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Putin və Makron 
Suriyadakı 
vəziyyəti 
müzakirə ediblər

Ötən il  
şəhid ailələri və 
müharibə əlillərinə 
626 mənzil verilib

Dövlət Təhlükəsizliyi 
Xidmətinin hərbi 
hissəsində Dünya 
Azərbaycanlılarının 
Həmrəylik Günü və  
Yeni il bayramı 
münasibətilə tədbir 
keçirilib

Görkəmli dövlət 
xadimi, istedadlı 
alim, səhiyyə 
təşkilatçısı

– Əziz həmvətənlər! 
2018-ci il sona yaxınlaşır. Tam 

əminliklə demək olar ki, 2018-ci il 
ölkəmiz üçün uğurlu il olmuşdur. 
Ölkəmiz bütün istiqamətlər üzrə uğurla, 
sürətlə inkişaf etmişdir. Azərbaycan 
güclü ölkə kimi dünya miqyasında 
özünü təsdiqləyib. Bizim beynəlxalq 
mövqelərimiz daha da möhkəmlənib. 
Mən bu il 16 xarici səfər etmişəm. 
Ölkəmizə 16 dövlət və hökumət 
başçısı səfər etmişdir və bu, ikitərəfli 
əlaqələrimizin nə qədər geniş olduğu-
nu göstərir. Eyni zamanda, beynəlxalq 
təşkilatlar çərçivəsində Azərbaycan 
uğurla fəaliyyət göstərmişdir. Biz 
beynəlxalq aləmdə layiqli yerimizi tuta 
bilmişik. 

Qonşu ölkələrlə əlaqələrimiz 
daha yüksək səviyyəyə qalxıb. Bu, 
hər bir ölkə üçün çox önəmlidir, o 
cümlədən Azərbaycan üçün. Qonşu 
dövlətlərlə həm siyasi, həm iqtisadi 
və digər sahələrdə birgə apardığı-
mız işlər bölgədə sabitliyi daha da 
möhkəmləndirir. Sabitliyə gəldikdə, 
deyə bilərəm ki, dünyada gərginlik, 
risklər, təhdidlər artır, Azərbaycan isə 
sabitlik məkanıdır. 2018-ci ildə xalqı-
mız əmin-amanlıq, sabitlik şəraitində 
yaşayıb. Sabitliyin əsas səbəbi və onun 
mənbəyi xalq-iqtidar birliyidir. 

Biz Avropa İttifaqı ilə əlaqələrimizi 
daha da möhkəmləndirmişik. Bu il Avro-
pa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında im-
zalanmış Tərəfdaşlıq Prioritetləri sənədi 
bu münasibətlərin nə qədər yüksək 
səviyyədə olmasının təzahürüdür. Bu 
sənəddə ölkəmizin ərazi bütövlüyü, su-
verenliyi, sərhədlərimizin toxunulmazlığı 
haqqında çox aydın fikirlər öz əksini 
tapıb və bir daha onu göstərir ki, Avropa 
İttifaqı Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq 
Qarabağ məsələsinin həllində düzgün 
mövqedədir.

İslam həmrəyliyi məsələlərində 
bizim rolumuz artır. İslam Əməkdaşlıq 
Təşkilatı bu sahədə apardığımız 
siyasətə çox yüksək qiymət verir və tam 
əminliklə demək olar ki, Azərbaycan 
müsəlman aləmində öz güclü rolunu 
daha da gücləndirə bilib. Müsəlman 
ölkələri tərəfindən bizə göstərilən 
diqqət, hörmət və rəğbət göstərir ki, 

Azərbaycan bu sahədə də böyük 
 uğurlara nail olubdur. 

Bu il Xəzər dənizinin hüquqi statu-
sunun müəyyənləşdirilməsi məsələsi öz 
həllini tapdı. Bu, hesab edirəm ki, tarixi 
nailiyyətdir. Çünki bildiyiniz kimi, uzun 
illər ərzində bu məsələ həll olunmamış 
qalmışdı. Ancaq bu, hazırda öz həllini 
tapıb və Azərbaycan bu məsələnin 
həllində öz dəyərli töhfəsini vermişdir.

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinin həlli işində 
biz prinsipial mövqeyimizdə qalırıq. 
Bizim mövqeyimiz haqq-ədalət möv-
qeyidir. Bizim mövqeyimiz beynəlxalq 
hüququn norma və prinsiplərinə tam 
uyğundur. Dağlıq Qarabağ tarixi, əzəli 
Azərbaycan torpağıdır. Bütün dünya 
ölkəmizin ərazi bütövlüyünü tanı-
yır. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsi yalnız ölkəmizin 

ərazi bütövlüyü çərçivəsində öz həllini 
tapmalıdır. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 
qətnamələri tam icra edilməlidir, işğalçı 
qüvvələr qeyd-şərtsiz bizim torpaqları-
mızdan çıxarılmalıdır.

Deyə bilərəm ki, münaqişənin həlli 
işində Azərbaycan 2018-ci ildə çox ciddi 
mövqelərə malik oldu. Bildiyiniz kimi, 
Ermənistanda 20 il ərzində hakimiyyəti 
zəbt etmiş kriminal, rüşvətxor, xun-
ta rejimi çökdü və bu, Ermənistanın 
Azərbaycana qarşı apardığı işğalçı 
siyasətin tam iflasıdır. Onu da deyə 
bilərəm ki, bizim Ermənistana qar-
şı apardığımız çox düşünülmüş, 
məqsədyönlü və prinsipial siyasətimiz 
öz bəhrəsini verdi. Biz Ermənistanı bü-
tün regional və beynəlxalq layihələrdən 
təcrid edə bilmişik, Ermənistan iqtisa-
diyyatının çökməsində bizim payımız da 
kifayət qədər böyükdür. Hesab edirəm 

ki, bu gün münaqişənin həlli üçün yeni 
vəziyyət yaranır. Ümid edirəm ki, 2019-
cu ildə bu sahədə irəliləyiş ola bilər. 

Bununla yanaşı, əlbəttə, hesab 
edirəm ki, bizim güclü hərbi potensi-
alımız münaqişənin həlli üçün əsas 
amildir. Biz son illər ərzində öz hərbi 
qüdrətimizi böyük dərəcədə artıra bilmi-
şik. Bu gün Azərbaycan Ordusu dünya 
miqyasında güclü ordular sırasındadır. 
Bu il ölkəmizdə iki dəfə keçirilmiş hərbi 
parad bizim gücümüzü, bizim güclü 
ordumuzun potensialını göstərir. Ən 
müasir silahlarla, texnika ilə təchiz 
edilmiş Azərbaycan Ordusu çox yüksək 
döyüş qabiliyyətinə malikdir və biz bu il 
bunu bir daha təsdiq etdik. Azərbaycan 
Ordusu Azərbaycan-Ermənistan 
sərhədinin Naxçıvan istiqamətində 
uğurlu əməliyyat keçirərək 11 min 
hektar torpağa tam nəzarət edir. Strateji 

yüksəkliklərin əldə edilməsi bizə imkan 
verir ki, Ermənistan ərazisindən keçən 
önəmli kommunikasiyalara və yollara 
tam nəzarət edək. 

Biz bundan sonra da öz hərbi 
qüdrətimizi artıracağıq. Biz Ermənistan-
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsini sülh yolu ilə həll etmək 
istəyirik və danışıqlarda iştirakımız 
bunun əyani sübutudur. Ancaq hər kəs 
bilir və bilməlidir ki, münaqişənin həlli 
üçün hərbi amil xüsusi rol oynayır və 
bundan sonra da biz hərbi qüdrətimizi 
artıracağıq. 

Bu il məcburi köçkünlər üçün çox 
böyük işlər görülüb. 5800 köçkün ailəsi 
üçün yeni evlər, mənzillər tikilib və 
onlara təqdim edilib. Bu, son illərdə 
rekord göstəricidir. Şəhid ailələrinə, Qa-
rabağ müharibəsi əlillərinə 626 mənzil 
verilmişdir və biz bu siyasəti gələn il də 
davam etdirəcəyik. 

Əlbəttə ki, bütün bu işləri görmək 
üçün güclü iqtisadiyyat olmalıdır və bu 
iqtisadiyyat var. Bu gün Azərbaycan 
iqtisadi inkişaf baxımından heç kimdən 
asılı deyil. Azərbaycan iqtisadiyya-
tı müstəqil iqtisadiyyatdır və bizim 
müstəqil siyasətimizi gücləndirən 
amildir. Bu il ümumi daxili məhsul artır, 
qeyri-neft sektoru artır, sənaye isteh-
salı artır, qeyri-neft sənaye sektorunda 
isə artım 9 faizdən çoxdur. İxracımız 
təxminən 40 faiz artıb. Ölkə iqtisa-
diyyatına 10 milyard dollar sərmayə 
qoyulubdur. Dünya Bankının “Doing 
Business” proqramının son hesablama-
larında Azərbaycan dünya miqyasında 
25-ci yerə layiq görülüb. Yəni, bu, 
onu göstərir ki, apardığımız islahatlar, 
şəffaflıq, ciddi iqtisadi islahatlar öz 
nəticəsini verir və Dünya Bankı bunu 
yüksək qiymətləndirir. 

