməsi barədə”, “Torpaq icarəsi haqqın-
da”, “Torpaqların dövlət ehtiyacları üçün alınması 
haqqında” və “Kənd təsərrüfatında sığortanın 
stimullaşdırılması haqqında”  Azərbaycan Respub-
likasının qanunlarında və Azərbaycan Respublika-
sının Torpaq Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haq-
qında”, “İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə 
xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin 
itirilməsi hallarından icbari sığorta haqqında”, 
“Məşğulluq haqqında” və “Sosial sığorta haqqın-
da” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında və 
Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində 
dəyişiklik edilməsi haqqında”, “Sanitariya-epidemi-
oloji salamatlıq haqqında”, “Tibbi sığorta haqqın-
da”, “Elektron imza və elektron sənəd haqqında” 
və “Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdə 
və beynəlxalq təşkilatlarda fəaliyyət göstərən 
diplomatik nümayəndəliklərində qulluq edən 
şəxslərin icbari sığortası haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi 
barədə” Azərbaycan Respublikasının qanunla-
rının uyğunlaşdırılması ilə bağlı təkliflərini üç ay 
müddətində hazırlayıb Azərbaycan Respublikası-
nın Prezidentinə təqdim etsin;

1.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabi-
netinin normativ hüquqi aktlarının həmin qanun-
lara uyğunlaşdırılmasını üç ay müddətində təmin 
edib Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə 
məlumat versin;

1.3. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının nor-
mativ hüquqi aktlarının həmin qanunlara uyğun-
laşdırılmasını nəzarətdə saxlasın və bunun icrası 
barədə beş ay müddətində Azərbaycan Respubli-
kasının Prezidentinə məlumat versin;

1.4. həmin Qanundan irəli gələn digər 
məsələləri həll etsin.

2. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazir-
liyi mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ 
hüquqi aktlarının və normativ xarakterli aktların bu 
Sərəncamın 1.1-ci bəndində göstərilən qanunlara 
uyğunlaşdırılmasını təmin edib Azərbaycan Res-
publikasının Nazirlər Kabinetinə məlumat versin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 29 yanvar 2019-cu il

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası ilə 
Türkmənistan Elmlər Akademiyası  

arasında 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 Milli Elmlər Akademiyası ilə 
Türkmənistan Elmlər Akademiyası arasında 
əməkdaşlıq haqqında 2018-ci il noyabrın 22-də 
Aşqabad şəhərində imzalanmış Saziş təsdiq 
edilsin.

2. Bu Fərmanın 1-ci hissəsində göstərilən 
Saziş qüvvəyə mindikdən sonra Azərbaycan 
Milli Elmlər Akademiyası onun müddəalarının 

həyata keçirilməsini təmin etsin.
3. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər 

Nazirliyi Sazişin qüvvəyə minməsi üçün zəruri 
olan dövlətdaxili prosedurların yerinə yetiril-
diyi barədə Türkmənistan Hökumətinə bildiriş 
göndərsin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 29 yanvar 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Türkmənistan 
Hökuməti arasında 2019−2021-ci illər üçün ticarət-iqtisadi 

Əməkdaşlıq Proqramının təsdiq edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusi-

yasının 109-cu maddəsinin 17-ci bəndini 
rəhbər tutaraq qərara alıram:

1. 2018-ci il noyabrın 22-də Aşqa-
bad şəhərində imzalanmış Azərbaycan 
Respublikası Hökuməti ilə Türkmənistan 
Hökuməti arasında 2019−2021-ci illər üçün 
ticarət-iqtisadi Əməkdaşlıq Proqramı təsdiq 
edilsin.

2. Bu Fərmanın 1-ci hissəsində 
göstərilən Əməkdaşlıq Proqramı qüvvəyə 
mindikdən sonra Azərbaycan Respublika-

sının Nazirlər Kabineti onun müddəalarının 
həyata keçirilməsi üçün tədbirlər görsün.

3. Azərbaycan Respublikasının Xa-
rici İşlər Nazirliyi Əməkdaşlıq Proqramı-
nın qüvvəyə minməsi üçün zəruri olan 
dövlətdaxili prosedurların yerinə yetirildiyi 
barədə Türkmənistan Hökumətinə bildiriş 
göndərsin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 29 yanvar 2019-cu il



30 yanvar 2019-cu il, çərşənbə6
Elman NƏSİROV:  

Avropada ikili standartlar özünü 
açıq şəkildə büruzə verir

 � Xəbər verildiyi kimi, “Erməni Qartalları: Vahid 
Ermənistan” Partiyasının sədr müavini, “Haynews.am” 
saytının koordinatoru, siyasi məhbus Mger Yegiazaryan 
yanvarın 26-da Yerevanda “Nubaraşen” həbsxanasındakı 
kamerada aclıqdan ölüb. O, iki aya yaxın idi ki, aclıq aksiyası 
keçirirdi. Yerli kütləvi informasiya vasitələrinin yazdığına 
görə, hələ bilmək olmaz Mger Yegiazaryan öz əcəli ilə ölüb, 
yoxsa onu Ermənistan rəsmi dairələri öldürtdürüb? İstənilən 
halda, Avropanın və Qərbin insan haqları carçıları hələ 
də susur və bu hadisəyə münasibət bildirmirlər. Görünür, 
beynəlxalq qurumlar bu hadisəyə qiymət vermək qabiliyyətini 
Mger Yegiazaryan aclıq aksiyasına başladığı gündən itiriblər.

 Avropa Parlamenti, ATƏT, AŞPA 
və digər beynəlxalq qurumların 
susqunluğu ikili standartların bariz 
nümunəsidir. Axı belə bir hadisə 
Azərbaycanda baş versəydi, həmin 
təşkilatlar bəyanatı bəyanat dalınca 
verərdilər. Bir qədər əvvəl Mehman 
Hüseynovun məsələsində bunun 
şahidi olduq. Avropa Parlamenti təcili 
toplaşaraq, ölkəmiz haqqında qərəzli 
qətnamə qəbul etdi. Halbuki, Mehman 
Hüseynov nə siyasi məhbus idi, nə 
jurnalist, nə də partiya funksioneri.

Ermənistanda baş verən daha 
ağır hadisəyə Avropa Parlamentinin 
və digər insan haqları carçısı olan 
beynəlxalq təşkilatların ikili mövqeyinə 
münasibət bildirən politoloq, siya-
si elmlər doktoru, professor Elman 
Nəsirov dedi:

– Avropa Parlamenti, AŞPA, 
“Freedom House”, “Human Rights 
Watch” və digər beynəlxalq 
təşkilatların Azərbaycana qarşı 
yalan, iftira və əsassız ittihamlar 
irəli sürməsi ilk hadisə deyil. An-
caq Ermənistanda 40 gündən artıq 
həbsxanada aclıq aksiyası keçirən 
partiya funksioneri və jurnalis-
tin ölümünə baxmayaraq, həmin 
təşkilatlar qərəzli mövqelərindən hələ 
də əl çəkmirlər. Mehman Hüseynov 
şousundan istifadə edərək ard-arda 
bəyanatlar verən Qərb siyasətçiləri, 
həmçinin beynəlxalq təşkilatların 
nümayəndələri, beynəlxalq qeyri-
hökumət təşkilatları Ermənistanda 
baş vermiş ölüm hadisəsinə hələ də 
münasibət bildirmirlər.

 Mehman Hüseynovla bağlı 
tələm-tələsik təşəbbüslə çıxış edən, 

Avropa Parlamentinin təcili toplantısını 
keçirən parlamentarilər bəs indi hara-
dadırlar? Görəsən niyə səsləri eşidil-
mir? Niyə Ermənistan hakimiyyətinə 
qarşı ittihamlar irəli sürmürlər? Erməni 
siyasi məhbusu və partiya funksioneri 
həbsxanada aclıqdan ölən zaman 
AŞPA-nın qış sessiyası gedirdi. Bəs 
həmin sessiyanın gedşində jurnalist 
Mger Yegiazaryanın pozulmuş hüquq-
ları barədə niyə məsələ qaldırmadılar 
və Ermənistan hakimiyyətinə qarşı 
heç bir təsir və ya təzyiq mexanizmi 
işə salınmadı? Bax, buna deyirlər ikili 
standartlar.

Söhbəti qələmə aldı: 
Əliqismət BƏDƏLOV, 

“Xalq qəzeti”

Deputat Musa Qasımlı: Azərbaycan Prezidenti və 
Birinci vitse-prezidentin şəhid ailələri ilə görüşü 

dövlətimizin onlara xüsusi qayğısını göstərir
 � Prezident İlham Əliyevin və Birinci vitse-prezident 

Mehriban Əliyevanın şəhid ailələri ilə görüşü onlara 
həm dövlətimizin xüsusi qayğısını, həm də milli-mənəvi 
dəyərlərimizə böyük diqqət və ehtiramı göstərir. Bunu Milli 
Məclisin deputatı Musa Qasımlı deyib.

Deputat bildirib ki, bu gö-
rüş eyni zamanda gənclərimizdə 
vətənpərvərlik, Vətənə sevgi 
hisslərinin güclənməsinə kömək edir.

Azərbaycanda şəhid ailələrinin və 
müharibə əlillərinin sosial müdafiəsinin 
gücləndirilməsi istiqamətində mühüm 
addımların atıldığını deyən deputat 
əlavə edib ki, indiyə qədər bu kate-
qoriyalardan olan vətəndaşlara 6654 
mənzil təqdim edilib: “Bu il isə həmin 
vətəndaşlara 800 mənzilin təqdim olu-
nacağı gözlənilir. Eləcə də bu kateqo-
riyadan olan vətəndaşlara indiyədək 
6144 avtomobil verilib”.

M.Qasımlı qeyd edib ki, şəhid 

ailələrinin və müharibə əlillərinin 
uşaqları dövlət ali və orta ixtisas təhsili 
müəssisələrində ödənişli təhsil aldıq-
da təhsil haqqı dövlət büdcəsi hesabı-
na ödənilir.

Digər sahələrdə də şəhid 
ailələrinin sosial müdafiəsi məqsədilə 
mühüm tədbirlərin həyata keçirildiyini 
deyən deputat oxşar tədbirlərin ildən-
ilə artacağını nəzərə çatdırıb.

Qeyd edək ki, şəhid ailələrinə, 
müharibə əlillərinə, Milli Qəhrəmanlara 
verilən Prezident təqaüdünün də 
məbləği ötən dövrdə mütəmadi artırılıb, 
bu qəbildən olan insanların uşaqlarına 
aylıq sosial müavinətin verilməsi təmin 

olunub. Bununla da şəhid ailələrinin 
sosial müdafiəsi ildən-ilə yaxşılaşıb, 
dövlətimizin başçısının bu sahədə 
həyata keçirdiyi tədbirlər ictimaiyyət 
tərəfindən hər zaman böyük rəğbət və 
məmnunluqla qarşılanıb. 

“Xalq qəzeti”

 � Bələdiyyələrin İnkişafına Yardım İctimai 
Birliyi Avropa Parlamentinə müraciət edib.

Müraciətdə qurumun 
ədalətsiz siyasətinə eti-

raz edilir: “Ermənistanın 
Nubaraşen təcridxanasında 
saxlanılan sayt rəhbəri və 
“Erməni qartalları: Vahid 
Ermənistan” partiyası-
nın sədr müavini, siyasi 
məhbus Mger Yegiazaryan 
52 günlük aclıq aksiya-
sından sonra ölüb. Xatır-
ladaq ki, bu şəxs siyasi 
fəaliyyətinə görə qondarma 
ittihamlarla həbs edilib və 
buna etiraz olaraq keçən il 
dekabrın 5-də aclıq aksiya-
sına başlayıb”.

Qeyd olunub ki, 
Ermənistanda siyasi 
hakimiyyət dəyişəndən 
dərhal sonra yüzlərlə siyasi 

fəal, partiya üzvləri, keç-
miş hərbçilər həbs olunub: 

“Ölkənin keçmiş prezidenti 
Robert Koçaryan hazırda 
həbsdədir. Ermənistanda 
yaşanan proseslər Avropa 
Parlamenti kimi qurumla-
rın diqqətindən kənarda 
qala bilməz. Demokratik 
ənənələri, insan hüquqlarını 
əsas meyar hesab edən Av-
ropa Parlamenti baş verən 
hadisəni sükutla qarşılama-
malıdır.

Xatırlatmaq istərdik ki, 
Avropa Parlamenti yan-
varın 17-də təcili qayda-
da azərbaycanlı bloqçu 
Mehman Hüseynovun işi 
ilə bağlı qətnamə qəbul 
etmişdi. Orada Mehman 

Hüseynovun guya aclıq 
elan etdiyinə, bu şəxsə 
qarşı guya yenidən ittiham 
irəli sürüldüyünə etiraz ifadə 
olunurdu. Halbuki bu iddi-

aların heç biri tam təsdiqini 
tapmadı və Mehman 
Hüseynova qarşı heç bir 
yeni ittiham irəli sürülmədi. 
Təcridxanada mübahisə 
etdiyi şəxslə barışdı və 
məsələ müsbət həll olundu. 
Avropa Parlamenti Meh-
man Hüseynov məsələsini 
araşdırmadan dərhal 
Azərbaycan qarşı qətnamə 
qəbul etdi”.

Azərbaycan ictimaiyyəti, 
vətəndaş cəmiyyəti institut-
ları Ermənistanda aclıq-
dan ölən siyasi məhbusla 
bağlı Avropa Parlamen-
tinin obyektivlik naminə 
Ermənistana qarşı dərhal 

qətnamə qəbul edəcəyini 
gözləyir: “Əks halda 
Azərbaycan xalqı Avro-
pa Parlamentini qərəzli, 
demokratik prinsiplərdən 

uzaqlaşmış, ikili standart-
larla fəaliyyət göstərən 
bir qurum kimi qəbul 
edəcək. Parlamentarilər 
Ermənistanda siyasi 
məhbusun ölümünü sı-
radan bir hadisə kimi 
qiymətləndirməməlidir. Sizə 
sual edirik: Niyə susursu-
nuz?! Azərbaycanı olmayan 
hadisələrdə ittiham edən, 
hədəf seçən və ona qarşı 
yubanmadan qətnamə 
çıxaran Avropa Parlamenti 
Ermənistanda baş verən 
daha ağır hadisəni niyə 
görməzdən gəlir?”

“Xalq qəzeti”

Dağıdıcı müxalifətin mitinq azarı şiddətlənir 
 � Bu il yanvarın 19-da “Məhsul” 

stadionunda mitinq keçirən, ayın 20-də isə 
Şəhidlər xiyabanında ictimai-siyasi sabitliyi 
pozmağa cəhd göstərməklə Vətənimizin azadlığı 
uğrunda canlarını qurban verən şəhidlərimizin 
ruhuna hörmətsizlik edən radikal müxalifət 
nümayəndələrinin əvvəlki xəyanətkar əməlləri 
gözlərim önündə yenidən canlandı. 

Birincisi, qeyd etmək 
istərdim ki, radikal müxalifət 
partiyalarının və onların 
ətrafında olan təşkilatların 
keçirdiyi mitinq bir daha 
təsdiqlədi ki, hakimiyyəti 
ələ keçirmək üçün min bir 
oyundan çıxan belələrinin 
ətrafına toplaşan, verdikləri 
vədə inanan yoxdur. Çün-
ki onların 25 ildən artıqdır 
təkrar-təkrar verdikləri vədlər 
artıq “kökdən düşmüş piano” 
kimi cırıldayır. Cəmiyyət 
tərəfindən dəstək almayan 
belələri yenidən peyda 
olduqdan sonra simaları-
nı dəyişsələr də, dağıdıcı 
əməllərini, xəyanətkar 
əqidələrini dəyişməyiblər.

İstər mitinqdə, istərsə 
də Şəhidlər xiyabanında 
keçirdikləri aksiyada heç bir 
fakta əsaslanmayan. arqu-
mentsiz və mənasız çıxış-
ları ilə bir daha təsdiqlədilər 
ki, onlar cəmiyyətə yeni, 
faydalı, konstruktiv təkliflər 
verə bilmir və son 25 ildə 
dediklərini təkrarlamaqda 
davam edirlər. Bu müddət 
ərzində onlar yalnız sima-
larını dəyişə biliblər. Yəni 
cilddən-cildə giriblər. Bu isə 
radikalların köhnə vərdişidir.

Mitinqdə AXCP sədri 
Əli Kərimlinin gənclərə 
müraciətini eşidəndə 

gözlərim önündə bir neçə 
il bundan əvvəl həmin 
gənclərdən birini aldadaraq, 
Tbilisiyə radikal ermənilərlə 
görüşə göndərdiyi hadisə 
canlandı. Həmin vaxt AXCP 
sədri ermənilərdən mad-
di yardım almaqla ölkədə 
hakimiyyəti ələ keçirmək 
istəyirdi. Bunu sonradan 
görüşə göndərdiyi həmin 
gənc də etiraf etdi. O, 
ermənilərlə görüşüb Əli 
Kərimlinin niyyətini onlara 
açıqlamış və Azərbaycanda 
hakimiyyəti ələ keçirmək 
üçün maddi yardım 
istəmişdi. Məgər ermənilər 
də bunu – Azərbaycanda 
qarşıdurma yaranma-
sını, qan tökülməsini 
istəmirdilərmi? Sonradan 
hüquq-mühafizə orqanı 
əməkdaşlarının ayıq-sayıqlı-
ğı nəticəsində bu xəyanətkar 
planın qarşısı alındı. 
Hətta radikal müxalifət 
nümayəndələri açıq şəkildə 
deyirdilər ki, biz hakimiyyətə 
gəlmək üçün nəinki 
ermənilərlə, şeytanın özü ilə 
də dostluq etməyə hazırıq. 

Təəssüf ki, həmin gənc 
Əli Kərimlinin yalan vədinə, 
“Hakimiyyətə gələndən 
sonra sənə yüksək vəzifə 
verəcəyəm” - deməsinə 
inanmışdı və bununla da 

həyatını məhv etdi, gənclik 
illərini həbsxanada keçir-
di, ailəsini, qohumlarını, 
yaxınlarını cəmiyyətdə qınaq 
hədəfinə çevirdi.

Söz yox ki, bir qrup gənc 
radikal müxalifətin yalan 
vədlərinə, onları irəli verib son 
anda özlərinin qaçıb aradan 
çıxmalarına etiraz edərək 
bəyanatla AXCP sıralarından 
istefa veriblər. Məsələn, bir 
neçə il əvvəl AXCP Sura-
xanı rayon təşkilatı gənclər 
komitəsinin keçmiş sədri Eh-
tiram Mehdiyev, üzvlər Cavid 
Nəbiyev, Vilayət Muxtarov və 
digərləri istefa vermələrinə 
aydınlıq gətirərkən deyiblər 
ki, partiyada gördüklərimiz 
bizi oradan uzaqlaşdırdı. 
Dəfələrlə Əli Kərimliyə görə 
qınanmış, cərimələnmişik. 
Bunun müqabilində isə heç 
zaman partiyadan dəstək 
görməmişik. O, yalnız 
özünü, uşaqlarını düşünür. 
Biz fəhləlik edib partiyaya 
kömək etmişik. Onların heç 
birini halal etmirik. İndi haqqın 
yanındayıq.

İstefa verənlər deyirlər 
ki, bu adam haradansa külli 
miqdarda pul alır və haraya 
xərclədiyini heç kimə demir. 
Onun ətrafı və özü özlərini 
sığortalamaqdan ötəri min 
bir yalana əl atır, siyasətçi, 
müxalifətçi adına ləkə vu-
rurlar. Ölkədə demokratiya 
“axtarışına çıxanlar”ın özləri 
antidemokratik hərəkətlərlə 
məşğuldurlar. Əslində, 
satqınçılıqla, Vətənə, 
xalqa, millətə xəyanətlə 
məşğuldurlar.

Gənclərin bu sözləri 
yadıma 2005-ci ildə baş 
vermiş bir hadisəni saldı. 
Həmin vaxt Əli Kərimli və 
yaxın ətrafı ölkədə keçirilən 
parlament seçkilərində 
seçicilərdən rədd cavabı 
almışdılar. Deputat manda-
tını əldə etmək üçün min 
bir oyundan çıxan AXCP 
sədri Əli Kərimli Strasburqa 
gedir və orada AŞPA-nın 
ermənipərəst üzvlərinə yal-
varıb-yaxarır ki, Azərbaycan 
parlamenti nümayəndə 
heyətinin mandatının 
təsdiq olunmaması üçün 
kampaniya təşkil etsinlər. 
Hətta ermənipərəst depu-
tatlar da onun təklifini rədd 
etmişdilər. Ona bildirmişdilər 
ki, müxalifətçilik dövlətə və 
dövlətçiliyə qarşı olmur, iqdi-
tara qarşı olur. Bu təklif isə 
birbaşa dövlətçiliyə qarşıdır. 
AXCP sədri Strasburqdan əli 
ətəyindən uzun qayıtmışdı.

Son illər ölkəmizin dünya 
birliyində söz sahibinə 
çevrilməsi, bir-birinin ardınca 
yeni iş yerlərinin açılması, 
əhalinin həyat səviyyəsinin 
getdikcə yaxşılaşdırılması, 
doğma yurd-yuvalarından 
didərgin salınmış soydaş-
larımızın hər cür şəraiti 
olan rahat mənzillərlə təmin 
olunması radikal müxalifət 
nümayəndələrini ciddi 
təşvişə salıb. Xəyanətkarlar 
simalarını dəyişərək, 
yenidən küçə və meydanlara 
çıxaraq çaşqınlıq yaratmaq 
istəyirlər. Ancaq... “su çanağı 
su da sınar”. 

Ə.BƏDƏLOV, 
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan dövləti bu işğalla 
heç vaxt barışmayacaq

 � Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin nizamlanması, doğma torpaqlarından 
didərgin salınmış soydaşlarımızın ata-baba yurdlarına 
qaytarılması daim dövlət siyasətinin prioritetini təşkil 
edib və bu gün də ən mühüm məsələ kimi diqqət 
mərkəzindədir. Prezident İlham Əliyev şəhid ailələri ilə 
görüşündəki çıxışında da bu məsələni bir daha diqqətə 
çatdırdı və dedi ki, Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinin həlli bizim üçün ən başlıca 
vəzifədir. Ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpası ən vacib 
məsələdir. Diplomatik müstəvidə biz maksimum nəticəyə 
nail ola bilmişik. Bu gün bütün dünya bu münaqişənin 
ölkəmizin ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunmasını 
bildirir. 