Biz müasir texnologiyalara böyük 
əhəmiyyət veririk. Bu il bizim üçün-
cü peykimiz orbitə buraxılmışdır. Bu, 
böyük hadisədir. Azərbaycan dünyanın 
məhdud sayda olan kosmik klubunun 
üzvüdür və bu sahədə öz mövqelərimizi 
möhkəmləndiririk. 

Bu il Cənub Qaz Dəhlizinin rəsmi 
açılışı olmuşdur. May ayında biz bu 
möhtəşəm tədbiri qeyd etmişdik. Bu, 
böyük tarixi nailiyyətdir. Eyni zamanda, 

bu ilin iyun ayında TANAP layihəsi də 
rəsmi olaraq açıldı və beləliklə, Cənub 
Qaz Dəhlizinin tam başa çatması üçün 
çox gözəl imkanlar yarandı. Bu, bizim 
tarixi nailiyyətimizdir və Azərbaycan 
xalqı bundan sonra onilliklər ərzində bu 
layihələrin faydasını görəcək. 

Bu il Ələt Ticarət Limanının açılı-
şını qeyd etdik. Bu da tarixi layihədir. 
Azərbaycan nəinki regionun, Avrasi-
yanın çox önəmli nəqliyyat mərkəzinə 
çevrilir. Şimal-Cənub, Şərq-Qərb 
dəhlizləri bizim ərazimizdən keçir. Çox 
güclü nəqliyyat infrastrukturu bizə im-
kan verəcək ki, tranzit imkanlarımızdan 
çox böyük səmərə ilə istifadə edə bilək. 

Bildiyiniz kimi, ilin əvvəlində mənim 
sərəncamımla 2018-ci il “Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyəti ili” elan edilmişdir. 
Biz Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
100 illiyini həm ölkəmizdə, həm də bir 
çox xarici ölkələrdə böyük təntənə ilə 
qeyd etmişik. Bugünkü Azərbaycan 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
varisidir. Azərbaycan heç vaxt tarixdə 
bu qədər güclü, bu qədər müstəqil, bu 
qədər azad olmamışdır. 

Bu il ölkəmizdə prezident seçkiləri 
keçirilmişdir. Azərbaycan xalqı bir daha 
mənə yüksək etimad göstərmişdir, 
mənim fəaliyyətimə yüksək qiymət ver-
mişdir. Mən son 15 il ərzində Prezident 
kimi çalışmışam ki, xalqa ləyaqətlə 
xidmət edim. Bundan sonra da çalı-
şacağam ki, Azərbaycanın inkişafı, 
Azərbaycanın gücləndirilməsi, xalqın 
rifahının artması üçün əlimdən gələni 
əsirgəməyim. Mənim bir amalım var: 
güclü Azərbaycan dövləti qurmaq və 
xalqa ləyaqətlə xidmət etmək. 

Bu gün Dünya Azərbaycanlılarının 
Həmrəylik Günüdür. Bu fürsətdən 
istifadə edərək, dünyada yaşayan bütün 
azərbaycanlılara, soydaşlarımıza öz 
salamlarımı çatdırıram, onlara uğurlar 
arzulayıram. 

Əziz həmvətənlər, əziz bacılar və 
qardaşlar. 

Mən sizi Yeni il bayramı və Dünya 
Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü 
münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. 

Bayramınız mübarək olsun!

Rusiya Federasiyasının 
Prezidenti zati-aliləri 

cənab Vladimir Putinə
Hörmətli Vladimir Vladimiroviç!
Maqnitoqorskda baş vermiş faciə barədə 

xəbər məni dərindən kədərləndirdi.  
Sizə, həlak olanların doğmalarına və 

yaxınlarına, bütün Rusiya xalqına Azərbaycan 
xalqı adından və şəxsən öz adımdan dərin 
hüznlə başsağlığı verir, zərərçəkənlərin tezliklə 
sağalmasını arzulayıram.

İlham ƏLİYEV  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Bakı, 2 yanvar 2019-cu il

Prezident İlham Əliyev Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin 
yeni Əmlak Xidmətləri Məkanının açılışında iştirak edib

 � Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyev yanvarın 3-də Əmlak Məsələləri 
Dövlət Komitəsinin yeni Əmlak Xidmətləri 
Məkanının açılışında iştirak edib.

Əmlak Məsələləri Dövlət 
Komitəsinin sədri Kərəm Həsənov 
Prezident İlham Əliyevə burada 
yaradılan şərait barədə məlumat 
verdi. Binanın tikintisinə ötən 
ilin mayında başlanılıb. Müasir 
səviyyədə və yüksək zövqlə 
inşa olunan ikimərtəbəli binanın 
həyətində avtomobillər üçün 
parkinq yeri yaradılıb, abadlıq və 
yaşıllıq işləri görülüb.

Dövlətimizin başçısı Əmlak 
Xidmətləri Məkanının rəmzi 
açılışını bildirən lenti kəsdi.

Əmlak Xidmətləri Məkanının 
yaradılmasında əsas məqsəd 
Əmlak Məsələləri Dövlət 
Komitəsinin bütün fəaliyyət sahələri 
üzrə göstərdiyi xidmətlərin vahid 
məkanda həyata keçirilməsidir. 
Burada əmlakla bağlı bütün 
xidmətlər beynəlxalq standartlara 

uyğun qurulmaqla, şəffaflığın 
təmin olunması, vətəndaş 
məmnunluğunun artırılması, 

vətəndaş-məmur təmaslarının 
minimuma endirilməsi, xidmətlərin 
tam elektronlaşdırılması təmin 

edilib. Şənbə və bazar da daxil 
olmaqla həftənin bütün günləri 
məkanda 100-ə yaxın işçi 
tərəfindən xidmətlərin göstərilməsi 
nəzərdə tutulur. Burada 
könüllülərin xidmətlərindən də 
istifadə olunur. Binada, həmçinin 
BMT-nin Əlillərin Hüquqları 
Haqqında Konvensiyasına uyğun 
olaraq bu qəbildən insanların 
sərbəst hərəkəti üçün də bütün 
şərait yaradılıb. Burada notarius, 
bank, memarlıq və layihələndirmə 
işləri, əmlakın sığortalanması və 
poçt xidməti nəzərdə tutulub.

(ardı 2-ci səhifədə)

Prezident İlham Əliyevin Dünya Azərbaycanlılarının  
Həmrəylik Günü və Yeni il münasibətilə Azərbaycan xalqına təbriki
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Prezident İlham Əliyev Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin 

yeni Əmlak Xidmətləri Məkanının açılışında iştirak edib

(əvvəli 1-ci səhifədə)

Əmlak Xidmətləri Məkanında 
1909-2018-ci illərdə daşınmaz 
əmlak üzərində mülkiyyət 
hüquqlarını özündə əks 
etdirən müxtəlif dövrlərə aid 
hüquqmüəyyənedici mülkiyyət 
sənədlərinin sərgiləndiyi arxiv 
guşəsi də var. Binada kafe, 
kitabxana, uşaq oyun sahəsi də 
yaradılıb.

Dövlətimizin başçısına komitə 
tərəfindən elektronlaşdırılan 
xidmətlər barədə məlumat 
verildi. Komitə artıq 40 xidməti 
elektron qaydada vətəndaşlara 
birbaşa və e-Hökumət portalı 
vasitəsilə təqdim edir. Daşınmaz 
əmlakın qeydiyyatı üzrə ödənilən 
xidmət haqqının və dövlət 
rüsumunun öyrənilməsi ilə 
bağlı vətəndaşlar üçün daha 
çox maraq doğuran “Əmlak 
kalkulyatoru” iş prinsipləri  və  
“Elektron çıxarışın yoxlanılması” 
kimi elektron xidmətlər nümayiş 
olundu. “Elektron çıxarış” xidməti 
vətəndaş məmur ünsiyyətini 
tam məhdudlaşdırır. Belə ki, 
elektron imzaya sahib vətəndaş 
istənilən yerdən e-Hökumət 
portalı vasitəsilə xidmətə 
müraciət edir, müvafiq sənədlərini 
göndərir, komitə tərəfindən 
hazırlanmış elektron çıxarış isə 
onun portaldakı şəxsi kabinetinə 
göndərilir. Vətəndaş digər dövlət 
orqanlarına müraciət zamanı 
elektron çıxarışının düzgünlüyünü 
yoxlamaq üçün “Elektron çıxarışın 
yoxlanılması” xidmətindən istifadə 
edir. Qısa müddət keçməsinə 
baxmayaraq, artıq 8 mindən çox 
“Elektron çıxarış” sahibi var.