Çoxsaylı qətnamə, qərar, ikitərəfli 
formatda imzalanmış müqavilələrin 
və müxtəlif bəyannamələrin ölkəmizin 
ərazi bütövlüyünə dəstək ifadə 
etdiyini diqqətə çatdıran ölkə baş-
çısı dünyanın aparıcı beynəlxalq 
təşkilatları – BMT, onun Təhlükəsizlik 
Şurası, Qoşulmama Hərəkatı, ATƏT, 
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və digər 
təşkilatlar bu münaqişənin ölkəmizin 
ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll 
olunmasını tələb etdiyini bildirdi. Dedi 
ki, məsələnin həlli, torpaqlarımızın iş-
ğalçılardan azad edilməsi üçün bütün 
vasitələrdən istifadə edirik. 

Ümumiyyətlə, münaqişənin 
nizamlanması məsələsi ölkə başçısı-
nın faəliyyətində daim prioritet təşkil 
edib. Cənab Prezident İlham Əliyev 
çıxışlarında dəfələrlə beynəlxalq 
təşkilatların bu məsələdə ikili sa-
tandartlardan əl çəkməməsini sərt 
tənqid edib. Deyib ki, başqa ölkələrdə 
hər hansı təcavüz halı baş verən 
zaman BMT Təhlükəsizlik Şurasının 
qətnamələri bir gün və bəzən də 
bir saat ərzində icraya yönəldilirsə, 
Azərbaycanla bağlı məsələdə isə 
artıq neçə illərdir ki, BMT-nin məlum 
4 qətnaməsi icra olunmur. BMT Baş 
Assambleyasının Azərbaycanla bağlı 
2008-ci ildə qəbul etdiyi qətnamə, eyni 
zamanda, Avropa Şurasının özünün 
qəbul etdiyi qətnamələr də icra olun-
mur. Bu da həmin sənədlərin kağız 
üzərində qalan bir tövsiyə olduğunu 
göstərir. Digər dövlətlərlə müqayisədə 
Azərbaycana qarşı bu ikili siyasət 
davam etməkdədir.

1993-cü ildən bəri qəbul olunmuş 
qətnamələrin bu günə qədər icra 
olunmaması, beynəlxalq hüquq kol-
lapsından xəbər verir. Bütün dövlətlər, 
həmçinin beynəlxalq təşkilatlar qəbul 
etdikləri beynəlxalq sənədlərin icra-
sına hörmətlə yanaşmalıdırlar. Əgər 
hörmətlə yanaşılmırsa, yaxud da 
beynəlxalq sənədlərin, qətnamələrin 
icrası ayrı-ayrı dövlətlərə münasibətdə 

fərqli yanaşma siyasəti tətbiq edilirsə, 
o zaman hüquq boşluğunun mövcud-
luğunu qeyd edə bilərik.

Qədim Romanın hüquqi 
prinsiplərindən biri olan “İbi jus ubi 
remedium” prinsipinə əsasən hüquq 
olan yerdə onun müdafiə vasitələri 
də olmalıdır. Müdafiə vasitələri isə 
özündə hüquq pozuntularının aradan 
qaldırılması, pozuntu törədənlərin 
cəzalandırılması və status-kvonun 
bərpa olunmasını ehtiva etməlidir.

BMT Nizamnaməsinə əsasən, 
təşkilatın üzvü olan dövlətlər öz 
aralarında baş verən böyük və kiçik 
beynəlxalq mübahisə və münaqişələri 
beynəlxalq sülh, təhlükəsizlik və 
ədalət üçün təhlükə törətmədən, 
tərəflərin tələb və mənafelərini obyek-
tiv surətdə nəzərə almaq əsasında, 
yalnız sülh yolu ilə həll etməlidirlər. 
Hazırda bütün dövlətlərin icbari 
vəzifəsinə çevrilmiş bu prinsip 1970-ci 
ildə BMT Baş Məclisinin qəbul etdiyi 
“Beynəlxalq hüququn prinsipləri haq-
qında Bəyannamə”də əksini tapmış-
dır.

Prezident İlham Əliyevin həyata 
keçirdiyi düşünülmüş siyasi kursun 
uğurlu nəticələri artıq özünü büruzə 

verir. Xatırladaq ki, bu vaxta qədər 
BMT-nin Baş Assambleyası, Qoşul-
mama Hərəkatı, İslam Əməkdaşlıq 
Təşkilatı, Avropa Şurası Parlament 
Assambleyası, Avropa Parlamenti, 
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı, GUAM 
və digər təşkilatlar münaqişə ilə bağlı 
ölkəmizin mövqeyini dəstəkləyən 
qətnamələr qəbul etmişdir. Ondan 
əvvəlki dövrdə isə BMT Təhlükəsizlik 
Şurası və ATƏT-in qəbul etdiyi 
qətnamələr də olmuş və bütün bunlar 
münaqişənin həlli üçün hüquqi baza 
yaradır.

Dövlətimizin başçısı bütün 
beynəlxalq tədbirlərdə olduğu kimi, 
bu günlərdə Davosda keçirilən Dünya 
İqtisadi Forumunun illik toplantısında 
iştirakı zamanı da Çinin CGTN (China 
Global Television Network) televi-
ziya kanalına verdiyi müsahibədə 
bir sıra zəruri məsələlərə yanaşı, 
Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinin nizamlanma-
sının bu vaxta qədər uzanmasına da 
aydınlıq gətirib. 

Müxbirin “Cənab Prezident, 
bilirəm ki, hətta indi digər çağırışlarla 
yanaşı, sizin ölkəniz müəyyən ərazi 
mübahisəsi ilə üz-üzə qalıb. Əlaqəlilik, 
infrastruktur, daha yaxşı mühitin qu-
rulması və iqtisadiyyatın insanlarla al-
yansı Sizə bu problemi çözmək üçün 
fürsət tapmağa imkan verəcəkmi” 
– sualını cavablandıran dövlətimizin 
başçısı deyib ki, mən əminəm ki, 
bu, bizim iyirmi ildən artıqdır işğal 
altında qalan torpaqlarımızın azad 
edilməsi üçün ən effektiv yollardan 
biridir. Müstəqilliyimizin ilk illərində 
Ermənistanın təcavüzünə və işğalına 
məruz qaldığımızı diqqətə çatdıran 
ölkə rəhbəri bunun nəticəsində bir 
milyondan çox azərbaycanlının qaç-
qın və məcburi köçkünə çevrildiyini, 
torpaqlarımızın iyirmi faizinin işğal 
altında olduğunu diqqətə çatdırıb. Bil-
dirib ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 
erməni qoşunlarının torpaqlarımızdan 
dərhal və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını 
tələb edən və iyirmi beş il bundan 
əvvəl qəbul olunan dörd qətnaməsinə 
baxmayaraq, onlar icra olunmur. 
Buna görə də biz hədəfimiz olan ərazi 
bütövlüyümüzün bərpa edilməsi və bir 
milyondan artıq insanın evlərinə qayıt-
ması üçün daha güclü, daha uğurlu və 
daha effektiv olmalıyıq. 

Möhtərəm Prezidentimiz şəhid 
ailələri ilə görüşdə ordu quruculuğu 
istiqamətində bu günə qədər böyük 
işlər görüldüyünü də xatırlatdı və 
qətiyyətlə bildirdi ki, bütün dünyaya 
göstərmişik ki, Azərbaycan xalqı və 
Azərbaycan dövləti bu işğalla heç vaxt 
barışmayacaq.

Mehdi ABDULLAYEV, 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik 
Akademiyasının prorektoru,  

hüquq üzrə elmlər doktoru

Avropa Parlamenti 
Ermənistandakı 
ölüm hadisəsini niyə 
görmür?



Gömrük xidməti 
unikal bir orqandır

 Dövlət Gömrük Komitəsi 1992-ci il 
yanvarın 30-da, Azərbaycan öz suverenliyini 
bərpa etdikdən üç ay sonra yaradılıb. Həmin 
tarixdən 27 il ötsə də, gömrüyün keçdiyi 
yol asan olmayıb. Müstəqilliyimizin ilk 
illərində ölkə iqtisadiyyatının digər sahələri 
kimi, gömrük xidməti də ciddi tənəzzül 
dövrünü yaşayıb. Həmin illərdə mürəkkəb 
ictimai-siyasi vəziyyət gömrük orqanlarının 
formalaşmasına imkan verməyib. Yalnız 
ümummilli lider Heydər Əliyevin 1993-cü 
ildə hakimiyyətə qayıdışı ilə bütün sahələrdə 
olduğu kimi, gömrük xidmətində də komp-
leks tədbirlər həyata keçirilib. 

 Ulu öndər Heydər Əliyev gömrük 
orqanlarına öz tövsiyələrini verərək 
qeyd etmişdir ki, “biz elə bir gömrük 
orqanı yaratmalıyıq ki, o, xarici-iqtisadi 
əlaqələrimizdə öz yerini tutsun, iqtisadiy-
yatımızın inkişafına xidmət etsin, bütün 
hallarda müstəqil Azərbaycanın nüfuzu-
nun yüksəldilməsinə öz töhfəsini versin”. 

 Gömrük xidmətinin ölkə iqtisadiyyatının 
inkişafında rolunu yüksək qiymətləndirən 
görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev bu 
orqanın fəaliyyətini daim diqqətdə saxla-
yırdı. Dövlət Gömrük Komitəsinin təsis 
edilməsinin 5 illiyində, 1997-ci ildə Heydər 
Əliyev demişdir ki, gömrük xidməti hər bir 
dövlətin müstəqilliyinin əsas atributların-
dan biridir. Heydər Əliyev həmin təntənəli 
yığıncaqdakı nitqində gömrük orqanlarının 
fəaliyyətini son dərəcə dəqiqliklə və böyük 
uzaqgörənliklə təhlil edərək, bu sistemdə 
yaranmış problemlərin həlli yolunun 
tələbkarlıq və nizam-intizam, peşəkarlıq 
mühitinin formalaşdırılması, kadrlarla işin 
yenidən qurulması, hər bir gömrük işçisi-
nin öz dövlətinə sədaqətinin əsas meyara 
çevrilməsi sayəsində mümkünlüyünü 
göstərmişdi. 

 Həqiqətən də gömrük xidməti öz 
imkanlarına görə unikal bir orqandır. 
Çünki onun üzərinə düşən vəzifə həm 
dövlət büdcəsinə daxilolmaları təmin 
etmək, gömrük hüquqpozmalarına 
qarşı mübarizə aparmaq, xarici ticarəti 
sürətləndirmək və asanlaşdırmaq, həm də 
ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyini qoru-
maqdır. Məhz ulu öndər Heydər Əliyevin 
yüksək idarəçilik qabiliyyəti sayəsində 
formalaşan Azərbaycan Gömrük Xidməti 
qısa zaman kəsiyində ölkəmizin önəmli 
dövlət təsisatlarından birinə çevrildi. Bu 
gün isə Prezident İlham Əliyev tərəfindən 
müasir dövrün yeni keyfiyyət tələblərinə 
uyğun səviyyədə həyata keçirilən islahat-
lar gömrük işinin təşkilinin beynəlxalq 
standartlar səviyyəsində qurulmasına, 
gömrük xidmətinin dinamik inkişafına və 
Azərbaycan gömrüyünün dünya arenasın-
da etibarlı yer tutmasına şərait yaradıb. 

Vəzifələr və tapşırıqlar 
böyük səylə icra olunur

 İslahatlar ölkəmizin beynəlxalq 
ticarətdəki rolunu artırmaqla yanaşı, 
qeyri-neft sektorunun inkişafı, sahibkarlıq 
mühitinin yaxşılaşdırılması, idxal-ixrac 
əməliyyatlarının sürətli və şəffaf şəkildə 
həyata keçirilməsi, tranzit potensialının 
gücləndirilməsində mühüm rol oynayıb. 
Azərbaycanda gömrük işinin daha səmərəli 
və müasir standartlara uyğun şəkildə təşkili 
istiqamətində dövlət başçısının gömrük 
orqanları qarşısında qoyduğu vəzifələr və 
tapşırıqlar böyük səylə icra olunur. 

 İlbəil uğurlara imza atan ölkəmizdə 
2018-ci ildə də maliyyə dayanıqlılığı, yaxın 
və uzaq gələcəyə hədəflənmiş düzgün iqti-
sadi inkişaf strategiyası sayəsində makro-
iqtisadi sabitlik təmin edilib və iqtisadiy-
yatımızın inkişaf dinamikasının qorunub 
saxlanılmasına nail olunub. Öz növbəsində, 
2018-ci il üçün Dövlət Gömrük Komitəsi 
üzrə müəyyənləşdirilən illik büdcə proq-
nozunun yerinə yetirilməsi artıqlaması ilə 
təmin edilib. 

“Azərbaycan Respublikasının 2018-ci 
il dövlət büdcəsi haqqında” Qanununda 
dəyişikliklər edilməklə 2018-ci il üzrə 

Dövlət Gömrük Komitəsi üçün proqnoz-
laşdırılan 2 milyard 430 milyon manat 
proqnoz 760 milyon manat artırılaraq, 
ümumilikdə 3 milyard 190 milyon manat 
təşkil edib. Beləliklə, 2018-ci il üçün 
müəyyənləşdirilən 3 milyard 190 milyon 
manat proqnoza qarşı 3 milyard 434 
milyon manat gömrük ödənişləri toplana-
raq dövlət büdcəsinə köçürülüb və büdcə 
öhdəliyinə 107,7 faiz əməl olunub. 

 Ötən il gömrük işi sahəsində nor-
mativ-hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi 
istiqamətində də bir sıra mühüm işlər görü-
lüb. “Gömrük sistemində həyata keçirilmiş 
islahatların davam etdirilməsi ilə bağlı 
əlavə tədbirlər haqqında” Dövlət Gömrük 
Komitəsinin müvafiq sərəncamının icrasın-
dan irəli gələrək “Azərbaycan Respublikası-
nın Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi 
haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanu-
nu” layihəsi, “Azərbaycan Respublikasının 
Cinayət Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi 

haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanu-
nu” layihəsi, “Azərbaycan Respublikasının 
İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişikliklər 
edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası-
nın Qanunu” layihəsi, Azərbaycan Respub-
likası Prezidentinin 4 iyun 2012-ci il tarixli, 
646 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikası Dövlət Göm-
rük Komitəsinin strukturunda dəyişikliklər 
edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Fərmanı” layihəsi, Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 14 okt-
yabr 2013-cü il tarixli, 305 nömrəli Qərarı 
ilə təsdiq edilmiş “Fiziki şəxslər tərəfindən 
istehsal, yaxud kommersiya məqsədləri 
üçün nəzərdə tutulmayan malların göm-
rük sərhədindən keçirilməsinin güzəştli və 
sadələşdirilmiş Qaydaları”nın yeni layihəsi 
və digər hüquqi aktların layihələri hazırlanıb 
və aidiyyəti üzrə təqdim olunub. 

 Son illərdə aparılan mütərəqqi isla-
hatlar iqtisadiyyatın, beynəlxalq ticarətin 
inkişafına təkan verməklə yanaşı, müxtəlif 
dövlət qurumları arasında dinamik, səmərəli 
əlaqələrin qurulmasına da şərait yaradıb. O 
cümlədən, 2018-ci il ərzində Dövlət Gömrük 
Komitəsi ilə Vergilər Nazirliyi arasın-
da “Üçüncü şəxslər üçün mal idxal edən 
şəxslərin fəaliyyətinə nəzarət edilməsi haq-
qında” Razılaşma Protokolu, Dövlət Gömrük 
Komitəsi ilə Baş prokuror yanında Korrup-
siyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsi, Qida 
Təhlükəsizliyi Agentliyi, Kiçik və Orta Biz-
nesin İnkişafı Agentliyi və Azərbaycan Milli 
Elmlər Akademiyası arasında əməkdaşlığa 
və qarşılıqlı fəaliyyət göstərilməsinə dair 
Anlaşma Memorandumunun imzalanması bu 
istiqamətdə atılan mühüm addımlardır. 

Hüquqpozmalara qarşı mübarizə 
tədbirləri genişləndirilib

 
2018-ci ildə Azərbaycan Respublikasının 

iqtisadi mənafeyinin və təhlükəsizliyinin 
qorunması məqsədilə qaçaqmalçılığa və 
gömrük işi sahəsində digər hüquqpozmalara 
qarşı mübarizə tədbirləri genişləndirilib. 
Gömrük orqanları tərəfindən əməliyyat-
axtarış fəaliyyətinin və gömrük nəzarətinin 
gücləndirilməsi istiqamətində həyata keçi-
rilmiş kompleks tədbirlər nəticəsində 9672 
hüquqpozma faktı aşkar edilib. 

 Bu faktlardan 747-si cinayət xarakterli 
faktlar olub və həmin faktlar üzrə tutulmuş 
qaçaqmalçılıq əşyalarının və digər cinayət 
predmetlərinin dəyəri 9 milyon 450 min 

manatdan çox təşkil edib. Bu əməllərin 
törədilməsində şübhəli bilinən 797 nəfər 
(592 Azərbaycan vətəndaşı, 205 əcnəbi) 
barəsində müvafiq tədbirlər görülüb. 

 Gömrük sərhədindən narkotiklərin 
qanunsuz keçirilməsinin qarşısını almaq 
məqsədilə gömrük orqanları tərəfindən (o 
cümlədən digər hüquq-mühafizə orqanları 
ilə birlikdə) görülmüş qətiyyətli tədbirlər 
nəticəsində 2018-ci ilərzində narkotik 
vasitələrin, psixotrop maddələrin və onla-
rın prekursorlarının qanunsuz dövriyyəsi 
ilə əlaqədar 264 fakt aşkar olunub. Bu 
faktlar üzrə ümumilikdə 1 ton 193 kq 
527 qram narkotik vasitələr, psixotrop 
maddələr və onların prekursorları qanun-
suz dövriyyədən çıxarılıb. 

 2018-ci il ərzində narkotiklərin qanun-
suz dövriyyəsində şübhəli bilinən 291 nəfər: 
252 kişi və 39 qadın olmaqla 199 nəfər 
Azərbaycan vətəndaşı və 92 nəfər əcnəbi (58 

İran, 14 Gürcüstan, 9 Rusiya, 6 Türkiyə, 2 
Qazaxıstan, 1 Ukrayna, 1 Türkmənistan və 1 
ABŞ vətəndaşı) barəsində müvafiq tədbirlər 
görülüb, 24 halda bu əməlləri törədən 
cinayətkar dəstə ifşa edilib. 

 Narkotiklərin qanunsuz keçirilməsi 
məqsədilə narkoqaçaqmalçılar müxtəlif 
gizlətmə üsullarından istifadə ediblər. 2018-
ci il ərzində 87 halda narkotik vasitələrin 
daxili bədən boşluqlarında (mədədə, düz 
bağırsaqda və s.) keçirilməsinə cəhdin qarşı-
sı alınıb. 

 2018-ci il ərzində Azərbaycan Respub-
likasının gömrük orqanları tərəfindən aşkar 
olunmuş 8925 gömrük qaydaları əleyhinə 
inzibati xəta faktları üzrə 332 hüquqi şəxs (o 
cümlədən 138 xarici hüquqi şəxs) və 8608 
fiziki şəxs (o cümlədən 4036 xarici vətəndaş) 
inzibati məsuliyyətə cəlb edilib, göstərilən 
şəxslərə qarşı 881 min 959 manat cərimə 
tətbiq olunmaqla, dəyəri 242 min 55 manat 
olan mallar müsadirə edilib. 

 “Valyuta tənzimi haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununa və digər qa-
nunvericilik aktlarına əsasən, gömrük 
orqanları valyuta və valyuta sərvətlərinin 
gömrük sərhədindən keçirilməsi üzərində 
nəzarəti həyata keçirərkən qanunvericiliyin 
tələblərini pozan şəxslərdən 1189549 ABŞ 
dolları, 310207 avro, 15162 funt sterlinq, 
34.865.955 rus rublu, 209998 Azərbaycan 
manatı, 9977 manat dəyərində 8792 qram 
gümüş, 1246730 manat dəyərində 2945,223 
karat qiymətli daşlar, 8400 manat dəyərində 
120,07 qram qızıl, 64 ədəd qızıl sikkə, 
341983 manat dəyərində 1802 ədəd qızıl 
zinət əşyaları aşkar olunub. 

 Bundan əlavə, hesabat dövründə gömrük 

orqanları tərəfindən 2978 kq balıq, 2201 kq 
bitki toxumları və 3,427 qram (126 ədəd) 
çətənə bitkisinin toxumları, 51 ədəd dini 
kitab, 235826 manat dəyərində dərman 
vasitələri, 45972 manat dəyərində baytarlıq 
dərmanları, 1161 manat dəyərində bitki 
dərmanları, 10 ədəd Çində istehsal olunmuş 
avtoregistrator - kameralar, 13 ədəd elekt-
roşoker, 123 ton 120 kq kimyəvi maddə, 
11195 qram kürü, 6473 ədəd mobil telefon 
və 4124 ədəd mobil telefonların aksesuar-
ları, 35808,5 manat dəyərində 18118 ədəd 
məişət texnikası və əşyaları, 131 ədəd odlu 
silahın patronları, 3 ədəd ov silahı, 9000 
ədəd ov silahının sursat və ləvazimatları, 
7.358.635 ədəd pirotexniki məmulatlar, 26 
ədəd  pnevmatik silah və 1161 ədəd pnevma-

tik silahın patronları, 125 ədəd soyuq silah, 
75718 manat dəyərində tibb ləvazimatları və 
xeyli miqdarda digər mallar tutulub. 

 Hesabat dövründə gömrük orqanları 
tərəfindən alkoqollu içkilərin, etil (yeyinti) 
spirtinin və tütün məmulatlarının idxalı za-
manı vergidən yayınma və aksiz markaları-
nın tətbiqi qaydalarının pozulması hallarının 
qarşısının alınması üçün həyata keçirilmiş 
tədbirlər nəticəsində aksiz markasız və ya 
digər qanunsuz yollarla ölkəyə gətirilməsinə 
cəhd göstərilən 189936,3 manat dəyərində 
1.236.655 ədəd xaricdə istehsal olunan si-
qaret və 31777 manat dəyərində 1612,39 litr 
spirtli içkilər saxlanılıb. 

Elektron gömrük 
xidmətlərinin təşkili

  2018-ci ildə gömrük xidmətinin 
Vahid Avtomatlaşdırılmış İdarəetmə 
Sisteminin (VAİS) təkmilləşdirilməsi, 
məlumatların yoxlanılması və emalı, biznes 
proseslərinin təkmilləşdirilməsi, innovasiya 
layihələrinin tətbiqi, korporativ şəbəkənin 
genişləndirilməsi və təkmilləşdirilməsi, 
elektron gömrük xidmətlərinin təşkili, 
gömrük xidmətinin informasiya resurslarının 
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və digər 
istiqamətlərdə işlər görülüb. 

 Komitənin internet saytı yenilənib, 
yeni bölmələr əlavə edilib, gömrük qanun-
vericiliyi, gömrük orqanlarının fəaliyyəti, 
gömrük işi və gömrük xidmətilə bağlı digər 
məsələlər sahəsində baş verən yeniliklər 
haqqında ictimaiyyətin məlumatlandırılması 
təmin edilib. Azərbaycan Respublikasının 
qanunlarından və Nazirlər Kabinetinin 
qərarlarından çıxarışların elektron jurnal ver-
siyaları hazırlanıb və sərhəd-gömrük keçid 
məntəqələrində və terminallardakı “gömrük 
köşklərində” yerləşdirilib. 

 Sərhəd-gömrük buraxılış məntəqələrində 
xüsusi quraşdırılan lövhələrdə QR CODE-
ların yerləşdirilməsi təmin edilib. Fiziki 
şəxslər bu kodları öz mobil telefonları ilə 
oxumaqla komitənin internet saytından 
səyahətlə bağlı məlumatları telefonlarına 
yükləyə bilərlər. 

 Facebook, twitter, linkedin, instaqram 
və youtube sosial şəbəkələrində komitənin 
səhifələri açılıb və onların aktiv fəaliyyəti 
təmin edilib. Facebook səhifəsində reklam 
materiallarının yerləşdirilməsi, vətəndaş 
müraciətlərinin cavablandırılması və 
maarifləndirici videoçarxların yerləşdirilməsi 
imkanları yaradılıb. 

 “Elektron gömrük bəyannaməsi haq-
qında məlumatların əldə edilməsi” gömrük 
xidmətində təkmilləşdirilmələr aparılıb, 
menyular sadələşdirilib. “Rəsmiləşdirilmə 
üçün tələb olunan sənədlərin surətləri” 
xidməti yenilənib, xidmətin nəticələrinin 
“Elektron gömrük bəyannaməsi haqqında 
məlumatların əldə edilməsi” xidmətində 
istifadəsi təmin edilib. “Azərbaycan Res-
publikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq 
müqavilələrlə müəyyən edilmiş hallarda 
idxal-ixrac vergilərindən azadolma haqqın-
da sertifikatın verilməsi” elektron göm-
rük xidməti test rejimində yoxlanılıb və 
təkmilləşdirilib. 

2018-ci ildə 3 yeni xidmət hazır-
lanıb: “Gömrük əməliyyatları üzrə 
imza səlahiyyətlərinin verilməsi” - bu 
xidmətdən istifadə etməklə xarici ticarət 
iştirakçısının rəhbəri öz imzası vasitəsilə 
istənilən əməkdaşının imzasına xarici 
ticarət iştirakçısının fəaliyyəti haqqın-
da statistik məlumatlara giriş hüququ 
verir; “online karguzarliq” - bu xidmət 
istifadəçilərə DGK-nın internet saytı 
vasitəsilə gömrük orqanlarına müraciət 
(təklif, şikayət və s.) göndərmək, 
müraciətə baxılması vəziyyətini onlayn 
izləmək və cavab almaq imkanı verir; 
“Şəxsin adının İAMAS-ın “Xüsusi diqqət 
siyahısı”nda olub-olmamasınn yoxlanıl-
ması” - hər bir fiziki şəxs bu xidmətdən 

istifadə etməklə gömrük orqanı tərəfindən 
onun sərhədkeçməsinə məhdudiyyət qo-
yulub-qoyulmadığını yoxlaya bilir. 

 Dövlət Gömrük Komitəsinin aidiyyəti 
qurumlarla inteqrasiya və məlumat 
mübadiləsi sahəsində gördüyü işlərə 
gəlincə, ötən il Qida Təhlükəsizliyi Agent-
liyi, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Tezliklər 
Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Daxili İşlər 
Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi, 
Dövlət Dəniz Administrasiyası və Fövqəladə 
Hallar Nazirliyinin Nüvə və Radioloji 
Fəaliyyətin Tənzimlənməsi üzrə Dövlət 
Agentliyi arasında məlumat mübadiləsinin 
həyata keçirilməsi təmin edilib. 

 Eyni zamanda, “Giriş-çıxış və qey-
diyyat” İdarələrarası Avtomatlaşdırılmış 

Məlumat-Axtarış Sistemi (İAMAS) və 
Vergilər Nazirliyinin informasiya sistemi ilə 
məlumat mübadiləsi aparılıb. Respublikanın 
digər gömrük orqanlarından Beynəlxalq 
Dəniz Limanının ünvanına göndərilən 
mallar üzrə məlumatların Beynəlxalq 
Dəniz Limanına ötürülməsi, sərhədi keçən 
mallar və nəqliyyat vasitələri və göm-
rük bəyannamələri üzrə məlumatların, o 
cümlədən gömrük bəyannaməsinin özünün 
və ona əlavə edilmiş sənədlərin vergi orqan-
ları tərəfindən onlayn əldə edilməsi təmin 
edilib. 

 Azərbaycan Respublikasına gətirilən 
və çıxarılan valyuta sərvətlərinə dair 
məlumatların, eləcə də “Gömrük 
bəyannamələri haqqında məlumatın 
verilməsi” elektron gömrük xidmətindən 
istifadə etməklə respublikada fəaliyyət 
göstərən bank təşkilatları tərəfindən VAİS-ə 
daxil edilən məlumatlar əsasında konsiqnasi-
ya yolu ilə ixrac olunan mallara görə valyuta 
daxilolmaları üzrə məlumatların gündəlik 
olaraq Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası-
na ötürülməsi təmin olunub. 

 Hesabat dövründə Azərbaycan Res-
publikasının Dövlət Gömrük Komitəsi ilə 
Gürcüstan Maliyyə Nazirliyinin Gəlirlər 
Xidməti, Ukrayna Dövlət Fiskal Xidməti 
və İran İslam Respublikasının Mərkəzi 
Gömrük İdarəsi arasında dövlət sərhədindən 
keçən mallar və nəqliyyat vasitələri haq-
qında ilkin məlumat mübadiləsi aparılıb. 
Həmçinin Azərbaycan Respublikasının 
Dövlət Gömrük Komitəsi ilə Türkiyə Res-
publikasının Ticarət Nazirliyi arasında hər 
iki dövlətin sərhədindən keçən mallar və 
nəqliyyat vasitələri haqqında ilkin məlumat 
mübadiləsinin texniki və proqram təminatı 
məsələləri həll edilib və tərəflər arasında 
məlumat mübadiləsinin həyata keçirilməsinə 
başlanılıb. 

 Bundan başqa, Azərbaycan Respubli-
kasının Dövlət Gömrük Komitəsi ilə Rusiya 
Federasiyasının Federal Gömrük Xidməti 
arasında hər iki dövlətin sərhədindən keçən 
mallar və nəqliyyat vasitələri haqqında ilkin 
məlumat mübadiləsinin texniki və proqram 
təminatı məsələləri həll edilib və tərəflər 
arasında müəyyən mal növləri üzrə məlumat 
mübadiləsinin həyata keçirilməsi təmin 
edilib. 

Beynəlxalq əməkdaşlıq 
əlaqələri inkişaf edir

 Dövlət Gömrük Komitəsi beynəlxalq 
əməkdaşlıq istiqamətində xarici dövlətlərin 
gömrük xidmətləri, bir çox nüfuzlu 
beynəlxalq və regional təşkilatlarla işgüzar 
əlaqələrin qurulması və inkişaf etdirilməsi 
üzrə geniş fəaliyyət göstərir. 

 Ümumiyyətlə, Azərbaycan Gömrük 
Xidməti dünya gömrük ailəsinə nüfuz edib 
və onun fəaliyyəti beynəlxalq miqyasda 
yüksək dəyərləndirilir. Elə bu ilin yanva-
rında, ikinci dəfə Ümumdünya Gömrük 
Təşkilatının Baş katibi seçildikdən son-
ra Kunio Mikuriyanın ilk rəsmi səfərini 
Azərbaycan Respublikasına etməsi 
deyilənləri bir daha təsdiqləyir. 

 Azərbaycan Prezidenti ilə görüşündə 
ÜGT-nin Baş katibi Azərbaycan Gömrük 
Xidmətinin nümunəvi bir qurum olduğu-
nu və Ümumdünya Gömrük Təşkilatının 
standartlarına uyğun fəaliyyət göstərdiyini 
vurğuladı. Öz növbəsində, dövlətimizin 
başçısı gömrük sahəsində genişmiqyaslı is-
lahatların həyata keçirildiyini və bunun artıq 
çox yaxşı nəticələr verdiyini, Azərbaycan 
gömrük sisteminin dünyanın ən şəffaf göm-
rük sistemlərindən biri olmasını istədiyini 
vurğulamaqla bu sahəyə xüsusi diqqətini bir 
daha göstərdi. 

 2018-ci il ərzində Ümumdünya Göm-
rük Təşkilatı, BMT-nin İnkişaf Proqramı, 
MDB üzv dövlətlərinin Gömrük Xidməti 
Rəhbərləri Şurası, Demokratiya və İqti-
sadi İnkişaf naminə Təşkilat - GUAM-ın 
Ticarətə və Nəqletməyə yardım layihəsinin 
Rəhbəredici Komitəsi, Qara Dəniz İqtisadi 
Əməkdaşlıq Təşkilatı, Asiya İnkişaf Bankı 
tərəfindən maliyyələşən Mərkəzi Asiya 
Regional İqtisadi Əməkdaşlıq Proqra-
mının Gömrük Əməkdaşlıq Komitəsi, 
Ümumdünya Gömrük Təşkilatının hüquq-
mühafizə fəaliyyəti üzrə Regional Məlumat 
Əlaqələndirmə Ofisləri (RİLO), Türkdilli 
Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası və digər nü-
fuzlu beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığın 
genişləndirilməsi istiqamətində məqsədyönlü 
addımlar atılıb. 

 Ötən ilin mayında Bakı şəhərində 
“Azərbaycan Respublikası Dövlət 
Gömrük Komitəsi və Gömrük və Logis-
tika üzrə SİO Beynəlxalq Assosiasiyası 
arasında Səlahiyyətli İqtisadi Operator 
(SİO) sahəsində əməkdaşlıq üzrə Fəaliyyət 
Planı”, iyunda “Azərbaycan Respublika-
sının Dövlət Gömrük Komitəsi ilə Türkiyə 
Respublikasının Gömrük və Ticarət 
Nazirliyi arasında Gömrük Sahəsində 
Birgə Komitənin ikinci iclasının Protoko-
lu” və “Azərbaycan Respublikası Dövlət 
Gömrük Komitəsi və Türkiyə Respub-
likası Gömrük və Ticarət Nazirliyinin 
2018-2019-cu illəri əhatə edən gömrük 
hüquqpozmaları ilə mübarizə sahəsində 
əməkdaşlığının və qarşılıqlı yardımı-
nın səmərəliliyinin yüksəldilməsi üzrə 
Tədbirlər Planı”, Brüssel şəhərində isə 
“Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə 
Koreya Respublikası Hökuməti arasında 
gömrük məsələlərində qarşılıqlı yardım və 
əməkdaşlıq haqqında Saziş” imzalanıb. 

(ardı 8-ci səhifədə)

 � Bu gün əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən 
qoyulan iqtisadi sistemin davamlılığının təmin olunması və 
qorunmasında gömrük orqanları mühüm rol oynayır. Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyevin uğurla davam etdirdiyi məqsədyönlü 
siyasətin nəticəsi olaraq gömrük orqanlarında bir neçə istiqamətdə 
islahatlar aparılır, xidməti fəaliyyət müasir dünya standartlarına 
uyğun həyata keçirilir. Gömrük orqanlarında aparılan islahatlar 
ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyini təmin etməklə yanaşı, sahibkarlıq 
mühitinin yaxşılaşdırılması və biznes mühitinin inkişafına da 
töhfəsini verir. Gömrük orqanlarının fəaliyyətinin yeni fəlsəfəsi 
formalaşdırılır, sahibkarlıq subyektlərilə səmərəli dialoq qurulur, 
şəffaflıq təmin edilir, gömrük prosedurları sadələşdirilir və 
qanunvericilik ardıcıl olaraq təkmilləşdirilir. 

Səfər MEHDİYEV,  
Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri, 
gömrük xidməti general-leytenantı

Gömrük Xidməti ölkəmizin iqtisadi 
qüdrətinin möhkəmləndirilməsi üçün 
daha əzmlə çalışacaq

730 yanvar 2019-cu il, çərşənbə



(əvvəli 7-ci səhifədə)

Sentyabr ayında Soçi şəhərində 
“Azərbaycan Respublikasının Hökuməti ilə 
Rusiya Federasiyasının Hökuməti arasın-
da elektrikötürücü xətlər və boru kəməri 
vasitəsi ilə keçirilən mallar üzərində gömrük 
nəzarəti haqqında Saziş” və “Azərbaycan 
Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi 
ilə Federal Gömrük Xidməti (Rusiya 
Federasiyası) arasında malların hava 
nəqliyyatı ilə daşınması ilə bağlı gömrük 
hüquqpozmalarına qarşı mübarizə sahəsində 
qarşılıqlı fəaliyyət haqqında Protokol”, 
oktyabrda Kişinyov şəhərində “GUAM üzvü 
olan dövlətlərin gömrük idarələri arasın-
da GUAM üzvü olan dövlətlərin dövlət 
sərhədlərindən malların hava nəqliyyatı ilə 
daşınması ilə bağlı gömrük hüquqpozmala-
rına qarşı mübarizə sahəsində əməkdaşlıq 
haqqında Protokol”, noyabrda isə Aşqabad 
şəhərində “Azərbaycan Respublikası və 
Türkmənistan arasında keçirilən mallar və 
nəqliyyat vasitələri haqqında ilkin məlumat 
mübadiləsinin təşkili barədə Azərbaycan 
Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi 
ilə Türkmənistanın Dövlət Gömrük Xidməti 
arasında Saziş” imzalanıb.

 
İkitərəfli görüşlər, regional və 

beynəlxalq tədbirlər

 Hesabat dövründə Dövlət Gömrük 
Komitəsi rəhbərliyinin bir sıra ikitərəfli 
görüşləri də keçirilib. May ayında Bakıda 
ÜGT Baş katibinin müavini Rikardo Trevino, 
İspaniya Gömrük və Aksiz İdarəsinin Baş 
direktoru xanım Pilar Jurado, ÜGT-nin Şura 
sədri, Uruqvay Gömrük İdarəsinin Baş direk-
toru Enrike Kanon, Gömrük və Logistika üzrə 
Səlahiyyətli İqtisadi Operatorlar Beynəlxalq 
Assosiasiyasının prezidenti Antonio Llo-
bet de Pablo, iyunda isə Ankarada Türkiyə 
Respublikasının gömrük və ticarət naziri 
Bülent Tüfenkçi, eləcə də Gömrük və Ticarət 
Nazirliyinin müşaviri Cenap Aşcı, Brüssel 
şəhərində isə ÜGT-nin Baş katibi Kunio Mi-
kuriya, ÜGT-nin potensialın gücləndirilməsi 
üzrə direktoru Ernani Checcucci, Koreya 
Respublikası Gömrük Xidmətinin rəhbəri 
Kim Yung-Moon, Yaponiyanın Maliyyə 
Nazirliyi Gömrük və Tarif Bürosunun Baş 
direktoru Atsuşi İizuka, Seneqal Respubli-
kası Baş Gömrük İdarəsinin Baş direktoru 
Oumar Diallo, eləcə də Belarus, Moldova və 
Gürcüstan gömrük xidmətlərinin rəhbərləri ilə 
görüşlər baş tutub. 

 Həmçinin, ötən ilin iyulunda Bakı 
şəhərində İran İslam Respublikası maliyyə 
nazirinin müavini, gömrük idarəsinin pre-
zidenti Foroud Asgari, oktyabrda Türkdilli 
Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının Baş katibi 
Bağdad Amreyev və dekabrda İsrail Gömrük 
Direktorluğunun rəhbəri Avraham Ben Arde-
tenin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətləri və 
digərləri ilə görüşlər keçirilib. 

 Ötən il Azərbaycan Respublika-
sı gömrüklə əlaqəli bir sıra regional və 
beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi də 
edib. 2018-ci ilin fevral-mart aylarında 
Bakı şəhərində BMT-nin Narkotiklər və 
Cinayətkarlıq üzrə İdarəsi və Ümumdünya 
Gömrük Təşkilatının “Konteyner daşıma-
larına nəzarət üzrə qlobal proqramı”nın 
koordinatorlarının illik iclası, mayda Göm-
rük və Logistika üzrə Səlahiyyətli İqtisadi 
Operatorların Beynəlxalq Assosiasiyasının 
2018-ci il üzrə Assambleyası və Konfran-
sı, sentyabrda MDB iştirakçı dövlətlərinin 
gömrük xidmətlərinin kinoloji strukturla-
rının çoxnövçülükdə birincilik üzrə VIII 
yarışı, MDB iştirakçı dövlətlərinin Gömrük 
Xidməti Rəhbərləri Şurasının Hüquq-
Mühafizə Bölmələri Başçıları Komitəsinin 
İşçi Qrupunun 19-cu iclası, oktyabrda ÜGT-
nin Avropa regionu üzrə tədris mərkəzləri 
rəhbərlərinin 9-cu iclası, noyabrda BMT-nin 
Yaxın və Orta Şərqdə narkotiklərin qanun-
suz dövriyyəsi və aidiyyəti məsələlər üzrə 
alt-komissiyasının 53-cü sessiyası, noyabrda 
Demokratiya və İqtisadi İnkişaf naminə 
Təşkilat - GUAM-ın Ticarət və Nəqletməyə 
Yardım layihəsinin həyata keçirilməsi üzrə 
Rəhbəredici Komitənin 29-cu iclası, eləcə də 
bir sıra təlim və seminarlar keçirilib. 

 Xatırladım ki, Azərbaycan Gömrük 
Xidməti bir sıra beynəlxalq və regional 
təşkilatların üzvüdür, o cümlədən Ümum-
dünya Gömrük Təşkilatı ilə fəal əməkdaşlıq 
edir. Azərbaycan Respublikasının Dövlət 

Gömrük Komitəsi müxtəlif illərdə Ümum-
dünya Gömrük Təşkilatının Siyasi Komis-
siyası və Maliyyə Komitəsinin üzvü seçilib, 
eləcə də ÜGT sədrinin Avropa regionu üzrə 
müavini olub. 2018-ci ildə isə Azərbaycan 
Gömrük Xidməti yenidən ÜGT-nin Maliyyə 
Komitəsinə üzv seçilib. 

 Azərbaycanda ÜGT-nin üç regional 
strukturu - Tədris Mərkəzi, Potensialın 
Gücləndirilməsi üzrə Avropa Ofisi və 
Kinoloji Mərkəzi yerləşir. Bakı şəhərində 
ÜGT-nin Konteyner və Karqo üzrə Təlim 
Mərkəzi, bundan başqa, Beynəlxalq Göm-
rük Universitetləri Şəbəkəsinin (INCU) 
Regional Ofisi də fəaliyyət göstərir.

 Bu gün gömrük işinin bir sıra 
sahələrində Azərbaycan Gömrük Xidmətinin 
qazandığı təcrübə həm regional, həm də 
beynəlxalq miqyasda maraq doğurur. Elə bu 
məqsədlə ötən ilin fevralında Belarus və Uk-
rayna gömrük xidmətlərinin nümayəndələri 
Azərbaycana səfər edib, gömrük xidmətləri 
arasında informasiya mübadiləsi, müasir 
gömrük nəzarət sistemləri və avadan-
lıqlarının tətbiqi, malların və nəqliyyat 
vasitələrinin sərhədkeçmə prosesinin 
asan və sürətlə reallaşdırılması sahəsində 
Azərbaycan gömrüyünün təcrübəsini 
öyrəniblər. Onu da qeyd edim ki, bu səfər 
Avropa İttifaqının maliyyə dəstəyilə həyata 
keçirilən müvafiq layihə çərçivəsində 
Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı tərəfindən 
təşkil edilib.

Bilik və peşəkarlıq  
səviyyəsi artırılır

 Gömrük işinin keyfiyyətlə həyata 
keçirilməsi insan resurslarının ixtisas və 
peşəkarlıq səviyyəsindən çox asılıdır. Bunu 
nəzərə alaraq, kadrların ixtisaslarının artırıl-
ması və yenidən hazırlığı sahəsində bir sıra 
məqsədyönlü işlər görülür. 

 Ümumiyyətlə, ölkəmizdə bütün 
sahələrdə olduğu kimi, gömrük sahəsində 
də elm, tədris və tədqiqat fəaliyyətinə 
xüsusi önəm verilir. Dövlət Gömrük 
Komitəsinin beynəlxalq əməkdaşlığının əsas 
istiqamətlərindən biri də məhz Azərbaycan 
gömrüyünün modernləşdirilməsi və kadr-
ların peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması 
məsələləridir. 