Binada elektron informasiya 
sistemlərinin tətbiq olunması 
üçün bütün zəruri infrastruktur 
yaradılıb və bina müasir İKT 
avadanlığı ilə təchiz olunub. 
Məkanda xidmətlərin daha 
dəqiq, prosedurların sürətli 
olması üçün elektron idarəetmə 
sistemini həyata keçirən qurğular 
quraşdırılıb. Vətəndaşlar elektron 
monitorlara daxil olmaqla 
xidmətlərdən internet vasitəsilə də 
istifadə edə bilirlər. 

Özəlləşdirmə hərraclarının 
keçirilməsi ilə bağlı 100 nəfərlik 
hərrac zalında monitorlar 
vasitəsilə özəlləşməyə çıxarılan 
əmlaklarla tanışlıq, keçirilən 
özəlləşdirmə hərraclarında həm 
canlı iştirak etmək, həm də 
elektron qoşulmaqla hərraca 
qatılmaq imkanları yaradılıb. 

Özəlləşmənin elektronlaşdırılması 
prosesin sürətlənməsinə 
və investorların marağının 
artmasına imkan verib. Elektron 
hərracda elektron imzası olan 
hər bir vətəndaş yerindən asılı 
olmayaraq elektron hərrac 
sisteminə qoşularaq iştirak edə 
bilər. İndiyədək 28 elektron hərrac 
keçirilib və 900-dən çox əmlak 
satışı üzrə elektron sifariş qəbul 
olunub.

Burada gün ərzində  1000-ə 
yaxın vətəndaşa xidmət 
göstərilməsi planlaşdırılır. 
Əmlak Xidmətləri Məkanında, 
ümumilikdə, komitənin fəaliyyət 
sahələrinə uyğun 46 xidmət 
təqdim ediləcək. Göstərilən 
xidmətlərə dövlət əmlakının idarə 
edilməsi və özəlləşdirilməsi, 
dövlət və bələdiyyə əmlakı ilə 
bağlı hərracların təşkili, torpaq 
və qeyri-yaşayış sahələrinin 
icarəyə verilməsi, əmlakın 
qiymətləndirilməsi, daşınmaz 
əmlakın qeydiyyatı ilə bağlı 
müraciətlərin qəbulu, hazır 
sənədlərin təqdim edilməsi və 
digər xidmətlər daxildir.

Prezident İlham Əliyevə 
torpaqların idarə edilməsində 

istifadə olunan Peyk Müşahidə 
Sistemi layihəsinin iş prinsipi 
barədə məlumat verildi. Layihənin 
məqsədi torpaqlara dövlət 
nəzarətinin həyata keçirilməsində 
çevikliyin artırılması, qanunsuz 
tikililərin, torpağın münbit 
qatının korlanmasının qarşısının 
alınması, torpaq tədqiqatı, 
geobotaniki tədqiqat zamanı yeni 
texnologiyaların, süni intellektin 
imkanlarından istifadə edilməsidir. 
Layihə nəticəsində ölkə ərazisi 
peyk vasitəsilə 5 gündən bir 
çəkilir. Peyk vasitəsilə çəkilmiş 
bütün təsvirlər süni intellektin 
tətbiq olunduğu Peyk Müşahidə 
Sisteminə daxil edilir. Süni intellekt 
vasitəsilə təsvirlərin analizi 
başlayır və əvvəlki təsvirlərlə 
sonrakı təsvirlər arasındakı 
fərqlər, yəni hər çəkilişdən 
sonrakı dövrdə torpaq səthində 
baş verən dəyişikliklər və onların 
koordinatları sistem vasitəsilə 
avtomatik olaraq müəyyən edilir. 
Sistem vasitəsilə torpaq səthində 
aşkarlanmış dəyişikliklərə yerində 
baxışın keçirilməsi komitənin 
torpaq müfəttişləri tərəfindən 
təmin edilir, aşkarlanmış qanunsuz 
tikililərin qarşısı alınır, torpağın 

münbit qatının korlanmasına 
və ümumiyyətlə, qeyri-qanuni 
istifadəsinə yol verilmir. Komitə ilə 
yanaşı, Peyk Müşahidə Sisteminin 
imkanlarından kənd təsərrüfatı 
təyinatlı torpaqlarda əkilmiş 
bitkilərin müəyyənləşdirilməsi 
və monitorinqi məqsədilə 
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, 
fövqəladə hadisələr zamanı 
meşə yanğınlarının müəyyən 
edilməsi və təbiətə dəyən zərərin 
monitorinqi, su daşqınları zamanı 
dəyişikliklərin və çaylarda suların 
artma-azalma intensivliyinin 
müəyyən edilməsi məqsədilə 
Fövqəladə Hallar Nazirliyi, meşə 
fonduna daxil olan ərazilərdə 
dəyişikliklərin müəyyən edilməsi 
məqsədilə Ekologiya və Təbii 
Sərvətlər Nazirliyi, eyni zamanda, 
yerli icra hakimiyyəti orqanları 
və bələdiyyələr tərəfindən 
istifadə olunacaq. Sistemin bu 
ilin əvvəlindən ilkin sınaqlar 
həyata keçirməklə tam istifadəyə 
verilməsi nəzərdə tutulur.

Eyni zamanda, lokal 
ərazilərdə torpaqlarda baş 
verən dəyişikliklərin öyrənilməsi, 
nəzarətin keyfiyyətinin artırılması, 
daşınmaz əmlakın kadastrı və 

torpaqların elektron uçotunun 
aparılması, məkan məlumatları 
və aerofoto çəkilişlərlə yanaşı, 
yeni texnologiya olan dron 
çəkilişlərindən də istifadə ediləcək.   

Əmlakların 3D çəkilişlərinin 
aparılması məqsədilə son 
texnologiyalardan olan 
“Matterport” avadanlığından 
istifadə edilir. Bu innovativ 
avadanlıq daşınmaz əmlak, 
mənzil, fərdi ev, zavod, fabrik, 
muzey və digər tikililərin 3D 
modelini əldə edir, plan–çertyojları 
və ölçüləri avtomatik olaraq qısa 
müddət ərzində hazırlayır, əmlakın 
qeydiyyatında, hərraclarda, 
özəlləşdirmədə əmlak barəsində 
ətraflı məlumatı təqdim edir.

“Streetview” layihəsi nəqliyyat 
infrastrukturu obyektlərinin vizual 
rəqəmsallaşdırılmasını, seçilmiş 
yollar, küçə və prospektlər üzrə 
ünvan reyestrinin dayanıqlı 
idarə olunmasını təmin edir. Bu 
sistem əldə olunan məlumatların 
Ünvan portalına inteqrasiyasını 
və reyestrdə ünvanvermə işinin 
asanlaşdırılmasını təmin edir. 

Prezident İlham Əliyev 
kollektivə uğurlar arzuladı.

Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.  

AZƏRTAC

Azərbaycanın pravoslav 
xristian icmasına

Hörmətli həmvətənlər!
Sizi – Azərbaycanın bütün pravoslav xristi-

anlarını müqəddəs Milad bayramı münasibətilə 
ürəkdən təbrik edir, hər birinizə ən səmimi arzu 
və diləklərimi yetirirəm.

Müasir dünyada multikulturalizmin ünvanla-
rından birinə çevrilən Azərbaycan Respublikası 
yüksək humanizm və dözümlülük prinsiplərinə 
əsaslanan mütərəqqi ictimai dəyərlərin demok-
ratik birgəyaşayış norması kimi qəbul edildiyi 
nümunəvi cəmiyyətə malikdir. 

Tarixən müxtəlif dinlərin və millətlərin 
nümayəndələrinin sülh və əmin-amanlıq 
şəraitində vahid ailə kimi yaşadığı 
Azərbaycanda pravoslavlıq say etibarilə ən 
böyük xristian konfessiyasıdır. Məmnuniyyət 
hissi ilə qeyd etmək istəyirəm ki, bu gün 
cəmiyyətimizin ayrılmaz hissəsi olan pra-
voslav xristian icması digər dini etiqadların 
mənsubları ilə birgə respublikamızın tərəqqisi 
naminə həyata keçirilən böyük quruculuq 

işlərində, vətəndaş həmrəyliyinin daha da 
möhkəmləndirilməsində fəal iştirak edir, 
dinlərarası əməkdaşlıq və etimad mühitinin 
inkişafına öz layiqli töhfələrini verir. İnanı-
ram ki, pravoslav xristian icması bundan 
sonra da ümumi evimiz olan Azərbaycanın 
daha da güclənməsi naminə əlindən gələni 
əsirgəməyəcəkdir.  

Əziz həmvətənlər!
Hər il Azərbaycanda təntənə ilə qeyd edilən 

Milad bayramı yeniliyi, paklığı, mərhəmət və xe-
yirxahlıq kimi ülvi hissləri özündə təcəssüm etdi-
rir. Bu əziz gün münasibətilə bir daha hamınıza 
bayram təbriklərimi yetirir, ailələrinizə səadət, 
süfrələrinizə bol ruzi-bərəkət arzulayıram. 

Bayramınız mübarək olsun!

İlham ƏLİYEV  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 3 yanvar 2019-cu il
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 � Dekabrın  
31-də Dövlət Təhlükəsizliyi 
Xidmətinin (DTX) N saylı 
hərbi hissəsində Dünya 
Azərbaycanlılarının 
Həmrəylik Günü və Yeni il 
bayramı münasibətilə tədbir 
keçirilib.

Azərbaycan Respublikasının 
Birinci-vitse prezidenti Mehriban 
Əliyeva tədbirdə iştirak edib.

Dövlət Təhlükəsizliyi 
Xidmətinin rəisi, general-pol-
kovnik Mədət Quliyev Dünya 
Azərbaycanlılarının Həmrəylik 
Günü və Yeni il bayramı 
münasibətilə Prezident, Silahlı 
Qüvvələrin Ali Baş Komandanı 
İlham Əliyevin adından hərbi 
hissənin şəxsi heyətini təbrik etdi, 
Vətənin müdafiəsi kimi şərəfli və 
məsuliyyətli xidmətlərində zabit və 
əsgərlərə uğurlar arzuladı. Bildirdi 

ki, ulu öndər Heydər Əliyevin 
şah əsəri olan müasir müstəqil 

Azərbaycan dövlətimizin başçısı 
İlham Əliyevin müdrik rəhbərliyi ilə 

inkişaf edərək daha da qüdrətlənir.
Prezident İlham Əliyevin 

yorulmaz səyləri sayəsində 
Azərbaycanın möhtəşəm uğurlara 
nail olduğunu qeyd edən Xidmət 
rəisi dövlətimiz tərəfindən görülən 
tədbirlər nəticəsində respublika-
nın müdafiə qabiliyyətinin, Silahlı 
Qüvvələrin hərbi-texniki potensia-
lının durmadan möhkəmləndiyini, 
Azərbaycan Ordusunun dünya-
nın 50 ən güclü ordusu sırasına 
yüksəldiyini diqqətə çatdırdı. 
Mədət Quliyev Prezident İlham 

Əliyevi bir daha əmin etdi ki, 
Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin 
şəxsi heyəti Ali Baş Komandanın 
hər bir əmr və göstərişlərini bun-
dan sonra da yüksək peşəkarlıqla, 
əzmlə və dərhal yerinə yetirəcək.

Sonra DTX-nin Mədəniyyət 
Mərkəzinin yaradıcı kollektivi-
nin və respublikanın tanınmış 
incəsənət nümayəndələrinin 
iştirakı ilə maraqlı konsert proqra-
mı oldu.

Sonda hərbi hissənin 
xidmətdə fərqlənmiş əsgərləri 
mükafatlandırıldı. Həmçinin hərbi 
tədrisdə yüksək nəticələr əldə 
etmiş əsgərlərin valideynlərinə, o 
cümlədən əsgər Heydər Əliyevin 
valideyni birinci xanım Mehriban 
Əliyevaya təşəkkür məktubu 
təqdim olundu.

AZƏRTAC

Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin hərbi hissəsində  
Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və  
Yeni il bayramı münasibətilə tədbir keçirilib

Ermənistanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsi barədə yalan informasiya 
yaymaq cəhdləri ilə bağlı BMT-nin Baş katibinə məktub ünvanlanıb

 � Ermənistanın Azərbaycanın Konstitusiyasını, BMT 
Nizamnaməsini, beynəlxalq hüququn normalarını və BMT 
Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələrini kobudcasına 
pozaraq, Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində yaratdığı 
qondarma qurum adından BMT çərçivəsində kağızların 
yayılması ilə bağlı ölkəmizin Birləşmiş Millətlər Təşkilatındakı 
(BMT) daimi nümayəndəsi Yaşar Əliyev BMT-nin Baş katibi 
Antonio Quterreşə etiraz məktubu ünvanlayıb.

Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat 
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər 
ki, məktubda Ermənistanın hərbi 
gücdən istifadə edərək Azərbaycan 
ərazilərini, o cümlədən Dağlıq Qarabağ 
və ətraf yeddi rayonu işğal etdiyi və 
bu ərazilərdə bütün qeyri-ermənilərə 
qarşı etnik təmizləmə həyata keçirərək 
rasist azlıq rejimini yaratdığı qeyd 
olunur. Ermənistanın başladığı 
müharibə nəticəsində on minlərlə 
azərbaycanlının həyatına son qoyuldu-
ğu, şəhərlərin, qəsəbələrin, kəndlərin 
darmadağın edildiyi, bir milyondan çox 
azərbaycanlının öz doğma torpaqların-
dan və mülklərindən zorla qovulduğu və 
minlərlə insanın münaqişə ilə əlaqədar 
itkin düşdüyü vurğulanır.

Məktubda qeyd olunur ki, 
Ermənistan qanunsuz rejimi təbliğ 
etməklə danılmaz faktları təkzib etməyə 
və məsuliyyətdən boyun qaçırmağa 
çalışır, BMT üzvlüyündən sui-istifadə 
edərək beynəlxalq ictimaiyyəti çir-
kin saxtalaşdırma yolu ilə yanıldır və 
beynəlxalq hüququn hamılıqla qəbul 

edilmiş norma və prinsiplərinə qarşı 
etinadsızlığını nümayiş etdirir.

Ermənistanın bu hərəkəti onun 
münaqişənin sülh yolu ilə həllinin 
konstruktiv axtarışından uzaq olduğunu 
nümayiş etdirir. Ermənistanın bəyan 
etdiyi öhdəlikləri ilə onun əməlləri 
münaqişənin siyasi həlli məqsədi baxı-
mından hər zaman ziddiyyət təşkil edib.

Vurğulanır ki, Ermənistanın BMT və 
digər beynəlxalq təşkilatlarda qanun-
suz rejim adından yaydığı kağızlar boş 
və dəyərsizdir, onlar rədd edilməli və 
nəzərə alınmamalıdır.

Məktubda, həmçinin Azərbaycan 
ərazilərinin işğalını pisləyən, 
Azərbaycanın suverenliyi və ərazi 
bütövlüyünə hörmət edən, Dağlıq 
Qarabağı Azərbaycan Respublika-
sının tərkib hissəsi kimi təsdiq edən 
və Ermənistan silahlı qüvvələrinin 
işğal edilmiş ərazilərdən dərhal, tam 
və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb 
edən BMT Təhlükəsizlik Şurasının 
1993-cü il tarixli 822, 853, 874 və 
884 saylı qətnamələrinə istinad edilir. 

ATƏT-in Minsk qrupunun 9 ölkəsi 
tərəfindən təsdiqlənmiş 1993-cü ilin 
4 noyabr tarixli bəyannaməsinin, 
xüsusilə “güc vasitəsilə torpağın 
zəbt edilməsi qəbul edilə bilməz və 
ərazilərin işğalı beynəlxalq tanınma 
əldə etmək üçün və ya hüquqi statu-
sun dəyişdirilməsi üçün istifadə oluna 
bilməz” fikrinə istinad öz əksini tapır. 
Eləcə də, Ermənistanın Azərbaycana 
qarşı təcavüzü və ərazilərin qanunsuz 
işğalı və bu ərazilərdə hərbi mövcud-
luğu məsuliyyətinin təsdiq olunduğu 
Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin 
Böyük palatasının “Çıraqov və digərləri 
Ermənistana qarşı” işi üzrə 2015-ci ilin 
16 iyun tarixli qərarı xatırladılır.

Məktubda qeyd olunur ki, 
Ermənistanın Azərbaycanın beynəlxalq 
səviyyədə tanınmış ərazilərini, yəni 
Dağlıq Qarabağ və işğal olunmuş 
digər əraziləri müxtəlif saxta adlar-

la təqdim etmək cəhdləri düzgün 
deyil, çünki bu beynəlxalq hüququn, 
Azərbaycan Konstitusiyasının və 
qanunvericiliyinin, eləcə də Birləşmiş 
Millətlər çərçivəsində coğrafi adların 
beynəlxalq standartlaşdırılması 
prinsiplərini və proseduralarını açıq 
şəkildə pozur. Ermənistanın bu kimi 
cəhdləri açıq şəkildə işğal olunmuş 
ərazilərdən Azərbaycan tarixinin və 
mədəniyyətinin izlərinin silinməsi və 
tarixin saxtalaşdırılması məqsədini 
güdür.