Ötən ilin yanvarında Beynəlxalq Göm-
rük Universitetləri Şəbəkəsinin (INCU) 
Bakı Regional Ofisində bu qurumun “Qış 
məktəbi” təqaüd proqramı üzrə növbəti 
təliminin keçirilməsi də bu istiqamətdə atılan 
addımlardan biridir. Təlimdə Rusiya Fede-
rasiyası Şimal-Qərb İdarəçilik İnstitutunun, 
Çin Xalq Respublikası Pekin Beynəlxalq 
Biznes və İqtisadiyyat Universitetinin, eləcə 
də Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük 

Komitəsinin Akademiyasının, Azərbaycan 
Dövlət İqtisad Universitetinin və Bakı Ali 
Neft Məktəbinin tələbələri iştirak edib. 

 Bundan başqa, yanvar ayında Dövlət 
Gömrük Komitəsinin Akademiyasının 
tələbələri üçün “Konteynerlərə gömrük 
baxışı” mövzusunda və Azərbaycan Göm-
rük Xidmətinin əməkdaşları üçün “Gömrük 
işində risklərin idarə edilməsi: beynəlxalq 
təcrübə” mövzusunda mühazirələr təşkil 
olunub. Bu mühazirələri Ukraynanın Göm-
rük işi və Maliyyə Universiteti rektorunun 
səlahiyyətlərini icra edən Qarmaş Yevqe-
niy Vasilyeviç aparıb. Apreldə isə Dövlət 
Gömrük Komitəsinin Akademiyasının 
tələbələri və Azərbaycan gömrük xidmətinin 

əməkdaşları üçün “Dayanıqlı iqtisadiyyatın 
formalaşmasında ticarətin asanlaşdırıl-
ması təşəbbüsləri” mövzusunda mühazirə 
keçirilib. Bu mühazirəni isə Makedoniya 
Respublikasının Müqəddəs Kiril və Mefo-
di Universitetinin professoru xanım İrena 
Kikerkova aparıb. 

 Dövlət Gömrük Komitəsində ötən ilin 
iyulunda Rusiya Gömrük Akademiyası-
nın rəisi, professor Vladimir Mantusovla 
keçirilən görüşdə də məqsəd kadrların ha-
zırlanması sahəsində əməkdaşlıq əlaqələrini 
genişləndirmək olub. Onu da əlavə edim ki, 
2018-ci ilin sonunda Bakı şəhərində gömrük 
işi sahəsində informasiya-kommunikasiya 
texnologiyalarının tətbiqi üzrə beynəlxalq 
elmi-praktiki konfrans da Azərbaycan və Ru-
siya gömrük xidmətlərinin birgə təşkilatçılığı 
ilə baş tutub. 

 2018-ci ildə Azərbaycan gömrüyü 
üçün əlamətdar hadisələrdən biri də məhz 
elm-tədris və kadr hazırlığı ilə əlaqədar 
olub. Ötən ilin iyulunda Dövlət Gömrük 
Komitəsinin Akademiyasında ilk “Məzun 
günü” keçirilib və ilk məzunlara diplomlar 
təqdim edilib. 2018-ci ildə Gömrük Aka-
demiyasını hüquqşunaslıq və iqtisadiyyat 
ixtisasları üzrə 37 tələbə bitirib. Hazırda 
onların yarıdan çoxu təhsilini magistr pilləsi 
üzrə davam etdirir, o cümlədən 7 nəfəri Av-
ropanın müxtəlif universitetlərində magistr 
təhsili alır. Digərləri isə gömrük orqanlarında 
çalışır. 

 Ötən il Azərbaycan gömrüyünün 
tarixində ilk dəfə olaraq xidmətə qəbulla 
əlaqədar müsabiqə yalnız qadın namizədlərin 
iştirakı ilə keçirilib. Müsabiqə gender 
bərabərliyinin təmin olunması istiqamətində 
dövlət siyasətindən irəli gələn məsələlərin 
yerinə yetirilməsi məqsədilə Ailə, Qadın və 
Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi ilə 
birgə təşkil olunub. 

 Ölkəmizdə əsası ümummilli lider 
Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan gender 
bərabərliyi sahəsindəki dövlət siyasəti bu 
gün Prezident İlham Əliyev tərəfindən 

uğurla davam etdirilir. Bu siyasətin 
nəticəsi olaraq hazırda Azərbaycan qa-
dınları dövlətçiliyimizin möhkəmlənməsi 
istiqamətində fəallığı, istedad və bacarı-
ğı ilə seçilir. Bu gün Azərbaycan qadını 
cəmiyyətin aparıcı qüvvəsi kimi çıxış edir 
və Birinci vitse-prezident Mehriban xanım 
Əliyevanın fəaliyyəti bütün dünyaya sübut 
edir ki, Azərbaycan qadını eyni zamanda fəal 
ictimai xadimdir. 

 Dövlət Gömrük Komitəsi də gen-
der bərabərliyi sahəsində görülən işlərə 
öz töhfəsini əsirgəmir və sözügedən 
müsabiqənin keçirilməsi də cəmiyyətimizdə 
qadınlara göstərilən yüksək qayğının, etima-
dın bariz nümunəsidir. 

Gömrük–biznes əməkdaşlığı və 
ictimaiyyətlə əlaqələr

 Ölkəmizdə sahibkarlığın inkişafı üçün 
yaradılan münbit şərait, strateji yol xəritələri, 
yerli istehsalın artırılması məqsədilə 
həyata keçirilən tədbirlər Azərbaycanda 
özəl sektora diqqət və qayğının nəticəsidir. 
Sahibkarlığın inkişafında gömrük xidməti 
də mühüm rol oynayır. Bununla əlaqədar, iş 
adamları və gömrük əməkdaşları arasında 
davamlı görüşlər keçirilir, sahibkarların rəy 
və təklifləri öyrənilir. İstər gömrük-biznes 
münasibətlərinin şəffaf şəkildə qurul-
ması, sahibkarların hüquqlarının qorun-
ması, istərsə də qanunvericilik bazasının 
təkmilləşdirilməsi, gömrük tarifləri və digər 
məsələlərlə bağlı bütün təkliflər nəzərə alınır. 

 Azərbaycan Prezidentinin gömrük 
xidməti qarşısında qoyduğu vacib tapşı-
rıqların ən birincisi sahibkarların yanında 
olmaq - tam şəffaflığın təmin edilməsi və 
korrupsiya hallarına qarşı mübarizənin 
gücləndirilməsidir. Gömrük orqanları hər 
zaman sahibkarların yanındadır və gömrüklə 
bağlı bütün porblemlər qarşılıqlı şəkildə 
müzakirə edilərək qısa zaman kəsiyində 
aradan qaldırılır. 

 Biznes nümayəndələrilə hər zaman 
açıq dialoqa hazır olan Dövlət Gömrük 
Komitəsinin rəhbərliyi ötən ilin fevralında 
Azərbaycanda Amerika Ticarət Palatasının 
(AMCHAM) növbəti aylıq toplantısında 
iştirak edib, iyulda “Caspian European 
Club”, oktyabrda isə Alman-Azərbaycan 
Xarici Ticarət Palatasının üzvləri ilə görü-
şüb. Dekabr ayında isə “Caspian European 
Club” və Dövlət Gömrük Komitəsinin birgə 
təşkilatçılığı ilə biznes-forum baş tutub. 

 Ötən ilin mayında “Gömrük 
ödənişləri və malların mənşəyinin 
müəyyən edilməsi qaydası” və 
“Beynəlxalq tranzit qaydaları” mövzu-
sunda sahibkarlar üçün seminar, iyunda 
isə “Gömrük və sahibkarlıq” mövzusunda 
görüş keçirilib. Bu iki tədbiri Dövlət Göm-
rük Komitəsi və Azərbaycan Respublikası 
Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları 
Milli Konfederasiyası birgə təşkil edib. 
Avqust ayında isə xarici iqtisadi fəaliyyət 
iştirakçıları ilə görüşdə gömrük işinin 
daha şəffaf və səmərəli şəkildə təşkili, 
malların və nəqliyyat vasitələrinin təyinat 
nöqtəsinə asan və sürətli şəkildə çatdı-
rılması və gömrük rəsmiləşdirilməsilə 
bağlı gömrük sistemində həyata keçirilən 
islahatlar və yeniliklər barədə biznes 
subyektləri məlumatlandırılıb. 

 Sentyabrda Dövlət Gömrük 
Komitəsində informasiya texnologiyala-
rı və texnoloji innovasiyalar üzrə xarici 
iqtisadi fəaliyyət iştirakçıları ilə görüşdə isə 

gömrük işində informasiya texnologiyala-
rının tətbiqi barədə məlumat verilib, biznes 
subyektlərinin təklif və rəyləri dinlənilib, 
sualları cavablandırılıb. Oktyabr ayında 
Dövlət Gömrük Komitəsində iş adamları ilə 
keçirilən növbəti tədbir isə “Gömrük prose-
durlarının sadələşdirilməsi üzrə təşəbbüslər” 
mövzusunda baş tutub. 

 Dövlət Gömrük Komitəsi ötən il iş 
adamları ilə görüşlərdə “Yaşıl dəhliz” 
buraxılış sisteminin tətbiqi məsələsinə 
xüsusi diqqət yetirib. Bu məqsədlə iyul 
ayında Bakı Biznes Mərkəzində “Sənaye 
parklarında idxal-ixrac əməliyyatları zamanı 
gömrük rəsmiləşdirilməsi prosedurlarının 
sadələşdirilməsi - Yaşıl dəhliz” mövzusun-

da “dəyirmi masa” keçirilib. Dekabrda isə 
Dövlət Gömrük Komitəsinin təşkilatçılığı 
ilə bu mövzuda sahibkarla daha bir görüş - 
“Xarici ticarət iştirakçılarının forumu: “Yaşıl 
dəhliz” buraxılış sisteminin tətbiqi” adlı 
tədbir keçirilib. Tədbirin məqsədi Prezident 
İlham Əliyevin “Xarici ticarət iştirakçıla-
rının “Yaşıl dəhliz” buraxılış sistemindən 
daimi istifadə hüququnu əldə etməsi, həmin 
hüququn dayandırılması, ləğvi və bərpası 
Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında 21 
dekabr 2018-ci il tarixli fərmanından irəli 
gələn məsələlərin icra mexanizmilə bağlı 
sahibkarları məlumatlandırmaq olub. 

 Eyni zamanda, Dövlət Gömrük 
Komitəsinin yerli orqanları da yerlərdə 
iş adamları ilə vaxtaşırı görüşlər keçirir, 
bu görüşlərdə sahibkarları maraqlandıran 
məsələlər müzakirə edilir və onlara müvafiq 
qaydada kömək göstərilir. Ötən il ərzində 
Bakı Baş Gömrük, Hava Nəqliyyatında 
Baş Gömrük, Avtonəqliyyat Baş Gömrük, 
Aksiz Baş Gömrük və Cənub Ərazi Baş 
Gömrük idarələrində keçirilən görüşlərdə də 
məqsəd gömrük sistemində həyata keçirilən 
islahatlar və yeniliklər barədə iş adamlarını 
bilgiləndirmək olub. 

 Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin dövlət sərhədindən buraxılış 
məntəqələrində gömrük rəsmiləşdirilməsinin 
sadələşdirilməsi barədə verdiyi tapşırıqların 
icra vəziyyəti və bu istiqamətdə görülmüş 
tədbirlərin səmərəliyinin qiymətləndirilməsi 
məqsədilə Dövlət Gömrük Komitəsinin 
rəhbərliyi aidiyyəti qurumların rəhbər 
şəxsləri ilə birlikdə yerlərə səfər edir, müva-
fiq iş görür. Ötən il DGK rəhbərliyi “Qırmızı 
Körpü”, “Mazımçay”, “Samur”, “Biləsuvar”, 
“Xudafərin” və “Abşeron” gömrük postla-
rında, Sədərək Gömrük İdarəsinin gömrük-
sərhəd buraxılış məntəqəsində, eləcə də 
Bakı Baş Gömrük İdarəsində və Aksizli 
Mallar üzrə Baş Gömrük İdarəsində möv-
cud vəziyyətlə tanış olub. Burada gömrük 
nəzarətinin daha səmərəli təşkilinə dair tap-
şırıq və tövsiyələr verilib, eyni zamanda, xa-
rici iqtisadi fəaliyyət iştirakçıları ilə söhbət 
zamanı onların rəy və təklifləri dinlənilib. 

 2018-ci ildə Dövlət Gömrük Komitəsi 
öz fəaliyyətində ictimaiyyətlə əlaqələrə də 
xüsusi diqqət yetirib, iş prinsipini media 
ilə açıq və şəffaf əməkdaşlıq üzərində 
qurub. Ötən ilin iyununda ÜGT-nin Bakı 
şəhərindəki Potensialın Gücləndirilməsi 
üzrə Avropa Regional Ofisində “Azərbaycan 
gömrüyü - bu gün və sabahın çağırışları” 
mövzusunda jurnalistlər üçün seminar keçiri-
lib. Dövlət Gömrük Komitəsinin təşkil etdiyi 
ikigünlük seminarı komitənin mütəxəssisləri 
aparıb və media nümayəndələrinə gömrük 
xidmətinin çoxşaxəli fəaliyyəti, gömrük 
işinin təşkili barədə bilgi verilib. 

 Sentyabrda Dövlət Gömrük Komitəsi 
rəhbərliyinin iştirakı ilə “Gömrük orqanla-
rında son islahatlar və nəticələr” mövzusun-
da mətbuat konfransı keçirilib, jurnalistlər 
gömrük xidmətində görülən işlərlə bağlı 
ətraflı məlumatlandırılıb. Sentyabrın 25-dən 
29-dək isə kütləvi informasiya vasitələrinin 
nümayəndələri üçün Qusar rayonundakı 
“Şahdağ” otelində “Gömrük islahatları və 
modernləşdirmə” mövzusunda təlim, dekabr-
da Dövlət Gömrük Komitəsində “Gömrük-
Media” əməkdaşlığı çərçivəsində aparıcı me-
dia qurumlarının rəhbərlərilə görüş keçirilib.

 Bununla yanaşı, ötən ilin iyun, sentyabr, 
avqust və noyabr aylarında kütləvi informa-
siya vasitələrinin bir qrup nümayəndəsinin 

“Samur”, “Qırmızı Körpü”, “Biləsuvar” və 
“Mazımçay” gömrük postlarına səfəri təşkil 
edilib. Media nümayəndələrinə gömrük 
prosedurlarının Vahid Avtomatlaşdırılmış 
İdarəetmə Sistemi (VAİS) ilə idarə olunması, 
sərhədkeçmə prosesi, gömrük nəzarəti prose-
durları əyani şəkildə nümayiş etdirilib, onlar 
bu proseslərin icrası zamanı şəffaflığın tam 
təmin olunduğu barədə məlumatlandırılıb. 

Müasir tələb və çağırışlar, 
qarşıda duran vəzifələr

 Azərbaycan gömrük orqanları Prezident 
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkə iqtisadiy-
yatının şaxələndirilməsi, qeyri-neft sektoru-
nun inkişaf etdirilməsi, ölkənin ixrac və tran-
zit potensialının artırılması məqsədilə həyata 
keçirdiyi islahatları rəhbər tutaraq 2019-cu 
ildə də öz fəaliyyətini inkişaf etdirəcək. 

 Bu il yeni innovasiya tipli layihələrin 
həyata keçirilməsi ilə vətəndaş 
məmnunluğunun təmin edilməsinə və 
ticarət dövriyyəsinin daha da artırıl-
masına nail olunacaq. Ümumi Tranzit 
Konvensiyasına əsaslanan tranzit siste-
minin inkişaf etdirilməsi qarşıya qoyul-
muş başlıca hədəflərdən biridir. Yeni 
Kompüterləşdirilmiş Tranzit Sisteminin 
tətbiq olunmasının tezləşdirilməsi üçün 
milli qanunvericiliyin uyğunlaşdırıl-
ması, tranzit zəmanət sisteminin ya-
radılması istiqamətində müvafiq işlər 
görülməkdədir. Bu isə “Made in Azerbai-
jan” markalı malların Avropa bazarlarına 
sərbəst çıxışını təmin edəcək. 

 Ölkədə aparılan uğurlu iqtisadi 
siyasətin nəticəsi olaraq, dövlət başçısının 
2019-cu ildə də göstəriş və sərəncamlarının 
icrasını təmin etməklə Dövlət Gömrük 
Komitəsi xidməti fəaliyyətini müasir dünya 
standartlarına uyğun həyata keçirəcək, 
ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyini qoruyaraq 
qanunla təsdiq olunmuş 3 milyard 702 
milyon manat büdcə öhdəliyini artıqlaması 
ilə yerinə yetirəcək.

Prezident İlham Əliyevin Nazirlər 
Kabinetinin 2018-ci ilin birinci yarısının, 
eləcə də 2018-ci ilin sosial-iqtisadi inkişafı-
nın yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə 
həsr olunan iclaslarında gömrük sistemində 
aparılan islahatları yüksək dəyərləndirməsi 
gömrük orqanlarının fəaliyyətinə böyük sti-
mul olmaqla, bizi ölkəmizin iqtisadi inkişafı 
üçün daha da əzmlə çalışmağa sövq edir. 

Dövlət başçısının əminliklə söylədiyi 
kimi, görülmüş işlər nəticəsində yaxın 
gələcəkdə biz daha da böyük nəticələri 
görəcəyik. 

Azərbaycan Gömrük Xidmətinin 
yaradılmasının 27 illiyi münasibətilə bütün 
gömrük əməkdaşlarını təbrik edir, onlara 
cansağlığı və işlərində davamlı uğurlar 
arzulayıram! 

Gömrük Xidməti ölkəmizin iqtisadi 
qüdrətinin möhkəmləndirilməsi üçün 

daha əzmlə çalışacaq

“Buta Airways”in reyslərində sərnişinlərin 
qeydiyyatı və əyləşdirilməsi qaydaları dəyişdirilir

 � 2019-cu il 1 fevral tarixindən etibarən “Buta Airways” 
aviaşirkətinin bütün aviareyslərində sərnişinlərin qeydiyyatı və 
əyləşdirilməsi qaydaları dəyişdirilir.

“Buta Airways” aviaşirkətinin 
mətbuat xidmətindən aldığımız 
məlumatda bildirilir ki, bundan sonra 
uçuşa avtomatik qeydiyyat zamanı 
bir bron çərçivəsində aviabilet alan 
bütün sərnişinlər sistem tərəfindən 
bir-birinin yanında pulsuz olaraq 
əyləşdiriləcək. 

Həmçinin fevralın 1-dən etibarən 
uçuş hava limanlarında qeydiyyatın 
qiyməti 8 avro təşkil edəcək. Bu, 
qeydiyyat masalarında növbələrin 
azalmasına və aviaşirkətin cədvəlində 
gecikmələrin minimallaşdırılmasına 
imkan verəcək.

Saytda onlayn-qeydiyyat əvvəlki 
kimi pulsuz xidmət olaraq qalacaq. 
Onlayn qeydiyyat uçuşdan 24 saat 

əvvəl açılır və uçuşa 2 saat qalmış 
bağlanır. Onlayn-qeydiyyat funksi-
yasından həmçinin İOS və Android 
bazasında işləyən smartfonlar üçün 
yeni Buta Airways mobil əlavəsində 
istifadə etmək mümkündür.

Öncədən onlayn qeydiyyat-
dan keçmiş baqajla səyahət edən 
sərnişinlər hava limanında pulsuz 
"Baqajın qəbulu" (Baggage Drop) ma-
sasından istifadə edə bilərlər. Onlayn 
qeydiyyatdan keçən sərnişinlər üçün 
minik talonunun çap edilməsi xidməti 
də pulsuz olaraq qalacaq.

“Buta Airways” Azərbaycanın 
ilk aşağı büdcəli aviaşirkətidir və 
"Azərbaycan Hava Yolları" QSC-nin 
(AZAL) struktur bölməsidir. 2016-ci 

ilin dekabrında əsası qoyulmuşdur. 
İlk reys 2017-ci il sentyabrın 1-də 
yerinə yetirilmişdir. Aviaşirkətinin 
donanması müasir “Embraer E-190” 
təyyarələrindən ibarətdir.

Aviaşirkət Bakıda, Heydər Əliyev 
Beynəlxalq Aeroportunda yerləşir və 
ən çox tələb olunan istiqamətlər üzrə 
uçuşlar yerinə yetirir.

“Tarixə və ənənəyə toxunuş” 
layihəsinə start verilir

 � Azərbaycan Xalça Muzeyinin növbəti 
beynəlxalq layihəsi “Tarixə və ənənəyə toxunuş” 
ekspozisiyası görmə imkanları məhdud insanlar 
üçün nəzərdə tutulmuşdur. Təqdim olunan sərgi 
Azərbaycanda bu sahədə ilk sosial layihədir.

2019-cu ilin fevral ayı 
ərzində Mədəniyyət Nazirliyi, 
Azərbaycan Xalça Muzeyi və 
“Azersun Holding” şirkətlər qru-
punun təşkilatçılığı ilə “Tarixə və 
ənənəyə toxunuş” Azərbaycan-
Türkiyə birgə sərgi layihəsi 
təqdim olunacaq. Bu layihə 
ASAN Radio, ASAN Könüllülük 
Məktəbi və “British council”un 
dəstəyi ilə həyata keçiriləcək.

Layihənin əsasını Türkiyənin 
GEA Arama Kurtarma Ekoloji və 
İnsani Yardım ictimai təşkilatının 
səyyar sərgisi təşkil edir. Bu sərgi 
Türkiyə və digər ölkələrdə uğurla 
nümayiş etdirilmişdir.