Azərbaycanın BMT yanında 
nümayəndəliyinin rəhbəri məktubunun 
sonunda vurğulayır ki, Ermənistanın an-
neksionist və müstəmləkəçi siyasətinin 
uğurlu olmaq şansı yoxdur. Dağlıq 
Qarabağ hər zaman Azərbaycanın 
ayrılmaz tərkib hissəsi olub və bu 
belə də qalacaq. Ermənistanın işğalçı 
siyasətinin nəticələrinin aradan qal-
dırılması, onun silahlı qüvvələrinin 
Azərbaycanın işğal olunmuş 
ərazilərindən dərhal, tamamilə və 
qeyd-şərtsiz çıxarılması, Azərbaycanın 
ərazi bütövlüyü və suverenliyinin 
bərpa olunması, azərbaycanlı məcburi 
köçkünlərin öz evlərinə və mülklərinə 
geri dönməsi təmin olunacağı təqdirdə 
sülh, təhlükəsizlik və sabitliyə nail 
olmaq mümkündür.

Qeyd etmək istərdik ki, sözügedən 
məktub BMT Baş Assambleyasının və 
Təhlükəsizlik Şurasının sənədi kimi 
yayılacaq. 

Bakıda “Gücümüz həmrəyliyimizdir” 
devizi altında veloyürüş keçirilib

 � Dekabrın 30-da Dövlət Təhlükəsizliyi 
Xidməti (DTX) Velosiped İdman Klubunun 
təşkilatçılığı, Heydər Əliyev Mərkəzinin, 
Azərbaycan Velosiped İdmanı Federasiyasının 
(AzVİF), Respublika Olimpiya Velosiped 
Məktəbinin, Gənc Velosipedçilər İctimai 
Birliyinin və Azərbaycan Əlil Velosipedçilər 
Klubunun dəstəyi ilə Dünya Azərbaycanlılarının 
Həmrəylik Günü və Yeni il bayramı münasibətilə 
“Gücümüz həmrəyliyimizdir” devizi altında 
kütləvi veloyürüş keçirilib.

Tədbirdə Dövlət 
Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəisi, 
general-polkovnik Mədət Quli-
yev, DTX-nin velosiped İdman 

Klubunun üzvləri, peşəkar 
və həvəskar velosipedçilər, 
Azərbaycan Əlil Velosipedçilər 
Klubunun təmsilçiləri, eləcə də 

kütləvi informasiya vasitələrinin 
nümayəndələri iştirak ediblər.

Veloyürüş iştirakçıları 
"Azneft" meydanından start 
götürməklə Neftçilər prospekti 
ilə hərəkət edərək Heydər 
Əliyev Mərkəzinin qarşısında 
bayram yürüşünü başa çatdı-
rıblar. 

İlin sonunda böyük 
həmrəylik və birlik nümayiş 
etdirən veloyürüş iştirakçıları 
tədbiri xatirə şəkli çəkdirməklə 
başa vurublar.

AZƏRTAC
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20 Yanvar faciəsinin 29-cu ildönümünün 

keçirilməsi ilə bağlı tədbirlər planı təsdiqlənib
 � Azərbaycan 

Respublikası Prezidenti 
Administrasiyasının rəhbəri 
Ramiz Mehdiyevin sərəncamı 
ilə “20 Yanvar faciəsinin iyirmi 
doqquzuncu ildönümünün 
keçirilməsi ilə bağlı tədbirlər 
planı” təsdiq edilib.

Sənədə əsasən respublikanın 
şəhər və rayonlarında, idarə və 
təşkilatlarda 20 Yanvar hadisələrinin 
mahiyyətini əks etdirən konfrans, 
toplantı və mühazirələrin təşkili, 
20 Yanvar gününün Azərbaycanın 
suverenliyi, istiqlaliyyəti və ərazi bü-
tövlüyü uğrunda mübarizə rəmzi kimi 
qeyd olunması ilə bağlı tədbirlərin 
keçirilməsi, mədəniyyət ocaqlarında 
faciəyə həsr olunmuş tamaşaların, 
bədii və sənədli filmlərin nümayiş 
etdirilməsi nəzərdə tutulur.

Həmçinin dünya ictimaiyyətinin 
diqqətini bu faciəyə yönəltmək 
məqsədilə Azərbaycanın xa-
rici ölkələrdəki diplomatik 

nümayəndəlikləri və icmala-
rı vasitəsilə müvafiq tədbirlərin 
keçirilməsi, dünyanın aparıcı kütləvi 

informasiya vasitələrində, eləcə də 
televiziya kanallarında və internet 
şəbəkələrində 20 Yanvar hadisələri 

barədə müxtəlif dillərdə materialların 
hazırlanması və yayılmasının təmin 
olunması barədə tapşırıqlar verilib.

Tədbirlər planına əsasən, respub-
likanın bütün tədris müəssisələrində 
faciəyə həsr edilmiş xüsusi dərs 
keçiriləcək, 20 Yanvar hadisələri za-
manı şəhid olanların ailələrinə huma-
nitar yardımlar göstəriləcək, Şəhidlər 
xiyabanı ərazisində lazımi işlər apa-
rılacaq, faciə qurbanlarının xatirəsinə 
həsr olunan dini mərasimlər təşkil 
ediləcək.

Bundan başqa, sərəncamda 
paytaxt ictimaiyyətinin yanvarın 20-də 
Şəhidlər xiyabanına ziyarətinin təşkili, 
saat 12.00-da bütün ölkə ərazisində 
şəhidlərin xatirəsinin bir dəqiqəlik 
sükutla yad edilməsi, respublika-
nın şəhər və rayonlarında, kənd və 
qəsəbələrində 20 Yanvar faciəsinin 
iyirmi doqquzuncu ildönümü ilə 
əlaqədar hüzn əlaməti olaraq dövlət 
bayraqlarının endirilməsi və digər 
tədbirlər planlaşdırılır.

AZƏRTAC

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 
NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI
№ 571       Bakı şəhəri, 28 dekabr 2018-ci il
“Azərbaycan Respublikasında büdcə 

təşkilatlarının sektor strateji planlarının 
hazırlanması Qaydası”nın təsdiq edilməsi 
haqqında

“Ortamüddətli xərclər çərçivəsinin hazır-
lanması Qaydası”nın təsdiq edilməsi haq-
qında” Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin 2018-ci il 24 avqust tarixli 235 nömrəli 

Fərmanının 2.4-cü bəndinin icrasını təmin 
etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası-
nın Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:

“Azərbaycan Respublikasında büdcə 
təşkilatlarının sektor strateji planlarının 
hazırlanması Qaydası” təsdiq edilsin (əlavə 
olunur).

Novruz MƏMMƏDOV  
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri 

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

Bugünümüzün, 
sabahımızın təminatçısı

 � Prezident İlham Əliyev Dünya 
Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və Yeni 
il münasibətilə Azərbaycan xalqına təbrikində 
2018-ci ilin respublikamız üçün uğurlu il 
olduğunu, bütün istiqamətlər üzrə müsbət 
nəticələr qeydə alındığını, Azərbaycanın 
güclü ölkə kimi dünya miqyasında özünü 
təsdiqlədiyini diqqətə çatdırıb. 

Təbrikdə ötən il 
ərzində qonşu ölkələrlə 
yaradılan əlaqələrin 
yüksək səviyyədə inkişaf 
etməsi, sosial-iqtisadi 
sahələrdə əməkdaşlığın 
güclənməsi nəticəsində 
bölgədə sabitliyin daha da 
möhkəmlənməsi xüsusi 
vurğulanıb. Eyni zaman-
da, dünyada gərginliyin, 
risklərin, təhdidlərin artdığı 
bir şəraitdə respublika-
mızda xalq-iqtidar birliyi 
sayəsində sabitliyin, əmin-
amanlığın hökm sürdüyü 
bildirilib.

Prezident İlham Əliyev 
təbrikində daha sonra 
deyib: “Bu il ölkəmizdə 
prezident seçkiləri keçiril-
mişdir. Azərbaycan xalqı 
bir daha mənə yüksək 
etimad göstərmişdir, 
mənim fəaliyyətimə yüksək 
qiymət vermişdir. Mən son 
15 il ərzində Prezident 
kimi çalışmışam ki, xalqa 
ləyaqətlə xidmət edim. 
Bundan sonra da çalışa-
cağam ki, Azərbaycanın 
inkişafı, Azərbaycanın 
gücləndirilməsi, xalqın 
rifahının artması üçün 
əlimdən gələni əsirgəməyim. 