Ekspozisiyanın əsasını 15 
əşya təşkil edir. Bura dünya 
muzeylərinin məşhur eksponat-
larının surətləri: gips miniatürlər, 
qədim yunan alimləri və mifik 
qəhrəmanların kiçik büstləri 
daxildir. Azərbaycan Xalça Mu-
zeyi öz növbəsində sözügedən 
layihəni “Ənənəvi texnologiya” 
şöbəsinin toxucularının xüsusi 
olaraq bu sərgi üçün hazırla-
dıqları xalça nümunələri ilə 
tamamlayacaq. Onlar arasında 
xovlu xalçalarla yanaşı, xovsuz 
xalçaların palaz, kilim, şəddə, 
zili və s. kimi növlərini görmək 
mümkündür. Hər bir xalça növü-

nün toxunuş müxtəlifliyini görmə 
qabiliyyəti məhdud olan insanlar 
taktil (toxunma) üsulla duya 
biləcəklər. Bundan əlavə, bütün 
eksponatlara xüsusi audioyazı 
və Brayl əlifbası ilə yazılmış 
materiallar əlavə olunacaqdır. 
Həmin audioyazı və materiallar 
Azərbaycan və ingilis dillərində 
təqdim ediləcək.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, 
“Xalq qəzeti”
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 � Yanvarın 29-da Xarici İşlər Nazirliyində 
“Azərbaycan Respublikası Dağlıq Qarabağ 
Bölgəsinin Azərbaycanlı İcması” İctimai Birliyinin 
İdarə Heyətinin ölkəmizdə akkreditə olunmuş 
xarici dövlətlərin və beynəlxalq təşkilatların 
diplomatik nümayəndələri ilə görüşü keçirilib.

Tədbiri açan xarici işlər 
nazirinin müavini Mahmud 
Məmməd-Quliyev Ermənistan-
Azərbaycan Dağlıq Qa-
rabağ münaqişəsinin ağır 
nəticələrindən bəhs edərək, 
yüz minlərlə azərbaycanlının 
işğal olunmuş Dağlıq Qa-
rabağ regionundan və ətraf 
rayonlardan öz evlərindən 
və mülklərindən zor gücünə 
didərgin salındığını qeyd edib. 
O, işğal edilmiş ərazilərimizin 
azad olunmasının və məcburi 
köçkünlərin öz evlərinə geri 
qayıtmasının vacibliyini 
vurğulayıb. Münaqişənin həlli 

ilə bağlı davam edən danı-
şıqlar çərçivəsində erməni və 
azərbaycanlı əhalinin sülhə 
hazırlanması çağırışını xatırla-
dan nazir müavini bu xüsusda 
ölkəmizin Dağlıq Qarabağ 
bölgəsinin iki icması arasında 
təmasların və dialoqun bərpa 
edilməsinin önəmini diqqətə 
çatdırıb. 

Mahmud Məmməd-Quliyev 
görüşün əsas məqsədinin 
Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ 
bölgəsinin azərbaycanlı icma-
sının 23 nəfərdən ibarət olan 
İdarə Heyətinin ölkəmizdəki 
diplomatik korpusa təqdim 
edilməsi olduğunu qeyd edib. 
O, işğal olunmuş torpaqlarımız-
dan didərgin salınmış məcburi 
köçkünlərin, o cümlədən 

ölkəmizin Dağlıq Qarabağ 
bölgəsinin 80 min nəfərdən çox 
azərbaycanlı icmasının pozul-
muş fundamental insan hüquq-
larının bərpa olunmasının və bu 
insanların səsinin beynəlxalq 
səviyyədə eşidilməsinin 
yüksək əhəmiyyət kəsb etdiyini 
diplomatik korpusun diqqətinə 
çatdırıb.

Sonra Azərbaycan Res-
publikası Prezidenti Admi-
nistrasiyasının xarici siyasət 
məsələləri şöbəsinin müdiri 
Hikmət Hacıyev çıxış edib. 
O, Ermənistan-Azərbaycan 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 
doğurduğu ağır fəsadları qeyd 
edərək, beynəlxalq ictimaiyyətin 
münaqişənin həlli ilə bağlı möv-
qeyini, o cümlədən BMT TŞ-nin 

4 qətnaməsinin tələblərini 
tədbir iştirakçılarına xatırla-
dıb. Bu xüsusda, beynəlxalq 
ictimaiyyətin Azərbaycanın 
ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyini 
və münaqişənin beynəlxalq 
hüququn norma və prinsiplərinə 

uyğun olaraq ədalətli həllinin 
tərəfdarı olduğunu vurğula-
yıb. Şöbə müdiri bildirib ki, 
Azərbaycanın işğal olunmuş 
ərazilərinin azərbaycanlı 
əhalisini etnik təmizləməyə 
məruz qoyan, onların bütün 
fundamental hüquq və azad-
lıqlarını, o cümlədən yaşamaq 
hüququnu kobud şəkildə pozan 
Ermənistanın Dağlıq Qaraba-
ğın erməni icmasına imtiyazlı 
hüquqlar tələb etməsi insan 
hüquqlarının qorunması üzrə 
bütün sənədlərə köklü şəkildə 
ziddir. 

Daha sonra Hikmət Hacı-
yev Azərbaycan Respublikası 
hökuməti tərəfindən bütün 
məcburi köçkünlər və qaçqın-
ların həyat şəraitinin yaxşılaş-
dırılması üçün həyata keçirilən 
ardıcıl siyasətdən, Prezident 
İlham Əliyev tərəfindən şəhid 
ailələrinə göstərilən qayğıdan 
bəhs edib və bu xüsusda 
yanvarın 28-də şəhid ailələri 
ilə keçirilən görüş barədə 
tədbir iştirakçılarına məlumat 
verib. Şöbə müdiri vurğulayıb 
ki, Cocuq Mərcanlı kəndində 
aparılan quruculuq işləri, 
məcburi köçkünlərin ləyaqətli 
və təhlükəsiz şəkildə öz doğma 
torpaqlarına qayıtmasının 
təmin olunması işğaldan azad 
ediləcək bütün ərazilərin bərpa 
olunması, dayanıqlı sülhün və 
inkişafın bərqərar olması üçün 
Azərbaycan Respublikasının 
əzmini bir daha nümayiş etdirir.   

Azərbaycanın Dağlıq Qa-
rabağ bölgəsinin azərbaycanlı 
icmasının rəhbəri Tural 
Gəncəliyev çıxış edərək öncə 
icma haqqında məlumat verib. 
O, icmanın ATƏT-in 1992-ci 
il Helsinki qərarına əsasən 

münaqişənin həllində maraq-
lı tərəf olduğunu qeyd edib. 
Tural Gəncəliyev icmanın 
İdarə Heyətinə daxil olan 23 
nümayəndəni təqdim edib. 
O, çıxışında vaxtı ilə Şuşada 
erməni qonşuları ilə birgə sülh 
şəraitində yaşadığı günləri 
xatırlayaraq, azərbaycanlı icma-
nın erməni icması isə təmaslar 
qurmağa və konstruktiv dialoq 
aparmağa hazır olduğunu 
tədbir iştirakçılarının diqqətinə 
çatdırıb.

Daha sonra icmanın İdarə 
Heyətinin üzvləri, Xocalıda ana-
dan olmuş Dürdanə Ağayeva 
və Samirə Hüseynova çıxış 
ediblər. Onlar Azərbaycanın Xo-
calı şəhərinin işğalından öncə 
burada ermənilərlə birgə əmin-
amanlıq şəraitində yaşadıqla-
rını qeyd edərək, dinc erməni 
əhalisinin Ermənistanın işğalçı 
siyasətinin girovuna çevrildiyini 
vurğulayıb, Dağlıq Qarabağın 
erməni və azərbaycanlı icmaları 
arasında dialoqun bərpa olun-
masının bölgədə etimadın yara-
dılması baxımından əhəmiyyətli 
olduğunu bildiriblər.

Tədbir zamanı, həmçinin 
ölkəmizin Dağlıq Qarabağ 
bölgəsinin azərbaycanlı 
icmasının digər üzvləri də 
öz fikirlərini bildirib, eləcə də 
suallarını diplomatik korpusun 
nümayəndələrinə ünvanlayıblar.

AZƏRTAC

Regionların inkişafı üzrə Dövlət Proqramının 
icrasının yekunlarına dair konfrans 

çərçivəsində sahibkarlarla müzakirələr aparılıb
İqtisadiyyat Nazirliyi ilə Dövlət Gömrük Komitəsi 

əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumu imzalayıb
 � Yanvarın 29-da “Azərbaycan Respublikası regionlarının 

2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nın 
icrasının yekunlarına həsr olunan konfrans çərçivəsində 
iqtisadiyyat, vergilər, əmək və əhalinin sosial müdafiəsi, kənd 
təsərrüfatı nazirlərinin, Dövlət Gömrük Komitəsi və Qida 
Təhlükəsizliyi Agentliyinin sədrlərinin iştirakı ilə sahibkarlarla görüş 
keçirilib.

İqtisadiyyat naziri Şahin Mustafa-
yev Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə 
keçirilən “Azərbaycan Respublikası regi-
onlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqti-
sadi inkişafı Dövlət Proqramı”nın icrasının 
yekunlarına həsr olunmuş konfransda 
dövlət başçısının üçüncü Dövlət Proqra-
mının icrası çərçivəsində görülmüş işləri 
yüksək qiymətləndirdiyini, qarşıdakı illərdə 
iqtisadiyyatın, o cümlədən sahibkarlığın 
inkişafı istiqamətində mühüm vəzifələr 
müəyyənləşdirdiyini vurğulayıb.

Nazir qeyd edib ki, Azərbaycan Pre-
zidentinin rəhbərliyi ilə ölkədəki ictimai-si-
yasi sabitlik, həyata keçirilən davamlı isla-
hatlar nəticəsində yaradılan güclü iqtisadi 
potensial dünyada gedən çətin geosiyasi 
proseslər fonunda Azərbaycan iqtisadiy-
yatının dayanıqlı inkişafını təmin edib, 
regionların sosial-iqtisadi inkişafında mü-
hüm rol oynayıb. Son dövrlərdə ölkəmizdə 
müasir iqtisadi şəraitin tələblərinə uy-
ğun olaraq çoxşaxəli və ardıcıl islahat-
lar həyata keçirilir, qeyri-neft ixracının 
artırılması üzrə kompleks stimullaşdırıcı 
tədbirlər görülür, biznes-investisiya mühiti 
davamlı olaraq yaxşılaşdırılır, qeyri-neft 
sektorunun inkişafı təmin edilir, sahibkar-
lığa dövlət dəstəyi daha da gücləndirilir: 
“Həyata keçirilən genişmiqyaslı islahatlar 
mötəbər beynəlxalq maliyyə qurumları-
nın hesabatlarında, o cümlədən Dünya 
Bankının “Doing Business 2019” hesaba-
tında Azərbaycanın ümumi reytinqdə yeni 
rekorda imza atmasına, eləcə də əksər 
indikatorlar üzrə mövqeyinin daha yüksək 
səviyyəyə qalxmasına imkan verib. Belə 
ki, Dünya Bankının dərc etdiyi “Doing 
Business 2019” hesabatında Azərbaycan 
dünyanın 10 ən islahatçı dövləti siyahısına 
daxil edilərək ən çox islahat aparan ölkə 
elan olunub. Yeni hesabatda Azərbaycanın 
mövqeyi əvvəlki illə müqayisədə 32 pillə 
irəliləyərək 190 ölkə arasında 25-ci yerdə 
qərarlaşıb, dünyanın bir çox ölkələrini 
geridə qoymaqla MDB ölkələri arasında 
lider mövqeyə yüksəlib”.

Ş.Mustafayev diqqətə çatdırıb ki, 
icrası başa çatan Dövlət Proqramı 
çərçivəsində 2014-2018-ci illərdə region-
ların inkişafına ümumilikdə 24,2 milyard 
manat vəsait yönəldilib. Dövlət başçısının 
şəhər və rayonların sosial-iqtisadi inkişa-
fının sürətləndirilməsi ilə bağlı imzaladığı 
400-dən çox sərəncamla 2,8 milyard ma-
nat vəsaitin ayrılması regionların sosial-iq-
tisadi inkişafında həlledici rol oynayıb.

Qeyd edib ki, kənd təsərrüfatının 
subsidiyalaşdırılması və vergilərdən azad 
olunması, texnika və gübrələrin güzəştli 
şərtlərlə verilməsi, lizinq xidmətlərinin 
təşkili, investisiyaların və ixracın təşviqi, 
lisenziyalaşdırmanın təkmilləşdirilməsi, 
yoxlamaların dayandırılması müddətinin 
2021-ci il yanvarın 1-dək uzadılması, yerli 
istehsalın stimullaşdırılması məqsədilə 
dövlət satınalmalarında yerli məhsulların 
dəyərinə 20 faiz güzəştin tətbiqi, ixrac 
təşviqinin verilməsi və digər dövlət dəstəyi 
mexanizmləri ölkədə sahibkarlığın inkişa-
fında mühüm rol oynayır: “Pambıqçılıq, 
tütünçülük, baramaçılıq, sitrus meyvəçiliyi, 
çayçılıq, çəltikçilik, şərabçılıq və xalçaçılıq 
sahələrinin inkişafı ilə bağlı qəbul edilən 
dövlət proqramları və bu sahədə görülən 
işlər aqrar sektorun və sənayenin inki-
şafında, ixrac potensialının artmasında 
və regionlarda məşğulluq səviyyəsinin 
yüksəlməsində xüsusi əhəmiyyət kəsb 
edir. Ölkədə sahibkarlığın dəstəklənməsi, 

özəl investisiyaların təşviqi, vergi 
güzəştlərinin optimallaşdırılması və 
iqtisadi səmərəsinin yüksəldilməsi, star-
tapların, mikro, kiçik və orta sahibkarlıq 
subyektlərinin klasterlərinin yaradılması 
sahibkarlığın inkişafı üçün geniş imkanlar 
açır”.

Bildirib ki, qida zəncirinin bütün 
mərhələlərində qida təhlükəsizliyinə və 
qida məhsulları istehlakçılarının hüquq-
larının müdafiəsinə dövlət nəzarətini və 
siyasətini həyata keçirmək məqsədi ilə 
mühüm struktur islahatları həyata keçiri-
lib: “Gömrük rəsmiləşdirilməsi sahəsində 
aparılan islahatlar ölkəmizdə sahibkar-
lığın inkişafına, qeyri-neft məhsullarının 
ixracına əlavə stimul yaradıb və biznes 
mühitinin daha da yaxşılaşmasında 
əhəmiyyətli addım olan hökumət-
biznes münasibətlərində “Könüllü riayət 
mədəniyyəti”nin əsasını qoyub.

İqtisadiyyat naziri əhalinin 
məşğulluğunun təmin olunması, yаşаyış 
səviyyəsinin daha da yaxşılaşdırılması, 
vətəndaşların ünvanlı sosial yardım-
dan asılılığının aradan qaldırılması, 
məşğulluğun artırılması istiqamətində 
həyata keçirilən tədbirləri diqqətə çatdırıb: 
“Sosial layihələrin reallaşdırılmasında 
əvəzsiz xidmətləri olan Heydər Əliyev 
Fondunun, şəxsən Birinci vitse-prezident 
Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü 
ilə həyata keçirilən sosial layihələr 
regionlarda yaşayan əhalinin rifahının 
yüksəlməsinə mühüm töhfə verir”.

Ş.Mustafayev qeyd edib ki, regionların 
inkişafında Sumqayıt və Mingəçevirdə 
sənaye parklarının, Neftçala, Masal-
lı, Hacıqabul və Sabirabadda sənaye 
məhəllələrinin yaradılması, 33 rayonun 
ərazisində 51 aqroparkın və iri fermer 
təsərrüfatlarının təşviqi bölgələrin potensi-
alından səmərəli istifadə etməklə sahib-
karlığın inkişafını sürətləndirir: “İxracın 
təşviqi, xüsusilə qeyri-neft ixracının 
dəstəklənməsi məqsədilə indiyədək 24 
ixrac missiyası təşkil edilib, Azərbaycan 
şirkətləri 17 beynəlxalq sərgidə vahid 
ölkə stendi ilə iştirak edib, müqavilələr 
imzalanıb, 104,2 milyon dollar dəyərində 
məhsulların müxtəlif ölkələrə, o cümlədən 
bir sıra yeni bazarlara ixracı ilə əlaqədar 
8 milyon manatadək ixrac təşviqinin 
ödənilməsinə dair qərarlar qəbul edilib”.

İnvestisiyanın təşviqi 
mexanizmlərindən danışan nazir diqqətə 
çatdırıb ki, indiyədək 292 sahibkarlıq 
subyektinə 332 investisiya təşviqi sənədi 
verilib. Bu layihələrin icrası nəticəsində 
yerli istehsala 2,8 milyard manatdan çox 
investisiya yatırılacaq, 22 minədək yeni 
iş yeri yaradılacaq. Bu layihələrin 87 faizi 
regionların payına düşür: “Qeyri-neft sek-
torunun inkişafına dövlət dəstəyi tədbirləri 

nəticəsində 2014-2018-ci illərdə qeyri-neft 
sektoru 8 faiz, qeyri-neft sənayesi isə 32 
faiz artıb. Görülən işlər nəticəsində 2004-
2018-ci illər ərzində 1,5 milyonu daimi 
olmaqla 2 milyondan çox iş yeri açılıb”.

O qeyd edib ki, Dövlət Proqramının ic-
rası dövründə Azərbaycan arıçılar, şərab, 

nar, meyvə-tərəvəz, fındıq, xurma, zeytun, 
tütün, tekstil, çay, süd və süd məhsulları, 
istehsalçıları və ixracatçıları, qablaşdırma 
sənayesi, mebel, tikinti materialları, maşın 
və avadanlıq istehsalçıları və qadın sahib-
karlığının inkişafı assosiasiyaları fəaliyyətə 
başlayıb və artıq bu sahələrin inkişafına 
öz müsbət töhfəsini verir: “2014-2018-ci 
illərdə 16 mindən çox sahibkarın ümumi 
dəyəri 2,6 milyard manat olan layihəsinə 
1 milyard manatdan çox güzəştli kredit 
verilib, bunun 79 faizi aqrar sektorun, 21 
faizi isə müxtəlif sənaye və digər sahələrin 
inkişafına yönəldilib. Verilmiş güzəştli 
kreditlərin 70 faizi regionların payına 
düşür. 2018-ci ildə geri qaytarılan vəsaitlər 
hesabına sahibkarlara 160,2 milyon manat 
güzəştli kredit verilib. Bu ildə də tamamilə 
geri qaytarılan vəsaitlər hesabına mini-
mum 160 milyon manat kredit verilməsi 
nəzərdə tutulur”.

Nazir əlavə edib ki, dövlət başçısının 
müvafiq Fərmanı ilə yaradılmış İqtisadiy-
yat Nazirliyinin tabeliyində Kiçik və Orta 
Biznesin İnkişafı Agentliyinin fəaliyyəti, iri 
rayon və şəhərlərdə yaradılacaq “Kiçik və 
Orta Biznes evləri” kiçik və orta sahibkarlı-
ğın rolunu və rəqabət qabiliyyətini daha da 
artıracaq, sahibkarların dövlət xidmətlərinə 
vahid məkan prinsipi əsasında çıxışını 
təmin edəcək: “Hazırda “KOB Dostu” 
şəbəkəsinin də genişləndirilməsi işləri 
aparılır. Artıq Masallı, Quba, Qusar, Xaç-
maz, Siyəzən, Şabran, Gəncə və Yevlaxda 
“KOB Dostu” fəaliyyət göstərir”.

Ş.Mustafayev “Azərbaycan Respub-
likası regionlarının 2014-2018-ci illərdə 
sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nın 
icrasının dördüncü ilinin yekunlarına 
həsr olunmuş konfrans çərçivəsində 
sahibkarlarla keçirilən görüşdə qaldırı-
lan məsələlərin həlli istiqamətində ötən 
müddətdə görülmüş işlər barədə məlumat 
verib.

Görüşdə sahibkarların iqtisadiyyatın 
müxtəlif sahələri, o cümlədən sənaye, 
kənd təsərrüfatı, vergi, gömrük, ixrac, 
əmək münasibətləri və sair sahələr üzrə 
təklifləri dinlənilib, müzakirələr aparılıb, 
suallar cavablandırılıb.

Tədbirin sonunda İqtisadiyyat Nazir-
liyi və Dövlət Gömrük Komitəsi arasın-
da “Ticarətin Asanlaşdırılması”na dair 
əməkdaşlıq haqqında anlaşma memo-
randumu imzalanıb. Sənəddə ticarətin 
asanlaşdırılması istiqamətində birgə 
tədbirlərin görülməsi, xarici ticarət iştirak-
çılarına daha əlverişli biznes mühitinin 
yaradılması, idxal-ixrac əməliyyatlarının 
optimallaşdırılması və digər sahələr üzrə 
qarşılıqlı əməkdaşlığın genişləndirilməsi 
nəzərdə tutulur.

AZƏRTAC

Azərbaycanda dövlətlə xalq arasında 
doğmalıq, birlik hökm sürür

 � Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 
və birinci xanım Mehriban Əliyeva yanvarın 
28-də Prezident Sarayında şəhid ailələri ilə 
görüşüblər. Dövlətimizin başçısının görüşdə 
söylədiyi çox dəyərli fikirlər, çıxış edən 
şəhid ailələri nümayəndələrinin səmimi 
minnətdarlıq sözləri ölkə ictimaiyyətində 
dərin məmnunluq doğurub. Bu barədə 
söz düşəndə Bakı Dövlət Universitetinin 
professoru, filologiya üzrə elmlər doktoru 
Leyla Gərayzadə dedi: 

– Mən möhtərəm 
 Prezidentimiz İlham Əliyevin 
çıxışını televiziyadan dərin 
maraqla izlədim. Bu zaman 
sevincli anlar yaşadım. Bu gün 
dünyanın heç bir ölkəsində in-
sanlara, xüsusilə şəhid ailələri 
və müharibə əlillərinə müstəqil 
Azərbaycan dövlətində olduğu 
qədər böyük diqqət və qayğı 
göstərilmir. Bundan necə qürur 
duymamaq olar?!

Möhtərəm Prezidentimiz 
çıxışında şəhid ailələrinə 

mənzillərin, avtomobillərin 
açarlarını şəxsən təqdim 
etməyi özü üçün borc 
bildiyini vurğulayaraq 
dedi: “Bu, mənim borcumdur, 
xalqa xidmət etmək mənim 
ən böyük vəzifəmdir. Mənim 
üçün bu, böyük şərəfdir ki, 
sizə bu istiqamətdə xidmətimi 
göstərim”. 

Təsadüfi deyil ki, 
Azərbaycan vətəndaşları, 
eləcə də şəhid ailələri dövlət 
başçımızın, hörmətli birinci 

xanım Mehriban Əliyevanın 
onlara göstərdiyi diqqət və 
qayğıdan çox razıdırlar. Yeri 
gəlmişkən, tədbirdə bu barədə 
olduqca səmimi çıxışlar oldu. 

Bu gün Azərbaycan dünya 
miqyasında sürətlə, uğurla 
inkişaf edən dövlətlərdən 
biridir. Ölkəmizin iqtisadi, 
hərbi potensialı daim güclənir. 

Azərbaycan gücləndikcə 
Qarabağ müharibəsi əlillərinə, 
şəhid ailələrinə diqqət və qayğı 
daha da artır. Ən başlıcası, 
Azərbaycan gücləndikcə, Qa-
rabağda Qələbəmiz yaxınlaşır.

Dövlət o vaxt güclü olur ki, 
orada iqtidarla xalqın arasın-
da bir doğmalıq, birlik olsun. 
Azərbaycan dövləti, onun lideri 
hər zaman xalqının qayğı və 
problemlərinə həyan olub. 
İnanıram ki, bu siyasət bundan 
sonra da davam edəcək. 
Xalqımız, ölkə vətəndaşları 
öz sevimli Prezidenti İlham 
Əliyevlə fəxr edirlər.

Azərbaycan xalqı əmindir 
ki, Ali Baş Komandanımızın 
rəhbərliyi ilə Qarabağın bir 
qarış torpağı belə düşmən 
tapdağı altında qalmayacaq. 
Biz tezliklə ermənilərin viran 
qoyduğu doğma Qarabağa 
qalib kimi qayıdacaq, oranı 
yenidən gözəl, tərəqqi edən bir 
diyara çevirəcəyik. O zaman 
şəhidlərimizin müqəddəs ruhla-
rı sevinəcək! 

Söhbəti qələmə aldı:  
M.HACIXANLI, 

“Xalq qəzeti” 

Hazırda ölkəmizdə 
struktur islahatları “yaxşı 
idarəetmə” və “açıq hökumət” 
prinsiplərinə uyğun şəkildə 
dövlət idarəetməsinin dünya 
standartlarına əsasən həyata 
keçirilir. Amma bu zaman 
xüsusi əhəmiyyət verilən 
məqamlardan biri işçilərin 
mənafeyinin, başqa sözlə, işlə 
təminatının diqqət mərkəzində 
saxlanılması, onlara diqqət və 
qayğı göstərilməsi ilə bağlıdır. 

Cənab İlham Əliyev yan-
varın 24-də Sabunçu rayo-
nunun Pirşağı qəsəbəsində 
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin 
əsaslı şəkildə yenidən qurulan 

Tərəvəzçilik Elmi-Tədqiqat 
İnstitutunun və “Kartof və 
tərəvəz toxumları istehsa-
lı” kompleksinin açılışında 
Aqrar İnkişaf Könüllülərinin 

bir qrupu ilə görüşü zama-
nı da məsələyə bir daha 
münasibət bildirib: “Hazırda 
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində 
və digər dövlət qurumlarında 
struktur islahatları aparılır. Bu 
islahatların bir məqsədi var 
ki, biz işimizi daha yüksək 
səviyyədə quraq.

Onu da bildirməliyəm 
ki, ixtisar olunan strukturlar-
da çalışan vətəndaşlar işlə 
təmin olunacaqlar. Kənd 
təsərrüfatında heç bir ixtisar 
gözlənilmir və digər struktur-
lara da tapşırılıb ki, islahatlar 
ixtisarlara gətirib çıxarmasın. 
Yəni, o müəssisələrdə, o 
xidmətlərdə, agentliklərdə 
çalışan vətəndaşlar bilsinlər 
ki, onların məşğulluğu daim 
diqqət mərkəzindədir”.

Azərbaycan Respub-
likasının  Birinci vitse-pre-
zidenti Mehriban xanım 

Əliyevanın “Hərbiləşdirilmiş 
Mühafizə Dəstəsi” MMC-
də çalışan və işdən ixtisar 
olunan əməkdaşların müvafiq 
işlə təmin edilməsi barədə 
“Azərenerji” ASC-yə göstəriş 
verməsi də respublikamızda 
struktur islahatları zamanı 
dövlət idarəetməsində çalışan 
vətəndaşlara göstərilən diqqət 
və qayğının parlaq ifadəsidir. 

Qeyd edim ki, ölkəmizin 
Birinci vitse-prezidenti 
sözügedən müraciətə dərhal 
münasibət bildirməklə bürok-
ratik əngəl mexanizmlərini 
operativ şəkildə dəf edib və 
insanların dövlətə, ölkə başçı-
sına inamını daha da artırıb.

Azər VERDİYEV,  
Qlobal Araşdırmalar 

Liqası İctimai Birliyinin 
sədri, politoloq 

Humanizm prinsiplərinə sadiqlik 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev nitqlərində 

idarəetmə sistemində xoşagəlməz halların aradan 
 qaldırılması istiqamətində ardıcıl olaraq tədbirlər həyata 
keçiriləcəyini dəfələrlə vurğulayıb, struktur islahatlarının 
mütəmadi davam etdirilməsi ilə bağlı fikirlərini diqqətə 
çatdırıb. 

Azərbaycan Prezidentindən  
xalqa xidmətin növbəti nümunəsi

 � Azərbaycanda həyata keçirilən uğurlu dövlət siyasətinin 
mərkəzində insan, vətəndaş amili dayanır. Atılan bütün addımlar, 
reallaşdırılan innovativ islahatlar insanların sosial rifahının daha da 
yaxşılaşdırılmasına, sosial müdafiəsinin etibarlı şəkildə təmin edilməsinə 
istiqamətlənib. Son illər Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən 
imzalanan fərman və sərəncamlara diqqət yetirsək, onların əksəriyyətinin 
sosial xarakterli olduğunu görərik. Şəhid ailələrinə diqqət və qayğı isə 
dövlətimizin başçısının xüsusi olaraq nəzarətindədir. Elə bunun nəticəsidir 
ki, indiyə qədər bu kateqoriyadan olan vətəndaşlara 6654 mənzil, 
6144 avtomobil, 2018-ci ildə isə 626 mənzil verilib. Bu il, həmçinin bu 
kateqoriyadan olan vətəndaşlara azı 800 mənzilin verilməsi planlaşdırılır. 

Bu fikirləri AZƏRTAC-a açıqlamasın-
da YAP Siyasi Şurasının üzvü, “İki sahil” 
qəzetinin baş redaktoru Vüqar Rəhimzadə 
bildirib. Vüqar Rəhimzadə qeyd edib ki, 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 
və birinci xanım Mehriban Əliyevanın 
bu günlərdə Prezident Sarayında şəhid 
ailələri ilə görüşü onlara olan diqqət və 
qayğının bariz nümunəsidir. Görüşdə 
çıxış edən Prezident İlham Əliyev de-
yib: “Azərbaycan xalqına xidmət etmək 
mənim üçün böyük şərəfdir. Prezident kimi 
həmişə çalışmışam ki, xalqıma ləyaqətlə 
xidmət edim, Azərbaycanın hərtərəfli inki-
şafına təkan verim”. Dövlətimizin başçısı-

nın bu fikirləri xalqa xidmət nümunəsinin 
parlaq təzahürüdür. Dövlətimizin başçısı 
bununla bir daha hər bir azərbaycanlının 
Prezidenti olduğunu sübut etdi, şəhid 
ailələri və bu kateqoriyadan olan insan-
ların daim dövlətin diqqət mərkəzində 
olduğunu göstərdi. Hesab edirəm ki, bu 
amil xalq-iqtidar, xalq-Prezident birliyini 
daha da möhkəmləndirir, onu daha güclü 
və sarsılmaz edir.  

“İki sahil” qəzetinin baş redaktoru 
vurğulayıb ki, bu günlərdə Azərbaycan 
Prezidentinin ölkəmizin ərazi bütövlü-
yünün, müstəqilliyinin və konstitusiya 
quruluşunun müdafiəsi ilə əlaqədar 

əlil olmuş şəxslərin və şəhid ailələrinin 
sosial-məişət şəraitinin yaxşılaşdırıl-
masına dair əlavə tədbirlər haqqında 
imzaladığı növbəti Sərəncamı bu kateqo-
riyadan olan insanlar, eyni zamanda, xalq 
tərəfindən böyük sevinc və minnətdarlıqla 
qarşılandı: “Sərəncama əsasən, ərazi 
bütövlüyümüz, müstəqilliyimiz və konsti-
tusiya quruluşumuzun müdafiəsi ilə bağlı 
əlil olmuş şəxslərin və şəhid ailələrinin 
sosial-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması 
ilə bağlı tədbirlərin davam etdirilməsinə 
35 milyon manat ayrıldı. Doğrudan da bu, 
böyük diqqətdir, qayğıdır. Düşünmürəm 
ki, dünyanın hansısa ölkəsində vətəndaşa 
bu qədər qayğıkeş münasibət olsun. 
Hesab edirəm ki, möhtərəm Prezidenti-
mizin atdığı növbəti humanist addımlar 
onun xalqın qəlbindəki yerini daha əziz, 
əvəzedilməz edir, dünyaya əsl dövlət baş-
çısı nümunəsini göstərir”. 

Dağlıq Qarabağ bölgəsinin azərbaycanlı 
icmasının İdarə Heyəti ölkəmizdəki diplomatik 

korpusun nümayəndələrinə təqdim edilib
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ABŞ-Çin ticarət danışıqlarının 
növbəti raundu keçiriləcək

Bu barədə Ağ evin mətbuat xidmətinin yaydığı 
bəyanatda deyilir: “Bu gün Prezident Donald Tramp elan 
edib ki, Birləşmiş Ştatlar yanvarın 30–31-də silsilə görüşlər 
üçün Çinin rəsmi nümayəndə heyətini qəbul edəcək. 
Görüşlər zamanı iki ölkənin ticarət münasibətləri müzakirə 
ediləcək”.

ABŞ-ı görüşlərdə ölkənin ticarət danışıqlarında 
nümayəndəsi Robert Laythayzer, maliyyə naziri Stiven 
Mnuçin, ticarət naziri Uilbur Ross, Ağ Evin Milli İqtisadiyyat 
Şurasının rəhbəri Lourens Kadlou və Ağ ev yanında Ticarət 
üzrə Milli Şuranın rəhbəri Piter Navarro təmsil edəcəklər.

ABŞ-da atışma baş verib: 
5 polis əməkdaşı yaralanıb

ABŞ-ın Hyuston şəhərində polis əməkdaşları və si-
lahlı şəxs arasında atışma baş verib.

Trend-in məlumatına görə, bu barədə şəhərin polis 
idarəsinin “Twitter” səhifəsində paylaşılan məlumatda 
bildirilir: “Zabitlər şübhəli bilinən şəxslə qarşılaşmadan 
sonra odlu silahdan xəsarət alıblar. Zabitlər xəstəxanaya 
aparılır”.

Daha sonra “Twitter” səhifəsində 5 polis əməkdaşının 
yaralandığı qeyd olunub: “Hazırda biz təsdiq edə 
bilərik ki, 5 asayiş keşikçisi yaralanıb və xəstəxanaya 
yerləşdirilib”.

İnsidentin təfərrüatları barədə məlumat verilmir.

SOCAR-dan aldığımız məlumatda 
bildirilir ki, ötən il şirkət reallaş-
dırdığı təbii qazın 89 faizə yaxın 
hissəsini Azərbaycanın daxili 
tələbatına yönləndirərək, ölkədaxili 
tələbatı tam təmin etmişdir. 2018-ci 
il üzrə SOCAR-ın əsas effektivlik 
göstəriciləri üzrə artım davam et-
mişdir. İl ərzində SOCAR tərəfindən, 
əməliyyat şirkətləri və birgə 
müəssisələr istisna olmaqla, 160 min 
metrdən artıq qazma işi həyata keçi-
rilmişdir ki, bu da əvvəlki ilin müvafiq 
göstəricisi ilə müqayisədə 16,6 faiz 
çoxdur. 

2018-ci ildə SOCAR üzrə hasilat 
7,54 milyon ton neft , 6,53 milyard 
kubmetr qaz təşkil edərək, əvvəlki ilin 
analoji göstəriciləri ilə müqayisədə, 
müvafiq olaraq, 1,6 faiz və 7,2 faiz 
nisbətində yüksəlmişdir. Ümumiyyətlə, 
2018-ci ildə respublika üzrə 38,81 mil-
yon ton neft və 30,49 milyard kubmetr 
təbii qaz hasil olunmuşdur. Beləliklə 
illik neft hasilatı nisbətən sabit qalmış , 
qaz hasilatı isə 6,6 faiz artmışdır. 

Ötən il SOCAR tərəfindən 23,88 
milyon ton xam neft ixrac olunub. Eyni 
zamanda Azərbaycandan 1,8 milyon 
ton emal olunmuş neft və neft-kimya 
məhsulu ixrac edilmişdir. 

SOCAR 11,2 milyard kubmetr 
həcmində təbii qazı Azərbaycanın 
daxili tələbatının təminatı məqsədi 
ilə istifadə etmişdir. Beləliklə birba-
şa  SOCAR tərəfindən bazarlarda 
reallaşdırılan təbii qazın 89 faizə 
yaxın hissəsi məhz Azərbaycanın 
daxili tələbatına yönləndirilərək, daxili 
tələbat tam ödənilmiş, qalan 2 mil-
yard kubmetrə yaxın qaz həcmi qaz 
anbarlarına vurulmuş, 1,42 milyard 
kubmetr təbii qaz isə birbaşa SOCAR 
tərəfindən Türkiyə və Gürcüstan ba-
zarlarına ixrac edilmişdir. 

Ötən il respublika üzrə təbii qazın 
ümumi ixracı 9,44 milyard kubmetr 
təşkil etmişdir ki, bu da 2017-ci illə 
müqayisədə 11 faiz çoxdur. Bütün 

 ixracatçılar tərəfindən Türkiyə bazarı-
na ümumilikdə 7,23 milyard, Gürcüs-
tan bazarına isə 2,21 milyard kubmetr 
təbii qaz ixrac olunmuşdur. 

SOCAR-ın birinci vitse-prezi-
denti akademik Xoşbəxt Yusifzadə 
demişdir: “Kəşfiyyat-hasilat 
layihələrinə sərmayə qoyuluşlarını 
davam etdirməklə ölkəmizin enerji 
təhlükəsizliyinin təmin olunması ilə 
yanaşı, əlverişli məqamda bazara 
daha çox məhsulun çıxarılmasına 
nail ola bilərik. Azərbaycanda yeni 
qaz-kondensat yataqları kəşf olunur. 
Bu isə gələcəkdə qaz hasilatının xeyli 
artırılmasına imkan verəcəkdir.” 

Samirə ƏLIYEVA, “Xalq qəzeti”

“Reuters”in 
məlumatına görə, bu 
barədə İranın birinci 
vitse-prezidenti Eshak 
Cahangiri Dəməşqə 
səfəri zamanı bildirib.

E.Cahangiri 
 deyib: “Biz Suriyanı 
terrorrizmlə mübarizədə 
dəstəklədiyimiz kimi, 

yenidənqurma dövründə də 
dəstəkləyəcəyik”.

Birinci vitse-prezident 

qeyd edib ki, onun səfəri 
çərçivəsində İran və Suriya 
bank sahəsində saziş 
 imzalayıblar.

E.Cahangiri həmçinin 
bildirib ki, İran Suriyanın 
Latakiya əyalətində elektrik 
stansiyası tikəcək.

Türkiyə polisi Adanada əməliyyat keçirdi 
26  HƏRBÇI  SAXLANILDI

 � Türkiyədə “FETÖ” terror təşkilatı ilə mübarizə çərçivəsində polis 
Adana vilayətində növbəti əməliyyat keçirib.

26 hərbçinin saxlanıldığı bildirilir. 
Təhqiqat nəticəsində həmin hərbçilərin 
“FETÖ” terror təşkilatı ilə sıx əlaqələrinin 
olduğu müəyyən edilib. Saxlanılanlar 
arasında yüksək rütbəli hərbçilər də var. 
Əməliyyat Adana vilayətinin 18 rayonunda 
keçirilib.

Xatırladaq ki, bundan öncəki 
əməliyyatlar zamanı İstanbulda 103, Anka-
rada 188 hərbçi “FETÖ” terror təşkilatı ilə 
sıx əlaqəsi olduğu üçün həbs edilmişdir.

“Xalq qəzeti”

Təhsil Nazirliyindən aldığımız 
məlumatda deyilir ki, tədbirin ikinci 
günü proqramın “Öyrət” istiqaməti 
çərçivəsində jest və işarət dili üzrə 
təlimçi Turan Məmmədli, Azərbaycan 

Dövlət İqtisad Uni-
versitetinin SABAH 
qrupunun tələbəsi, 
Bir könüllü Mirgünay 

Bayramova tərəfindən “Bir işarə ilə 
xoşbəxt et” adlı təlim keçirilib. Sosial 
məsuliyyəti dəstəkləyən təlimdə 40-a 
yaxın tələbə-könüllü iştirak edib.

“Gəncliyin bir həftəsi” gənc 
tələbə-könüllülərin  şəxsi inkişafının 
təmin olunması, dünyagörüşlərinin 
artırılması, asudə vaxtlarının 
səmərəli dəyərləndirilməsi, könüllü-
lük dəyərlərinin aşılanması məqsədi 
daşıyır.

“Gəncliyin bir həftəsi”ndə hər 
gün proqramın 6 istiqaməti (“Yaşa”, 
“Yaşat”, “Öyrən”, “Öyrət”, “Kəşf et”, 
“Zövq al”) üzrə təlimlər, görüşlər, intel-
lektual və komanda oyunları, tələbə-
könüllülərin ifasında konsert proqramı 
keçiriləcək. Tədbir fevralın 2-dək 
davam edəcək.

Qeyd edək ki, “Bir” Tələbə-Könüllü 
proqramı milli könüllü platforması kimi 
20 000-dən çox vahid tələbə-könüllü 
bazasına malikdir. Tələbələrin şəxsi 
inkişafı və asudə vaxtlarının səmərəli 
dəyərləndirilməsi üçün 6 istiqamətdə 
fəaliyyət göstərən proqram tərəfindən 
indiyədək 400-dən çox yerli və 

beynəlxalq tədbirə könüllü, təşkilati 
dəstək verilib. BİR könüllü olmaq 
istəyən tələbələr www.konullu.edu.az 
saytı vasitəsilə qeydiyyatdan keçə və 
proqrama qoşula bilərlər.

Samirə ƏLIYEVA, 
“Xalq qəzeti”

Belarusun kütləvi in-
formasiya vasitələri xəbər 
verirlər ki, elektrobuslar 
Gəncədə bunun üçün xüsu-
si təşkil olunmuş marşrutda 
sınaqdan keçiriləcək.

Xatırladaq ki, bir müddət 
əvvəl imzalanmış saziş 
əsasında Azərbaycanda 
Belarus elektrobusları, 

 avtobusları və kombaynları-
nın istehsalına başlanacaq.

Gəncə Avtomobil za-
vodunda Minsk Avtomobil 
Zavodunun (MAZ) avtobus-
larının yığılması, “Belkom-
munmaş” şirkəti tərəfindən 
istehsal olunan elektrobus 
hissələrinin tədarükü və 
“Qomselmaş” zavodunda 
istehsal olunan kombayn-
ların hissələrinin tədarükü 
həyata keçiriləcək.

“Xalq qəzeti”

Trend-in məlumatına görə, bu barədə 
Böyük Britaniyanın Baş naziri Tereza Mey 
hakim Mühafizəkarlar Partiyasının deputat-
larına bildirib.

Qeyd edək ki, Birləşmiş Krallığın Avro-
pa İttifaqında gələcək üzvlük məsələsinə 
dair referendum 2016-cı il iyulun 23-də 
keçirilib.

Referendumda “Brexit” tərəfdaşları  
51,9 faiz səs toplayaraq qalib gəliblər. 
Böyük Britaniya martın 29-da Avropa 
İttifaqından rəsmən çıxmalıdır. Britaniya 
parlamentinin icmalar palatası yanvarın 
15-də Avropa İttifaqı ilə “Brexit”in şərtləri 
haqqında sazişi rədd edib.

2018-ci il üzrə qazma,

hasilat və ixrac göstəriciləri

SOCAR il ərzində 160 min metrdən artıq 
qazma işi həyata keçirmişdir. Qaz hasilatı 
əvvəlki il illə müqayisədə 7,2 faiz artmışdır. 
Ölkə üzrə 38,8 milyon ton neft və 30,49 mil-
yard kubmetr qaz hasil edilmişdir. 2018-ci ildə 
SOCAR tərəfindən 23,88 milyon ton xam neft, 
1,8 milyon neft emalı və neft-kimya məhsulları, 
1,42 milyard kubmetr qaz ixrac edilmişdir.

“Gəncliyin bir həftəsi”nin 
IKINCI  GÜNÜ

Təhsil Nazirliyinin “Bir” Tələbə-Könüllü 
proqramının təşkilatçılığı ilə 2 Fevral Gənclər 
Gününə həsr edilən “Gəncliyin bir həftəsi” adlı 
tədbir tələbə-könüllülərin böyük marağına səbəb 
olub. Belə ki, tədbirdə iştirak üçün 300-dən çox 
tələbə-könüllünün müraciəti qeydə alınıb.

Belarus 
elektrobusları 
Gəncədə sınaqdan 
keçiriləcək Belarusun “Belkommun-

maş” şirkəti Azərbaycana dörd 
elektrobus tədarük edəcək.