Mənim bir amalım var: güclü 
Azərbaycan dövləti qurmaq 
və xalqa ləyaqətlə xidmət 
etmək”.

Xatırladım ki, dövlətimizin 
başçısının keçən il aprelin 
11-də ümummilli etimadı qa-
zanaraq yenidən Azərbaycan 
Prezidenti seçilməsi əslində, 
tam gözlənilən idi. Çünki ötən 
15 il ərzində respublikamızı 
tarixin bütün dövrlərinin ən 
möhtəşəm və qüdrətli dövləti 
səviyyəsinə yüksəltməyə 
müvəffəq olan liderin alterna-
tivsizliyi birmənalı ictimai rəy 
idi və xalqın seçimi bunu bir 
daha sübuta yetirdi.

Prezident İlham Əliyevin 
rəhbərliyi altında ötən illər 
ərzində möhtəşəm tərəqqi 
yolu keçən Azərbaycanda 
dövlətçilik daha da inki-
şaf edib, ölkəmizin siyasi 
və iqtisadi müstəqilliyi 
möhkəmlənib, dünyada 
liberal prinsiplərə əsaslanan 
iqtisadi model yaradılıb və 

uğurla gerçəkləşdirilib. Bu-
nunla bərabər respublika-
mızın həm qlobal miqyasda 
nüfuzu yüksəlib, həm də 
geoiqtisadi və geosiyasi 
oyunçuya çevrilib, əhalinin 
sosial rifahı getdikcə yax-
şılaşıb. Beləliklə, ulu öndər 
Heydər Əliyevin ideyaları 
layiqincə həyata keçiri-
lib. Hazırda Azərbaycan 
qlobal enerji və nəqliyyat 
layihələrinin nüfuzlu iştirak-
çısına, beynəxalq tədbirlər 
məkanına çevrilib. 

Bəli, məhz sadalanan 
uğurlar xalq-iqtidar birli-

yi sayəsində əldə olunub. 
Möhtərəm Prezidentimizin də 
qeyd etdiyi kimi, xalq-iqtidar 
birliyi bu gün Azərbaycanı 
qüdrətli dövlətə çevirib, 
respublikamız dünya miq-
yasında layiqli yer tuta bilib, 
dünyada çox böyük hörmətə, 
rəğbətə, dəstəyə malik olan 
bir ölkə kimi tanıdıb. 

İbrahimxəlil İBRAHİMOV,  
Azərbaycan 

Respublikasının 
Prezidenti yanında  

Dövlət İdarəçilik 
Akademiyasının dosenti

“Azərbaycanda inkişaf və tərəqqi 
üçün geniş imkanlar açılır” 

 � Prezident İlham Əliyevin Dünya 
Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və Yeni 
il münasibətilə Azərbaycan xalqına bayram 
təbrikində səslənən dəyərli fikir və mülahizələr 
ölkə ictimaiyyətində, eləcə də xarici ölkələrdə 
yaşayan soydaşlarımız arasında dərin razılıq hissi 
ilə qarşılanıb. Vladivostokda fəaliyyət göstərən 
“Dostluq” – “Drujba” İctimai Təşkilatının sədri 
Ramiz Zeynalov telefonla bunları dedi: 

– Mən internet vasitəsilə 
Prezident İlham Əliyevin 
təbrikini dərin maraq-
la izlədim. Dövlətimizin 
başçısı haqlı olaraq qeyd 
etdi ki, onun amalı güclü 
Azərbaycan dövləti qurmaq 
və xalqa ləyaqətlə xidmət 
etməkdir. 

Bu səmimi sözlərdən 
böyük qürur duydum. Cənab 
Prezidentin liderliyi ilə son 
illər Azərbaycan həqiqətən 
ictimai-siyasi həyatın bütün 
sahələrində davamlı uğur-
lar əldə edib. Buna necə 
sevinməmək olar?! 

Təqdirəlayiq haldır ki, 

2018-ci ildə Azərbaycan 
üçün uğurlu olub, ölkəmiz 
bütün istiqamətlər üzrə 
sürətlə inkişaf edib. Ötən il 
Azərbaycanın beynəlxalq 
mövqeləri daha da 
möhkəmlənib. Xüsusən, 
Xəzər dənizinin hüquqi sta-
tusunun müəyyənləşdirilməsi 
böyük tarixi nailiyyət hesab 
olunmalıdır. 

Xüsusi vurğulamaq 
lazımdır ki, 2018-ci ildə 
Azərbaycan Dağlıq Qarabağ 
münaqişənin həlli işində çox 
ciddi mövqelərə malik oldu. 
Cənab Prezidentin vurğu-
ladığı kimi, Ermənistanda 

kriminal, xunta rejiminin 
çökməsi təcavüzkar dövlətin 
Azərbaycana qarşı apardığı 
işğalçılıq siyasətinin tam 
iflasıdır. 

Müstəqil Azərbaycanın 
iqtisadi imkanları ilbəil 
artır. Güclü iqtisadi poten-
sial Azərbaycanın müstəqil 
siyasətini şərtləndirən amildir. 
2018-ci ildə Azərbaycanın 
qeyri-neft sənaye sekto-
runda 9 faizdən çox artım 
olmuşdur. Bu, çox yüksək 
göstəricidir. 

Əminəm ki, yeni, 2019-
cu ildə xalqımızın uğurları 
daha da artacaq. O yerdə 
ki, sabitlik var, xalqla iqtidar 
arasında qarşılıqlı inam, 
etimad mövcuddur, orada 
inkişaf və tərəqqi üçün geniş 
imkanlar açılır. Azərbaycanın 
uğurlarının əsasında məhz 
bu mühüm amillər dayanır. 

Söhbəti qələmə aldı:  
M.HACIXANLI,  

“Xalq qəzeti” 

Güclü Azərbaycan dövləti qurmaq və 
xalqa ləyaqətlə xidmət etmək!

 � Bu günlərdə Prezident İlham Əliyevin 
Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və 
Yeni il münasibətilə Azərbaycan xalqına təbriki 
xarici ölkələrdə yaşayan soydaşlarımıza böyük 
sevinc bəxş etdi. Dövlət başçımız bildirdi ki, 
2018-ci il Azərbaycan üçün uğurlu olub, ölkəmiz 
bütün istiqamətlər üzrə sürətlə inkişaf edib. Bu, 
hər birimizi qürurlandırdı. 

Cənab Prezidentin 
çıxışında diqqətimi ən çox 
cəlb edən ötən il keçiril-
miş seçkilər nəticəsində 

Azərbaycan xalqının ona 
yenidən etimad göstərməsi 
ilə bağlı söylədiyi fikirlər oldu. 
Bu da, əlbəttə, təsadüfi deyil. 

Çünki Azərbaycanın son 15 
ildə qazandığı bütün sosial-
iqtisadi uğurlar məhz Prezi-
dent İlham Əliyevin adı ilə 
bağlıdır. Daha vacibi isə onun 
qonşu ölkələrlə, xüsusən 
ərazicə və əhalisinin sayına 
görə ən böyük qonşumuz 
olan Rusiya ilə kifayət qədər 
səmərəli münasibət qurma-
sıdır. Bu il Prezident Vladi-
mir Putinin Azərbaycana, 
Prezident İlham Əliyevin 
isə bir neçə dəfə Rusi-
yaya səfərləri reallaşıb. 

Bütün bunlar, şübhəsiz ki, 
ölkələrimiz arasında etimadın 
möhkəmlənməsinə, Dağlıq 
Qarabağ probleminin həllinə, 
eyni zamanda, Rusiyada ya-
şayan soydaşlarımızın rahat 
fəaliyyətinə kömək edəcək. 

Möhtərəm Prezidentimiz 
deyib: “Mən son 15 il ərzində 
Prezident kimi çalışmışam 
ki, xalqa ləyaqətlə xidmət 
edim. Bundan sonra da ça-
lışacağam ki, Azərbaycanın 
inkişafı, Azərbaycanın 
gücləndirilməsi, xalqın 

rifahının artması üçün 
əlimdən gələni əsirgəməyim. 
Mənim bir amalım var: güclü 
Azərbaycan dövləti qurmaq 
və xalqa ləyaqətlə xidmət 
etmək”.

İnanırıq ki, cənab Pre-
zidentin bundan sonrakı 
fəaliyyəti də xalqımızın 
rifahının yüksəlməsinə səbəb 
olacaq. 