Britaniya parlamenti “Brexit” sazişi 
üzrə fevralda təkrar səs verəcək

Böyük Britaniya parlamentində 
fevralın 13-də “Brexit”in şərtləri 
haqqında saziş üzrə təkrar 
səsvermə keçiriləcək.

İran Suriyanın 
bərpasına 
yardım edəcək

 � Iran silahlı münaqişədən sonra 
Suriyanın bərpasına yardım edəcək.

ABŞ və Çin arasında 
ticarət danışıqlarının növbəti 
 raundu yanvarın 30–31-də 
 Vaşinqtonda keçiriləcək.
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Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 
Təsərrüfathesablı Əsaslı Tikinti və Təchizat İdarəsi 

respublika üzrə bir sıra təhsil müəssisələrində təmir işlərinin satınalınması üçün

AÇIQ   TENDER   ELAN   EDİR 
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz tender təkliflərini imza-

lanmış, möhürlənmiş, ikiqat zərflərdə yazılı surətdə təqdim etsinlər. 
Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıdakı meyarlara üstünlük 

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

Tender 42 lot üzrə keçiriləcəkdir.
Lot-1.Sumqayıt şəhərinin bir sıra təhsil müəssisələrində cari 

təmir işlərinin satınalınması.
Lot-2.Gəncə şəhərinin bir sıra təhsil müəssisələrində cari təmir 

işlərinin satınalınması.
Lot-3.Şirvan şəhərinin bir sıra təhsil müəssisələrində cari təmir 

işlərinin satınalınması.
Lot-4.Şirvan şəhərinin bir sıra təhsil müəssisələrində kommu-

nal-kommunikasiya işlərinin satınalınması.
Lot-5.Mingəçevir şəhərinin bir sıra təhsil müəssisələrində cari 

təmir işlərinin satınalınması.
Lot-6.Ağcabədi rayonunun bir sıra təhsil müəssisələrində cari 

təmir işlərinin satınalınması.
Lot-7.Ağdaş rayonunun bir sıra təhsil müəssisələrində cari 

təmir işlərinin satınalınması.
Lot-8.Ağsu rayonunun bir sıra təhsil müəssisələrində əsaslı 

təmir işlərinin satınalınması.
Lot-9.Ağsu rayonunun bir sıra təhsil müəssisələrində cari təmir 

işlərinin satınalınması.
Lot-10.Balakən rayonunun bir sıra təhsil müəssisələrində cari 

təmir işlərinin satınalınması.
Lot-11.Bərdə rayonunun bir sıra təhsil müəssisələrində cari 

təmir işlərinin satınalınması.
Lot-12.Beyləqan rayonunun bir sıra təhsil müəssisələrində cari 

təmir işlərinin satınalınması.
Lot-13.Biləsuvar rayonunun bir sıra təhsil müəssisələrində cari 

təmir işlərinin satınalınması.
Lot-14.Biləsuvar rayonunun bir sıra təhsil müəssisələrində 

kommunal-kommunikasiya işlərinin satınalınması.
Lot-15.Cəlilabad rayonunun bir sıra təhsil müəssisələrində cari 

təmir işlərinin satınalınması.
Lot-16.Cəbrayıl rayonunun bir sıra təhsil müəssisələrində cari 

təmir işlərinin satınalınması.
Lot-17.Cəbrayıl rayonunun bir sıra təhsil müəssisələrində kom-

munal-kommunikasiya işlərinin satınalınması.
Lot-18.Daşkəsən rayonunun bir sıra təhsil müəssisələrində cari 

təmir işlərinin satınalınması.
Lot-19.Füzuli rayonunun bir sıra təhsil müəssisələrində cari 

təmir işlərinin satınalınması.
Lot-20.Gədəbəy rayonunun bir sıra təhsil müəssisələrində cari 

təmir işlərinin satınalınması.
Lot-21.Göyçay rayonunun bir sıra təhsil müəssisələrində cari 

təmir işlərinin satınalınması.
Lot-22.Goranboy rayonunun bir sıra təhsil müəssisələrində cari 

təmir işlərinin satınalınması.
Lot-23.Hacıqabul rayonunun bir sıra təhsil müəssisələrində cari 

təmir işlərinin satınalınması.
Lot-24.Hacıqabul rayonunun bir sıra təhsil müəssisələrində 

kommunal-kommunikasiya işlərinin satınalınması.
Lot-25.Xocavənd rayonunun bir sıra təhsil müəssisələrində cari 

təmir işlərinin satınalınması.
Lot-26.İmişli rayonunun bir sıra təhsil müəssisələrində cari 

təmir işlərinin satınalınması.
Lot-27.Qəbələ rayonunun bir sıra təhsil müəssisələrində cari 

təmir işlərinin satınalınması.
Lot-28.Qax rayonunun bir sıra təhsil müəssisələrində cari təmir 

işlərinin satınalınması.
Lot-29.Quba rayonunun bir sıra təhsil müəssisələrində əsaslı 

təmir işlərinin satınalınması.
Lot-30.Masallı rayonunun bir sıra təhsil müəssisələrində cari 

təmir işlərinin satınalınması.
Lot-31.Neftçala rayonunun bir sıra təhsil müəssisələrində cari 

təmir işlərinin satınalınması.
Lot-32.Neftçala rayonunun bir sıra təhsil müəssisələrində 

 kommunal-kommunikasiya işlərinin satınalınması.

Lot-33.Oğuz rayonunun bir sıra təhsil müəssisələrində cari 
təmir işlərinin satınalınması.

Lot-34.Salyan rayonunun bir sıra təhsil müəssisələrində cari 
təmir işlərinin satınalınması.

Lot-35.Salyan rayonunun bir sıra təhsil müəssisələrində kom-
munal-kommunikasiya işlərinin satınalınması.

Lot-36.Saatlı rayonunun bir sıra təhsil müəssisələrində cari 
təmir işlərinin satınalınması.

Lot-37.Sabirabad rayonunun bir sıra təhsil müəssisələrində cari 
təmir işlərinin satınalınması.

Lot-38.Şəmkir rayonunun bir sıra təhsil müəssisələrində cari 
təmir işlərinin satınalınması.

Lot-39.Şəki rayonunun bir sıra təhsil müəssisələrində cari təmir 
işlərinin satınalınması.

Lot-40.Tərtər rayonunun bir sıra təhsil müəssisələrində cari 
təmir işlərinin satınalınması.

Lot-41.Yevlax rayonunun bir sıra təhsil müəssisələrində cari 
təmir işlərinin satınalınması.

Lot-42.Zaqatala rayonunun bir sıra təhsil müəssisələrində cari 
təmir işlərinin satınalınması.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər hər lot üçün 150 (bir yüz 
əlli) manat məbləğdə iştirak haqqını aşağıda göstərilən hesaba 
köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər 
toplusunu Bakı şəhəri, Y.Bakuvi küçəsi 18 nömrəli ünvandan 
(əlaqələndirici şəxs-Sirac Əliyevdən, telefon-(+99412) 465 73 48 
(daxili 110) ala bilərlər: 

Təşkilat- Təhsil Nazirliyinin Təsərrüfathesablı Əsaslı Tikinti və 
Təchizat İdarəsi 

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

Kod- 805603
VÖEN- 9900001881
M/h- AZ03NABZ01350100000000002944
S.W.I.F.T. İBAZАZ 2Х
H/h- AZ88IBAZ38030019441856517211
VÖEN- 1500016711
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır. 
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədləri 

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

- tenderdə iştirak üçün yazılı müraciət; 
- iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi; 
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 30 bank 

günü qüvvədə olmalıdır); 
- tender təklifinin 1-ci əlavəsi kimi tender təklifi qiymətinin 1 faizi 

həcmində tender təklifinin təminatı-bank zəmanəti (zərflərin açıldığı 
tarixdən sonra ən azı 60 bank günü qüvvədə olmalıdır); 

- iddiaçılar haqqında tələb olunan sənədlər; 
- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, nizamnaməsi, qeydiyyat-

dan keçdiyi ölkə və rekvizitləri;
- Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari 

ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması 
haqqında müvafiq vergi orqanından arayış;

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

- son bir ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı;
- analoji işlər üzrə təcrübəsi və potensial imkanı haqqında 

məlumat (geniş arayış).
İddiaçılar 1-ci, 2-ci və 5-ci bəndlərdə qeyd olunan sənədləri 

5 mart 2019-cu il saat 17.00-a qədər, tender təklifini və bank 
təminatını isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 14 mart 2019-cu il saat 
17.00-а qədər yuxarıda göstərilən ünvana təqdim etməlidirlər. 

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər açılmadan geri 
qaytarılacaqdır. 

İddiaçıların təklifləri 15 mart 2019-cu il saat 15.00-da Təhsil 
Nazirliyinin Təsərrüfathesablı Əsaslı Tikinti və Təchizat İdarəsinin 
iclas zalında açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İşlər İdarəsi 
malların satınalınması məqsədilə

AÇIQ   TENDER   ELAN   EDİR 
Tender 1 lot üzrə keçiriləcəkdir.
Lot-1. Digər maşın və avadanlıqlar 

maddəsi üzrə malların satınalınması.
Maraqlananlar 100 (yüz) manat məbləğdə 

tenderdə iştirak haqqını aşağıda göstərilən he-
saba köçürdükdən sonra tenderin əsas şərtlər 
toplusunu ala bilərlər:

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 
İşlər İdarəsi

VÖEN-1700007431 
9 saylı Xəzinədarlıq İdarəsi 
VÖEN- 1700987121
Bank- DXA 
VÖEN- 1401555071 
Kod-210005
H/h-AZ67CTRE00000000000002728301
M/h-AZ41NABZ01360100000000003944
SWIFT-CTREAZ22
H/h-AZ28CTRE 00000000000004138316 
Fond-3, Büdcə təsnifatı kodu- 142319.
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
Malgöndərənlər (podratçılar) iddiaçı statu-

su qazanmaq üçün aşağıdakı sənədləri rəsmi 
blankda və möhürlə təsdiq olunmuş qaydada 
tender komissiyasına təqdim etməlidirlər:

- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 
müraciət;

- iştirak haqqının ödənilməsini təsdiq edən 
bank sənədi;

- tender təklifi (zərflər açıldığı gündən son-
ra ən azı 30 bank günü müddətində qüvvədə 
olmalıdır);

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

- malgöndərən (podratçı) haqqında tələb 
olunan sənədlər:

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

- malgöndərənin (podratçının) ixtisas 
göstəricilərinə dair məlumat;

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

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

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

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

- məhkəmə araşdırmalarına cəlb 
 olunub-olunmaması barədə məlumat;

- son bir ildə yerinə yetirilmiş analoji işlər 

barədə ətraflı məlumat.
Malgöndərənlər (podratçılar) 1-ci, 2-ci və 

5-ci bəndlərdə qeyd olunan sənədləri 1 mart 
2019-cu il saat 17 .00-dək tender komissiyası-
na təqdim etməlidirlər.

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

İddiaçılar tender təklifini və təklifin bank 
təminatını imzalanmış, möhürlənmiş, ikiqat 
bağlanmış zərfdə 14 mart 2019-cu il saat 
17.00-dək Bakı şəhəri, İstiqlaliyyət küçəsi 30 
nömrəli ünvanda yerləşən AMEA-nın Rəyasət 
Heyətinin inzibati binasında tender komissiya-
nına təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

Təklif zərfləri 15 mart 2019-cu il saat 
11 .00-da AMEA RH-nin kiçik iclas zalında 
açılacaqdır.

Açılışda iddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu-
nun tələblərinə uyğun keçiriləcəkdir.

Tender komissiyası

“AZƏRBAYCAN TELEVİZİYA VƏ 
RADİO VERİLİŞLƏRİ” QSC 

19 litr həcmdə polikarbonat qablarda təbii 
bulaq suyunun satınalınması məqsədilə 

KOTİROVKA SORĞUSU ELAN EDİR
Kotirovka sorğusunun iştirakçılarına təklif olunur ki, öz 

təkliflərini möhürlənmiş, imzalanmış şəkildə yazılı surətdə 
təqdim etsinlər. Müqaviləni yerinə yetirmək üçün kotirovka 
sorğusunun iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanla-
ra malik olmalıdırlar. Kotirovka sorğusunda iştirak etmək 
istəyənlər şərtlər toplusunu Bakı şəhəri, M. Hüseyn küçəsi 1 
nömrəli (əlaqələndirici şəxs- Orxan Ağalarovdan, telefon- 537-
03-64) ünvandan ala bilərlər. İddiaçılar kotirovka sorğusunda 
iştirak etmək üçün sənədləri 7 fevral 2019-cu il saat 18.00-
a qədər, Bakı şəhəri, M.Hüseyn küçəsi 1 nömrəli ünvana 
təqdim etməlidirlər. Göstərilən müddətdən gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. İddiaçıların təklifləri 8 
fevral 2019-cu il saat 15.00-da Bakı şəhəri, M.Hüseyn küçəsi 
1 nömrəli ünvanda xüsusi ayrılmış otaqda açılacaqdır. İddi-
açılar və onların səlahiyyətli nümayəndələri zərflərin açılışı 
prosedurunda iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

“AZƏRBAYCAN TELEVİZİYA VƏ 
RADİO VERİLİŞLƏRİ” QSC 

cəmiyyətin struktur bölmələrinin 
sənədlərinin tikilməsi və üzlənməsi 
işlərinin satınalınması məqsədilə 

KOTİROVKA SORĞUSU ELAN EDİR
Kotirovka sorğusunun iştirakçılarına təklif olunur ki, öz 

təkliflərini möhürlənmiş, imzalanmış şəkildə yazılı surətdə təqdim 
etsinlər. Müqaviləni yerinə yetirmək üçün kotirovka sorğusunun 
iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlara malik olmalıdırlar. 
Kotirovka sorğusunda iştirak etmək istəyənlər şərtlər toplusunu 
Bakı şəhəri, M. Hüseyn küçəsi1 nömrəli (əlaqələndirici şəxs- Or-
xan Ağalarovdan, telefon- 537-03-64) ünvandan ala bilərlər. İddi-
açılar kotirovka sorğusunda iştirak etmək üçün sənədləri 7 fevral 
2019-cu il saat 18.00-a qədər, Bakı şəhəri, M.Hüseyn küçəsi 1 
nömrəli ünvana təqdim etməlidirlər. Göstərilən müddətdən gec 
təqdim olunan zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. İddiaçıların 
təklifləri 8 fevral 2019-cu il saat 15.00-da Bakı şəhəri, M.Hüseyn 
küçəsi 1 nömrəli ünvanda xüsusi ayrılmış otaqda açılacaqdır. 
İddiaçılar və onların səlahiyyətli nümayəndələri zərflərin açılışı 
prosedurunda iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI GƏNCLƏR və İDMAN NAZİRLİYİ  
tədbirlərin keçirilməsinin satınalınması üçün 

AÇIQ   TENDER   ELAN   EDİR 
Tender 5 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Breyn-rinq intellektual oyu-

nu üzrə Azərbaycan Çempionatının 
keçirilməsinin satınalınması. 

 Lot-2. “Xəmsə” Milli İntellektual Oyu-
nu üzrə gənclər arasında XI Azərbaycan 
Çempionatının keçirilməsinin satınalın-
ması. 

 Lot-3. Kompüter oyunları üzrə 
gənclər arasında XIII Azərbaycan Çempi-
onatının keçirilməsinin satınalınması.

 Lot-4. İslam dünyası gənc klassik 
musiqi ifaçılarının (20 yaşadək) VIII 
Beynəlxalq müsabiqəsinin keçirilməsinin 
satınalınması.

 Lot-5. “İstedadların hazırlığı labo-
ratoriyası” VII Respublika olimpiadası-
nın onlayn mərhələsinin keçirilməsinin 
satınalınması. 

 Tender iştirakçılarına təklif olunur 
ki, “Dövlət satınalmaları haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanununa 
uyğun yuxarıda göstərilən lotlar üzrə öz 
tender təkliflərini möhürlənmiş, imzalan-
mış şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı surətdə 
təqdim etsinlər.

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşa-
ğıdakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir:

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

Prosedurla əlaqədar əlavə məlumat 
almaq üçün maraqlananlar 4658415 
nömrəli telefona (faks:4656438) müraciət 
edə bilərlər (əlaqələndirici şəxs- Kərimov 

Kənan Elman oğlu). İddiaçılar hər lot 
üçün 100 (yüz) manat məbləğdə işti-
rak haqqını aşağıda göstərilən hesaba 
ödədikdən sonra Azərbaycan dilində 
tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu 
Azərbaycan Respublikası Gənclər və İd-
man Nazirliyindən (Bakı şəhəri, Olimpiya 
küçəsi 4, II mərtəbə,Yaradıcı gənclərlə iş 
və asudə vaxtın təşkili sektorundan) ala 
bilərlər.

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

41NABZ01360100000000003944
VÖEN- 1401555071
SWIFT- CTREAZ22
Alan müştəri- Azərbaycan Respubli-

kasının Gənclər və İdman Nazirliyi
H/h- AZ50C-

TRE00000000000002147771
VÖEN- 1500171121
Büdcə səviyyəsinin kodu- 7
Təsnifat kodu- 142340
 İştirak haqqı heç bir halda geri qay-

tarılmır.
İddiaçılar prosedurda iştirak etmək 

üçün aşağıdakı sənədləri təqdim 
etməlidirlər:

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

bank sənədi;
-iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 

qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri;
-Azərbaycan Respublikasında 

vergilərə və digər icbari ödənişlərə 
dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş 

öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq 
vergi orqanlarından arayış; 

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

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

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

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

Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib 
olunmalıdır.

İddiaçılar tender prosedurunda 
iştirak etmək üçün yuxarıda göstərilən 
ixtisas sənədlərini 19 fevral 2019-cu il 
saat 18.00-a qədər tender komissiyası-
na təqdim etməlidirlər. İddiaçılar tender 
təkliflərini və təklifin 1%-i məbləğində 
bank təminatını 27 fevral 2019-cu il saat 
18.00-a qədər ikiqat bağlı zərflərdə iki 
nüsxədə tender komissiyasına təqdim 
etməlidirlər.

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

Təklif zərfləri iddiaçıların iştirakı 
ilə 28 fevral 2019-cu il saat 10.00-da 
Azərbaycan Respublikası Gənclər və 
İdman Nazirliyində açılacaqdır. 

Tender komissiyası

“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti  
“Şəfəq” gəmisinin əsaslı təmiri işlərinin satınalınması məqsədilə 

AÇIQ   TENDER   ELAN   EDİR 
I. Tenderdə iştirak üçün təqdim 

edilməli sənədlər:
 - tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
 - iştirak haqqının ödənilməsi barədə 

bank sənədi;
 - tender təklifi.
Müsabiqədə iştirak haqqında 

müraciət (imzalanmış və möhürlənmiş) 
və iştirak haqqının ödənilməsi barədə 
bank sənədi Azərbaycan dilində “Bakı 
Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” Qapalı 
Səhmdar Cəmiyyətinin (bundan sonra 
“Bakı Limanı”) yerləşdiyi ünvana və ya 
əlaqələndirici şəxsin elektron poçtuna 
təqdim olunmalıdır.

II. İştirak haqqının məbləği və əsas 
şərtlər toplusunun əldə edilməsi:

- müsabiqədə iştirak etmək istəyən 
iddiaçılar aşağıda qeyd olunan məbləğdə 
iştirak haqqını Bakı Limanının bank 
hesabına ödəyib ödənişi təsdiq edən 
sənədi Bakı Limanına təqdim etməlidirlər. 
Bu tələbləri yerinə yetirən iddiaçılar 
satınalma predmeti üzrə əsas şərtlər 
toplusunu elektron və ya çap formasında 
əlaqələndirici şəxsdən elanın IV bəndində 
göstərilən tarixədək həftənin istənilən 
iş günü saat 9.30-dan 17.30-a kimi ala 
bilərlər.

 İştirak haqqı 300 manatdır (ƏDV 
daxildir).

İştirak haqqı manatla və ya ekvivalent 
məbləğdə ABŞ dolları , yaxud Avro ilə 
ödənilə bilər.

Hesab nömrələri-
Bank rekvizitləri - “Kapital bank”ın 1 

saylı Səbail filialı
Kod- 200059
M/h-

AZ37NABZ01350100000000001944
VÖEN- 9900003611
SWIFT- AIIBAZ2X

Beneficiary name- Bakı Beynəlxalq 
Dəniz Ticarət Limanı

Beneficiary account- AZ27AI-
IB33010019443500206105

VÖEN- 9900065281
Ödənilmiş iştirak haqqı heç bir halda 

geri qaytarılmır.
III. Əsas şərtlər toplusunu alan 

malgöndərənlər (podratçılar) aşağı-
da qeyd olunan ilkin sənədləri təqdim 
etməlidirlər:

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

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

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

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

- mənşə və uyğunluq sertifikatları;
- digər sənədlər.
Yuxarıdakı sənədlər 1 mart 2019-cu 

il saat 18.00-a qədər göstərilən ünvana 
təqdim edilməlidir.

IV. Tender təklifi və tender təklifi 
təminatının təqdim olunmasına dair 
tələblər aşağıdakılardır:

• tender təklifi (zərflərin açıldığı 
gündən sonra azı 60 bank günü qüvvədə 
olmalıdır);

• tender təklifinin ümumi qiymətinin 
1 faizi həcmində tender təklifinin 
təminatı (tender təklifinin qüvvədə olma 
müddətindən 30 bank günü çox olmalıdır).

Tender təklifi və tender təklifinin 
təminatı möhürlənmiş, ikiqat zərfdə, 2 
(iki) nüsxədə (əsli və surəti) 12 mart 
2019-cu il saat 18.00-a qədər göstərilən 
ünvana təqdim edilməlidir.

Həmin vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

V. Müsabiqədə tətbiq edilən qaydalar 
və “Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Lima-
nı” QSC-nin müstəsna hüququ barədə 
məlumat:

• tender Bakı Limanı baş direkto-
runun 21 dekabr 2016- cı il tarixli 55 
nömrəli əmrinə və həmin əmrlə təsdiq 
olunmuş Bakı Limanının daxili satınalma 
prosedurlarına uyğun keçirilir.