Bəkir MUSTAFAYEV,  
Rusiya, Bryansk şəhəri 

Çağırışçılar təntənəli surətdə müddətli 
həqiqi hərbi xidmətə yola düşürlər

 � “Azərbaycan Respublikası 
vətəndaşlarının 2019-cu il yanvarın 1-dən 30-
dək müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılması 
və müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi 
qulluqçularının ehtiyata buraxılması haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-
ci il 26 noyabr tarixli sərəncamının icrası ilə 
əlaqədar respublikamızın şəhər və rayonlarında 
çağırışçıların təntənəli surətdə hərbi xidmətə 
yola salınması mərasimləri başlanılıb.

Səfərbərlik və Hərbi 
Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət 
Xidmətindən (SHXÇDX) 
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, 
2001-ci ildə doğulmuş və 
çağırış gününədək (həmin 

gün də daxil olmaqla) 18 
yaşı tamam olmuş, habelə 
1984–2000-ci illərdə do-
ğulmuş, yaşı 35-dək olan, 
Azərbaycan Respublika-
sının Silahlı Qüvvələrində 

müddətli həqiqi hərbi xidmət 
keçməmiş, müddətli həqiqi 
hərbi xidmətə çağırışdan 
möhlət hüququ olmayan 
və ya müddətli həqiqi hərbi 

xidmətə çağırışdan azad 
edilməmiş Azərbaycan Res-
publikası vətəndaşları yan-
varın 1-dən 30-dək şərəfli 
borclarını yerinə yetirmək 

üçün müddətli həqiqi hərbi 
xidmətə yola düşürlər. 

Bu münasibətlə 
respublikamızın şəhər və 
rayonlarında yolasalma 
tədbirləri keçirilir. 

Tədbirlərdə rayon 
icra hakimiyyətlərinin 
nümayəndələri, Səfərbərlik 
və Hərbi Xidmətə Çağırış 
üzrə Dövlət Xidmətinin yerli 
idarə, şöbə və bölmələrinin 
şəxsi heyəti, şəhid ailələrinin, 
ictimaiyyətin təmsilçiləri, 
müharibə veteranları, çağı-
rışçılar və onların valideynləri 
iştirak edirlər.

Mərasimlərdə çı-
xış edənlər gənclərə 
hərbin sirlərinə dərindən 
yiyələnməyi, Vətənin 
keşiyində ayıq-sayıq da-
yanmağı və müqəddəs 
vəzifələrini ləyaqətlə yerinə 
yetirməyi arzulayırlar.

Deputat: 2018-ci ildə görülən işlər 2019-cu ildəki 
inkişafımız üçün yeni münbit əsaslar yaradıb

 � Prezident İlham Əliyevin Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və Yeni il 
münasibətilə xalqımıza təbriki əslində 2018-ci ildə görülən işlər və 2019-cu ildə qarşıda 
duran vəzifələrlə bağlı bir növ qısa hesabat idi.

Təqdim olunan rəqəmlərdən və hesabatdan 
da göründüyü kimi, 2018-ci il xalqımız üçün bir 
sıra mühüm məsələlərlə bağlı əlamətdar olub. 
Yola saldığımız 2018-ci ili xarakterizə edən əsas 
cəhətlər onun sabit inkişaf ili kimi yadda qalması, 
bir sıra problemlərin həll edilməsi, eyni zamanda, 
Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun daha da art-
ması və nəhayət, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq 
Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı yeni münbit 
şərtlərin ortaya çıxması olub. Əgər biz bu qısa 
ümumiləşdirməni bir qədər dərindən təhlil etməyə 
çalışsaq görəcəyik ki, ələ etdiyimiz bu nailiyyətlər 
2015-2017-ci illərdə ölkəmizdə həyata keçirilən 
konstitusion və institusional islahatlar sayəsində 
mümkün olmaqla 2018-ci ilin inkişaf şərtlərini 
formalaşdırıb. Yola saldığımız ilin aprel ayında 
keçirilən prezident seçkiləri və onun nəticələri isə 
reallaşdırılan islahatlara xalqın dəstəyinin ifadəsi 
olmaqla milli iradənin legitim əsaslar formalaşdı-
raraq Prezident İlham Əliyev tərəfindən həyata 
keçirilən siyasi kursun davam etdirilməsinin 
təminatçısı olub. Ona görə həm iqtisadi, həm də 
siyasi baxımdan heç də sadə olmayan beynəlxalq 
şərtlər içində Azərbaycan bu nailiyyətləri əldə edib.

Bu fikirləri AZƏRTAC-a açıqlamasında Milli 
Məclisin deputatı, “Yeni Azərbaycan” qəzetinin baş 
redaktoru Hikmət Babaoğlu bildirib.

Deputat qeyd edib ki, 2018-ci ildə Azərbaycanın 
həyata keçirdiyi bir sıra beynəlxalq layihələr başa 
çatıb və ölkəmiz üçün real gəlirlər gətirməyə 
başlayıb. Bunlar, ilk növbədə, Cənub Qaz Dəhlizi 
layihəsi çərçivəsində onun mühüm seqmenti olan 
TANAP-ın tikilib başa çatdırılması, eyni zamanda, 
ölkəmizin xaricdə ən böyük investisiyası hesab 
edilən “Star” neft emalı zavodunun açılışı olub. 
Bu layihələrin reallaşdırılması təkcə Azərbaycan 

üçün deyil, digər tərəfdaş ölkələr üçün də mühüm 
hadisəyə çevrilib, Avropanın enerji təhlükəsizliyi 
üçün mühüm alternativ kimi özünü təsdiq edib, eyni 
zamanda, Azərbaycan-Qərb münasibətlərində yeni 
etibarlı iqtisadi körpü rolunu oynamağa başla-
yıb. Bu, Türkiyə-Azərbaycan strateji müttəfiqliyini 
iqtisadi müstəvidə daha da dərinləşdirməklə hər iki 
tərəfin gücünü və nüfuzunu bir qədər də artırıb. 

Hikmət Babaoğlu əlavə edib ki, yadda qalan 
əsas iqtisadi hadisələrdən biri də Sumqayıt Kimya 
Sənaye Parkında inşaat kimyəviləri zavodunun 
açılışı olub. Bu zavod Azərbaycanda qeyri-neft 
ixracının xüsusi çəkisinin xeyli dərəcədə artmasını 
təmin edib. Ölkəmizdə çoxsaylı sənaye məhəllələri 
və aqrar sənaye kompleksləri tikilib istifadəyə 
verilib. Üzümçülüyün, pambıqçılığın, baramaçılığın, 
şərabçılığın, tütünçülük sənayesinin inkişafı ilə 
bağlı olduqca böyük işlər görülüb. Bu işlər 2019-cu 
ildəki inkişafımız üçün yeni münbit əsaslar yaradıb 
ki, əslində bu da yeni ildə əldə edəcəyimiz uğur-
lar üçün baza rolunu oynayacaq. Sosial sahədə 
çox böyük işlər görülüb. Əhalinin aztəminatlı 
təbəqəsinin problemləri daim diqqət mərkəzində 
saxlanılıb, şəhid ailələrinə birdəfəlik müavinətlərin 
verilməsinə başlanılıb və bu proses davam edir. 
Qaçqın və məcburi köçkün ailələrinə təkcə 2018-ci 
ildə 5800 mənzil verilib ki, bu da rekord göstərici 
hesab oluna bilər.

Deputat bildirib ki, yola saldığımız il 
Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artması ili 
kimi də səciyyələndirilə bilər. Beynəlxalq uğurlar 
sırasında, ilk növbədə, Azərbaycanın Avropa İttifaqı 
ilə imzaladığı Tərəfdaşlığın Prioritetləri sənədinin 
paraflanmasını qeyd etmək olar. Bu sənəddə 
ölkəmizin ərazi bütövlüyü və sərhəd toxunulmazlı-
ğının Avropa İttifaqına üzv olan dövlətlər tərəfindən 

bir daha dəstəklənməsi və qəbul edilməsi əksini 
tapıb. İkinci mühüm nailiyyət Xəzər dənizinin hüqu-
qi statusu ilə bağlı hüquqi Konvensiyanın imza-
lanması sayıla bilər ki, bu da Azərbaycanın xarici 
siyasətini uzun illərdir məşğul edən məsələlərdən 
biri idi. Konvensiyanın imzalanması Xəzər 
hövzəsində qarşılıqlı inteqrasiyanın təmin edilməsi 
və mövcud resursların koordinasiyalı və səmərəli 
istifadə edilməsi baxımından olduqca mühümdür. 
Bu Konvensiya Xəzər hövzəsində yeni cəlbedici 
iqtisadi təmərküzləşmə yaradacaq ki, bu da tu-
rizm, mədəni və humanitar sahələrdə yeni inkişaf 
perspektivlərini formalaşdıracaq. Ən əsas məsələ 
isə heç şübhəsiz, işğalçı Ermənistanın küncə sıxış-
dırılması, erməni təxribatına qarşı bir neçə uğurlu 
hərbi əməliyyatın keçirilməsi oldu ki, bu da 2019-
cu ildə problemin həllinə yeni fəal impulslar daxil 
etdi. Ona görə də 2018-ci ilə müxtəlif aspektlərdən 
baxanda olduqca uğurlu bir il kimi yadda qaldı.