• Bakı Limanının daxili satınalma 
prosedurlarına uyğun olaraq satınalma 
komissiyası bütün müsabiqə təkliflərini 
rədd etmək və müsabiqəni ləğv etmək 
hüququna malikdir.

VI. Satınalan təşkilatın ünvanı:
Ünvan- AZ1010, Bakı şəhəri, Nəsimi 

rayonu, Ü.Hacıbəyov küçəsi 72.
VII. Əlaqələndirici şəxs- Hacıyeva 

Aytəkin Əvəz qızı, satınalmalar şöbəsinin 
aparıcı mütəxəssisi, telefon nömrəsi- 
+994 12 498-91-84.

e-mail: ahajiyeva@portofbaku.com
VIII. Tender təklifi zərflərinin açılışı 

tarixi, vaxtı və yeri:
Zərflər 13 mart 2019-cu il, Bakı vaxtı 

ilə saat 17.00-da elanın VI bölməsində 
göstərilən ünvanda açılacaqdır.

IX. Təkliflərin müqayisə edilməsi və 
qiymətləndirilməsi aşağıdakı meyarlara 
əsasən həyata keçiriləcəkdir:

-qiymət;
- keyfiyyət;
-təcrübə;
- maliyyə vəziyyəti və s.
X. Müqavilənin yerinə yetirilməsi 

müddəti:
-satınalma müqaviləsinin 90 (doxsan) 

gün müddətində yerinə yetirilməsi tələb 
olunur.

Satınalma komissiyası

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI GƏNCLƏR və İDMAN NAZİRLİYİ 
“Tələbə baharı” XII Ümumrespublika tələbə yaradıcılığı 

festivalının keçirilməsinin satınalınması üçün 
AÇIQ   TENDER   ELAN   EDİR 

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

Təkliflərin qiymətləndirilməsində 
aşağıdakı meyarlara üstünlük 
veriləcəkdir:

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

Prosedurla əlaqədar əlavə məlumat 
almaq üçün maraqlananlar 012 465 
64 43 nömrəli telefona (faks:4656438) 
müraciət edə bilərlər (əlaqələndirici 
şəxs-Rəhimova Günay Rauf qızı). 
İddiaçılar 100 (yüz) manat məbləğdə 
iştirak haqqını aşağıda göstərilən hesa-
ba ödədikdən sonra Azərbaycan dilində 
tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu 
Azərbaycan Respublikası Gənclər 
və İdman Nazirliyindən (Bakı şəhəri, 
Olimpiya küçəsi 4, II mərtəbə, tələbə 
və tələbə təşkilatları ilə iş sektorundan) 
ala bilərlər.

Bank-Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi
Kod - 210005
M/h- AZ41NABZ 

01360100000000003944

VÖEN- 1401555071
SWIFT- CTREAZ22
Alan müştəri- Azərbaycan  

Respublikasının Gənclər və İdman 
Nazirliyi

H/h- AZ50CTRE 
00000000000002147771

VÖEN- 1500171121
Büdcə səviyyəsinin kodu- 7
Təsnifat kodu- 142340
İştirak haqqı heç bir halda geri qay-

tarılmır.
İddiaçılar prosedurda iştirak etmək 

üçün aşağıdakı sənədləri təqdim 
etməlidirlər:

- iştirak etmək üçün yazılı müraciət;
- iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
-iddiaçının tam adı, hüquqi sta-

tusu, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 
rekvizitləri;

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

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

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

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

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

Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib 
olunmalıdır.

İddiaçılar tender prosedurunda 
iştirak etmək üçün yuxarıda göstərilən 
ixtisas sənədlərini 19 fevral 2019-cu il 
saat 18.00-a qədər tender komissiyası-
na təqdim etməlidirlər. İddiaçılar tender 
təkliflərini və təklifin 1%-i məbləğində 
bank təminatını 27 fevral 2019-cu 
il saat 18.00-a qədər ikiqat bağlı 
zərflərdə iki nüsxədə tender komissiya-
sına təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim 
olunan zərflər açılmadan geri qaytarı-
lacaqdır.

Təklif zərfləri iddiaçıların iştirakı 
ilə 28 fevral 2019-cu il saat 10.00-da 
Azərbaycan Respublikası Gənclər və 
İdman Nazirliyində açılacaqdır. 

Tender komissiyası



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

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

E-mail: info@xalqqazeti.com, xalqqazeti@gmail.com
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T E L E F O N L A R: “Xalq qəzeti”nin kompüter mərkəzində yığılıb və səhifələnib,  
“Azərbaycan” nəşriyyatında ofset üsulu ilə çap olunub.
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Rusiya

Silah satışının həcmi açıqlanıb

Rusiyanın Hərbi-Texniki Əməkdaşlıq üzrə Federal 
Xidmətinin rəhbəri Dmitri Şuqayev son 3 ildə xaricə illik 
silah satışının həcmini açıqlayıb.

“Son 3 ildə bizim illik silah satışı həcmimiz təxminən 
15 milyard dollar təşkil edib. Sifarişlərin portfeli 
təxminən belədir”, – deyə Şuqayev bildirib.

Onun sözlərinə görə, ixracın 50 faizə yaxını aviasi-
ya texnikasının payına düşüb.

Xəbəri TASS yayıb.

ABŞ

“Huawei”ə qarşı ittiham
“Huawei” şirkəti 

və onun maliyyə 
direktoru Men Vanç-
jouya qarşı rəsmi 
ittiham irəli sürülüb. 
ABŞ-ın baş proku-
roru vəzifəsini icra 
edən Metyu Uitaker 
telekommunikasi-
ya nəhəngi olan 
“Huawei”ə və onun 

tərəfdaşlarına qarşı iyirmiyə yaxın cinayət üzrə ittiham 
irəli sürdüklərini bildirib.

Açıqlamlara görə, “Huawei” “T-Mobile” şirkətinin 
kommersiya sirlərini oğurlamağa cəhddə və ABŞ-ın 
İrana qarşı tətbiq etdiyi sankisyaları pozmaqda ittiham 
olunur.

Xəbəri CNN yayıb.

Bəhreyn

Ən böyük sualtı park inşa edilir

Bəhreynin hakimiyyət orqanları bu ilin yayına kimi 
sahəsi 100 min kvadratmetrə çatacaq dünyada ən bö-
yük sualtı tematik park inşa etmək niyyətindədir.

İlk növbədə unikal ekoturizm obyekti kimi yaradı-
lacaq parkın tikintisinə ən yaxın vaxtlarda başlanacağı 
bildirilir. Sualtı kompleksdə dayvinqlə məşğul olmaq, 
dəniz flora və faunasını tədqiq etmək mümkün ola-
caq. Park yerli, regional və beynəlxalq səviyyələrdə 
dayverləri cəlb edəcək, dayvinq turları vasitəsilə ətraf 
mühitin, xüsusən sualtı aləmin qorunub saxlanılmasının 
əhəmiyyəti barədə ictimaiyyəti məlumatlandıracaq.

Xəbəri “Anadolu” agentliyi yayıb.

Almaniya

Yeni baş məşqçi

Almaniya-
nın “Hannover” 
futbol klubunun 
yeni baş məşqçisi 
müəyyənləşib.

Bildirilir ki, baş 
məşqçi Andre Bray-
tenrayterin istefaya 
göndərilməsindən 
sonra Bundesliqa 
təmsilçisinin “sükan”ı 
Tomas Dola tapşı-
rılıb. 52 yaşlı mütəxəssislə mövsümün sonuna qədər 
müqavilə imzalanıb.

Qeyd edək ki, “Hannover” cari mövsümdə 19 turdan 
sonra 11 xalla 17-ci sırada qərarlaşıb.

Xəbəri “hannover96.de” yayıb.
Hazırladı:  

Elçin ABBASOV,  
“Xalq qəzeti”

 Â Yanvarın 30-da
 Â Bakıda və Abşeron yarımadasında 

dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, 
əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin 
gecə və səhər bəzi yerlərdə duman, çiskin 
olacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək, gündüz 
cənub küləyi ilə əvəz olunacaq. Gecə 2-4, 
gündüz 7-9, Bakıda gecə 2-4, gündüz 7-9 
dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan 
yüksək 767 mm civə sütunu, nisbi rütubət 
gecə 85-95, gündüz 60-70 faiz olacaq.

 Â Naxçıvan Muxtar Respublikasında 
əsasən yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə 
duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 3 
dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyədək isti, dağlıq 
ərazilərdə 5-8 dərəcə şaxta, gündüz 4-9 
dərəcə isti olacaq.

 Â Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa, 
Xocalı, Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, 
Laçın, Kəlbəcər, həmçinin Daşkəsən-
Gədəbəy rayonlarında əsasən yağmursuz 
keçəcək. Gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə 
duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 3-8 
dərəcə şaxta , gündüz 2 dərəcə şaxtadan 3 
dərəcəyədək isti olacaq. 

 Â Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Ağ-
dam, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında əsasən 

yağmursuz keçəcək. Səhər bəzi yerlərdə 
duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 1 
dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyədək isti, gündüz 
7-11 dərəcə isti olacaq.

 Â Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, 
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, 
Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayon-
larında əsasən yağmursuz keçəcək. Ayrı-ayrı 
yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. 
Gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyədək isti, 
gündüz 4-9 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-10 
dərəcə şaxta, gündüz 3 dərəcə şaxtadan 2 
dərəcəyədək isti olacaq. 

 Â Mərkəzi Aran: Mingəçevir, Yevlax, Göy-
çay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, 

Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, 
Şirvan, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayon-
larında əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin 
axşam bəzi yerlərdə çiskinli yağış yağacağı 
ehtimalı var. Bəzi yerlərdə duman olacaq. 
Şərq küləyi əsəcək. Gecə 1 dərəcə şaxtadan 
4 dərəcəyədək isti, gündüz 6-11 dərəcə isti 
olacaq.

 Â Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, 
Astara rayonlarında əsasən yağmursuz 
keçəcək. Lakin axşam bəzi yerlərdə çiskinli 
yağış yağacağı ehtimalı var. Səhər dağlarda 
duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 
3-5, gündüz 7-11 dərəcə isti, dağlarda gecə 3 
dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyədək isti, gündüz 
3-7 dərəcə isti olacaq. 

30 yanvar 2019-cu il, çərşənbə12

B İ L D İ R İ Ş
“Xalq qəzeti”nin 24 yanvar 2019-cu il tarixli 

nömrəsində Azərbaycan Respublikasının Dövlət 
Neft Fondu (ARDNF) tərəfindən Avtomatlaşdırılmış 
İdarəetmə Sisteminin (Enterprise Resource Plan-
ning/ERP) proqram təminatının və onun inteqrasiya 
edilməsi üzrə xidmətlərin satınalınması məqsədilə 

dərc olunmuş iki mərhələli tender elanında texniki 
səhv səbəbindən tenderdə iştirak üçün təqdim 
ediləcək sənədlər siyahısında aşağıdakı bənd 
göstərilməmişdir.

- təklif edilməsi planlaşdırılan Avtomatlaşdırıl-
mış İdarəetmə Sisteminin proqram təminatının qlo-
bal istehsalçı tərəfindən istehsal edilməsini təsdiq 
edən sənədlər;

Tender komissiyası

 9 1998-ci il noyabrın 23-də Azərbaycan 
Respublikası Dövlət Əmlak Komitəsi 
tərəfindən İbrahimova Flora Ənvər qızının 
adına verilmiş Bakı şəhəri, Nizami rayonu, 
Q.Qarayev küçəsi 103 saylı 9 mərtəbəli 
binanın 1-ci mərtəbəsindəki 99.3 kvadrat-
metr qeyri-yaşayış sahəsinin 11692 nömrəli 

şəhadətnaməsi itdiyi üçün etibarsız sayılır.
 9 TİMHQİ tərəfindən Qurbanova 

Zümrüd Əliheydər qızının adına verilmiş 
qeydiyyat vəsiqəsi itdiyi üçün etibarsız 
sayılır. Bakı şəhəri, Xətai rayonu, General 
Ə.Şıxlinski küçəsi ev 49, mənzil 121.

Danimarka Almaniya ilə 
sərhəddə divar tikir 

 � Bu barədə məlumat verən “Anadolu” 
agentliyi qeyd edir ki, belə bir addımın 
atılması Afrika mənşəli donuz qarayarası 
virusunun ölkədə yayılmasının qarşısını 
almaq məqsədi daşıyır. 

Mənbə qeyd edir ki, 
ümumi uzunluğu 70 kilometr 
olacaq divarın tikintisi cari 
ilin payızına qədər yekun-
laşmalıdır. Ölkənin ətraf 
mühitin mühafizəsi və ərzaq 
naziri Yakob Elleman-Yen-
sen jurnalistlərə bildirib ki, 
bu divar, həmçinin qaban-
ların kütləvi ovlanmasından 
yaranan infeksiya zəncirini 
qıracaq və Afrika mənşəli 
donuz qarayarası virusunun 
Danimarkada yayılması riski-
ni azaldacaq.

Afrika mənşəli donuz 
qarayarası virusu insan üçün 

təhlükəli deyil, amma donuz-
ların bir neçə gün ərzində 
kütləvi tələfinə səbəb olur. 
Yerli jurnalistlər xatırladırlar 
ki, bu virus ilk dəfə 2014-cü 
ildə Polşada aşkar olunub və 
onun daşıyıcısı olan qaban 
qonşu Belarusdan bu ölkənin 
ərazisinə daxil olub. Ötən 
ilin sentyabrında Belçikanın 
Lüksemburq və Fransa ilə 
sərhədində də virusa yolux-
muş heyvanların tapılması 
bütün ölkələri profilaktik 
tədbirlər görməyə məcbur 
edib və karantin zonası-
nın yaradılması məqsədilə 

minlərlə qaban və donuz 
məhv edilib. Almaniyada hey-
vanların bu virusa yoluxması 
halları qeydə alınmasa da, 
Danimarka hökuməti hey-
vanları xəstəlikdən qorumaq 
üçün müvafiq tədbirlərin 
görülməsinə qərar verib.

Danimarka Avropada do-
nuz ətinin əsas ixracatçıların-
dan biridir. Hər il bu ölkənin 
5 min fermasında 28 milyon 
donuz yetişdirilir. 2016-cı ilin 
statistik məlumatına görə, do-
nuz əti Danimarka ixracatının 

5 faizini (ildə 4 milyard avro) 
təşkil edir. Belə olan halda, 
Danimarka hökumətinin 
divar tikmək təşəbbüsü 
başadüşüləndir.

 Rövşən ATAKİŞİYEV, 
“Xalq qəzeti”

Bu il Rusiyada inflyasiya 
dörd faizdən aşağı olacaq 

 � Rusiya hökuməti yanında Maliyyə 
Universitetinin ekspertləri belə qənaətə 
gəliblər ki, 2019-cu ildə ölkə əhalisinin real 
aylıq əmək haqları ən azı 4 faiz, yaxşı halda 
isə 7 faiz artacaq. Məlumatı “İnterfaks” 
yayıb. 

Onların fikrincə, 2020-
ci ildə də əmək haqlarının 
artımı davam edəcək. 
Mütəxəssislər bu qənaətə 
istehlakçı rəylərinin tədqiqatı 
nəticəsində gəliblər. Tədqiqat 
əsasında 2019–2020-ci 
illərdə Rusiyanın sosial-iqti-
sadi inkişafının proqnozları 
da yenilənib. 

Bununla belə, ekspertlər 
hesab edirlər ki, bu il əmək 
haqlarının artmasına baxma-
yaraq, əhalinin real gəlirləri 
(əmək haqları gözlənilən 
real gəlirlərin yalnız bir 
hissəsini təşkil edir) oldu-
ğu kimi qalacaq. “Bizim 
qiymətləndirməmizə görə, 
bu göstərici yalnız 2020-ci 

ildə artmağa başlayacaq. 
Hesablamalara əsasən, 
əmək haqları illik minimum 
bir faiz artacaq. Optimal va-
riantda 2020-ci ildə əhalinin 
real gəlirlərinin artımı 6-7 
faiz təşkil edə bilər”, – deyə 
Maliyyə Universitetinin 
prorektoru Aleksey Zubets 
bildirib. 

Onun sözlərinə görə, uni-
versitetin ekspertləri hesabla-
yıblar ki, bu il ölkədə inflya-
siya 4 faizdən az olacaq: 
“2019-cu ilin ikinci yarısından 
etibarən istehlakçı fəallığının 
azalması ilə əlaqədar inf-
lyasiya da aşağı düşəcək”. 
Eyni zamanda, rublun dollara 
qarşı möhkəmlənməsini də 
2019-cu ilin ikinci yarısından 
sonra gözləmək olar.

Ekspertlərin 
qiymətləndirməsinə görə, 
yaxın iki il ərzində Rusiya 
əhalisinin bahalı şeylər, 
xüsusən daşınmaz əmlak 
və avtomobil alması çətin 
olacaq. 

Paşa ƏMİRCANOV,  
“Xalq qəzeti”

 � Əfqanıstan Prezidenti Əşrəf Qani 
Taliban hərəkatının rəhbərliyini ölkə hökuməti 
ilə danışıqlara başlamağa çağırıb. Bu barədə 
“Euronews” agentliyi məlumat yayıb.

Dövlət başçısı deyib: 
“Taliban seçim etməlidir: 
ya əfqan xalqının tərəfinə 
keçməli, ya da digər ölkələrin 
əlində oyuncaq olaraq 
qalmalıdır. Mən Talibanı 
xarici qüvvələrin zərərli 
planlarına “yox” deməyə, 
ölkə vətəndaşlarının haqlı 
tələblərinə uyğun olaraq, 

hökumətlə danışıqlara başla-
mağa çağrıram”. 

Siyasi təhlilçilər hesab 
edirlər ki, Taliban ilə iqtidar 
arasında qarşılıqlı anlaşma 
olmadığı üçün sülh danışıq-
larının tezliklə başlanacağına 
ümid çox azdır. 

Taliban rəhbərləri isə 
hökuməti xalqın maraqlarına 

zidd siyasət yürütməkdə suç-
lanır. Onlar xarici ölkə qoşun-
larının Əfqanıstandan təcili 
çıxmasını tələb edir, yalnız 
bu zaman iqtidarla danışıq-
lara başlamağın mümkün 
olduğunu bildirirlər.

Bir müddət əvvəl medi-
ada ABŞ nümayəndələri ilə 
talibançılar arasında danı-
şıqların aparıldığı barədə 
məlumat yayılıb. Təsadüfi 
deyil ki, bu günlərdə ABŞ 
dövlət katibi Maykl Pompeo 
bildirib ki, Birləşmiş Ştatlar 
hökuməti Əfqanıstandan 

qoşunların çıxarılmasında 
maraqlıdır.

M.Pompeo öz 
“twitter"”mikrobloqunda belə 
yazıb: “ABŞ sülhün əldə 
olunması, Əfqanıstanın 
beynəlxalq terrorçuluğun 
meydanına çevrilməsi 
təhlükəsinin aradan qaldı-
rılması və silahlı qüvvələrin 
evlərinə geri qayıtmasında 
ciddi şəkildə qərarlıdır”. 

M.HACIXANLI,  
“Xalq qəzeti” 

Əfqanıstan lideri Talibanı 
danışıqlara dəvət edir

NATO-nun müdafiə 
xərcləri artırılıb
 � NATO-nun Baş katibi Yens 

Stoltenberq ABŞ müdafiə nazirinin 
səlahiyyətlərinin müvəqqəti icraçısı 
Patrik Şenaxanla görüş zamanı hərbi 
qurum üzvlərinin müdafiə xərclərinin 
artırılması ilə bağlı real addımlar 
atacaqlarını bildirib. Bu barədə  
RİA “Novosti” məlumat yayıb.

Müdafiə xərcləri 
ilə bağlı real inkişafın 
müşahidə olunduğunu 
bildirən Baş katib Yens 
Stoltenberq 2020-ci ilə 
qədər Avropa və Kana-
danın müdafiə xərclərinə 
100 milyard dollar əlavə 
edəcəklərini vurğulayıb.

Qeyd edək ki, bun-
dan öncə Yens Stolten-
berq 2024-cü ilə qədər 

NATO ölkələrinin müdafiə xərclərini 266 milyard dollar 
artıracaqlarını bildirmişdi.

Mahmud QƏRİBOV,  
“Xalq qəzeti” 

BMT münaqişə bölgələrində aclıqdan 
əziyyət çəkənlərin sayını açıqlayıb

 �  BMT-nin Ümumdünya Ərzaq Proqramı ilə qurumun Ərzaq və 
Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı birgə hesabat hazırlayıb. 

Hesabatda qeyd edilir ki, hazırda dünyada 
mövcud olan 8 münaqişə bölgəsində yaşayan 56 
milyon nəfər aclıqdan əziyyət çəkir. Bu barədə 
TASS məlumat yayıb. 

Sənəddə qeyd olunub ki, münaqişənin da-
vam etdiyi 8 ölkdə ərzaq böhranı aktual problem 
olaraq qalır. BMT-nin məlumatına görə, həmin 
dövlətlər Əfqanıstan, Mərkəzi Afrika Respubli-
kası, Konqo Demokratik Respublikası, Cənubi 
Sudan, Yəmən, Suriya, Somali və Çaddır. 

Rövşən ATAKİŞİYEV, “Xalq qəzeti”

 � Kubanın paytaxtı Havanada tornado 
3 nəfərin həyatına son qoyub. 170 nəfər 
xəsarət alıb.

Kubanın hakimiyyət or-
qanlarının nümayəndələri 
bildiriblər ki, tornado 
nəticəsində paytaxt Hava-
naya ciddi ziyan dəyib.

Küləyin sürəti saatda 
100 kilometrə çatır. Güclü 
külək avtomobilləri, ağac-
ları, elektrik dirəklərini aşı-
rıb. Şəhərin bəzi küçələri 
bağlanıb. Buna səbəb 
isə küləyin balkonları 
 uçurmasıdır.

Qəzənfər QASIMOV,  
“Xalq qəzeti” 

Kubada  
tornado