AZƏRTAC



 � Görkəmli alim və ictimai-siyasi xadim Əziz 
Əliyev 1897-ci il yanvar ayının 1-də qədim Azərbaycan 
torpağında – İrəvan quberniyasında Məmmədkərim 
Kərbəlayi Qurbanəli oğlunun ailəsində anadan olmuşdur. 
Atası kənd ağsaqqalı, anası Zəhra xanım isə İrəvan 
mahalının ən nüfuzlu şəxslərindən biri olan İbrahimbəy 
Süleymanbəyovun qızı idi. 8 yaşında rus-tatar məktəbinə 
daxil olub və orada ibtidai təhsil alan Əziz Əliyev 
erkən yaşlarından elmə, təhsilə olan hədsiz həvəsi ilə öz 
yaşıdlarından fərqlənir.

1914-1917-ci illərdə 
İrəvandakı kişi gimnaziyasında 
təhsil alan bu istedadlı gənc 
burada ancaq “əla” qiymətlər 
aldığından təhsil haqqından azad 
edilir. 1917-ci ildə o, Bakının 
neft milyonçusu, xeyriyyəçi Hacı 
Zeynalabdin Tağıyevin maddi 
dəstəyi ilə Sankt-Peterburqda 
Rusiyanın ən nüfuzlu ali tibb 
təhsili müəssisəsi sayılan Hərbi 
Tibb Akademiyasına daxil olur. 
Birinci kursu müvəffəqiyyətlə başa 
vurduqdan sonra Əziz Əliyev 
1918-ci ilin yay tətili günlərində 
doğma yurdu İrəvana qayıdır. 
Bütün Qərbi Azərbaycanda olduğu 
kimi, İrəvan mahalında da təpədən 
dırnağa qədər silahlanmış erməni 

quldurları qocalara, qadınlara, 
uşaqlara belə rəhm etmədən, 
dinc azərbaycanlı əhalini kütləvi 
surətdə qılıncdan keçirir, onların 
əmlaklarını talan edir, evlərini 
yandırır, əsrlər boyu yaradılmış 
maddi mədəniyyət abidələrini, 
hətta əcdadlarının qəbirlərini 
belə yerlə-yeksan edərək, qədim 
və zəngin keçmişə malik olan 
bir xalqı tarixin səhifələrindən 
silməyə çalışırdılar. Erməni 
daşnaklarının yerli əhaliyə qarşı 
amansız rəftarı ilə rastlaşan 
Əziz Əliyev çətinliklə ailəsini 
Naxçıvanın Şərur rayonunun 
Şahtaxtı kəndinə aparır. 1918-
ci ildə onun atası vəfat edir. 
Yaranmış vəziyyətlə əlaqədar Əziz 
Əliyev Sankt-Peterburqa qayıdıb 
təhsilini davam etdirə bilmir. Lakin 
o, təbabətdən ayrılmayaraq, 
əldə etdiyi tibbi kitabları mütaliə 
edə-edə müalicəxanalarda, 
əczaxanalarda həkim köməkçisi 
vəzifəsində işləyir. 1920-ci ilin 
may ayında daşnak qoşunları 
bolşevik havadarlarının köməyi 
ilə Şərur rayonuna silahlı  hücuma 
keçərək, qırğınlar törədirlər. 
Şahtaxtı əhalisi, o cümlədən Əziz 
Əliyevin ailəsi Araz çayını keçir 
və Cənubi Azərbaycanın Ərəblər 
(indiki Poldəşt) kəndində yaşamalı 
olurlar. Ə.Əliyev burada da həkim 
köməkçisi kimi çalışaraq əhaliyə 
lazımi tibbi yardımlar göstərir. 
Anası Zəhra xanım 1920-ci ildə 
Ərəblər kəndində dünyasını 
dəyişir. Əziz Əliyev həmin il 

irəvanlı Hacı Cabbar 
Abbasovun qızı Leyli 
xanımla ailə həyatı qurur. 
1921-ci ilin iyun ayında 
onlar Şahtaxtı kəndinə 
qayıdırlar. 1921-ci ilin 
oktyabr ayının 3-də oğlu 
Tamerlan, 1923-cü il aprel 
ayının 28-də isə qızı Zərifə 
Şahtaxtı kəndində anadan 
olurlar. Əziz Əliyev 1923-
cü ilin may ayına qədər 
kənddə orta tibb işçisi, 

həkim köməkçisi kimi çalışır və 
sonra ailəsi ilə bərabər Bakıya 
köçür. 

O, Bakıda ilk vaxtlar 
Azərbaycan SSR Xalq 
Komissarları Şurasında iş 
icraçısı, həmin idarənin ümumi 
şöbə müdirinin müavini, katibin 
müavini və nəhayət, respublika 
Xalq Komissarları Şurasının katibi 
vəzifəsində çalışır. Əziz Əliyev bu 
çətin və məsuliyyətli vəzifələrlə 
yanaşı, yarımçıq qalmış ali tibb 
təhsilini 1923-cü ildən indiki 
Bakı Dövlət Universitetinin tibb 
fakültəsində davam etdirir. 1927-ci 
ildə ali təhsilini müvəffəqiyyətlə 
bitirdiyinə görə diaqnostika 
kafedrasında saxlanılır. O, həmin 
kafedrada əvvəl ordinator, sonra 
isə aspirant, assistent və dosent 
kimi fəaliyyət göstərir. Əziz Əliyev 
1929-1932-ci illərdə Azərbaycan 
Klinik İnstitutunun rektoru, sonrakı 
illərdə Xalq Səhiyyə Komissarlığı 
müalicə şöbəsinin müdiri, Bakı 
səhiyyə şöbəsinin müdiri, Xalq 
Səhiyyə Komissarının müavini 
vəzifəsinə təyin olunur.

1930-cu il iyun ayının 19-
da Bakı Dövlət Universitetinin 
tibb fakültəsinin bazasında 
Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu 
yaradılır. İnstitutun yaradılmasında 
rol oynayan Əziz Əliyev 1932-ci 
ildə həmin ali məktəbin rektoru 
təyin olunur. Artıq bır sıra məsul 
vəzifələrdə özünü doğruldan Əziz 
Əliyev 1934-cü il mart ayının 
30-da paytaxtda səhiyyə işlərini 
yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə 
Bakı Şəhər Səhiyyə Şöbəsinin 

müdiri təyin edilir. Lakin 1935-ci 
il yanvarın 14-də Azərbaycanda 
yüksək ixtisaslı milli tibb kadrları 
hazırlığını gücləndirmək 
məqsədilə o, yenidən ADTİ-nin 
rektoru vəzifəsinə qaytarılır. 
Burada Əziz müəllimin rəhbərliyi 
altında həlli vacib sayılan bütün 
məsələlər üçün geniş tədbirlər 
planı hazırlanır. Ölkədə milli 
tibbi kadrların yetişdirilməsi 
üçün, ilk növbədə, tələbələrə 
təlim-tərbiyə verməyi bacaran 
yerli mütəxəssislərin və ana 
dilində dəyərli tibb ədəbiyyatının 
zəruriliyini uzaqgörənliklə dərk 
edən Əziz Əliyev bu sahədə 
səriştəsi olan azərbaycanlı 
alimləri qısa müddətdə səfərbər 
edərək, onların fəaliyyət dairəsini 
genişləndirir, ana dilində dərsliklər, 
dərs vəsaitləri, monoqrafiyaların 
yazılmasına nail olur. 

1930-1945-ci illər ərzində 
institutun əməkdaşları tərəfindən 
Azərbaycan dilində latın qrafikası 
ilə 80 adda dərslik və dərs vəsaiti 
tərtib edilərək tibb təhsili alan 
tələbələrin ixtiyarına verilir. Onun 
rəhbərlik etdiyi dövrdə bu ali təhsil 
ocağında Mirəsədulla Mirqasımov, 
Mustafa bəy Topçubaşov, Cəlil 
Hüseynov, Kamil Balakişiyev, 
Əbülfəz Qarayev kimi dünya 
şöhrətli, görkəmli alimlər 
çalışırdılar. 

Əziz Əliyevin təşəbbüsü və 
institut kollektivinin köməyi ilə 
1934-cü ildə “Tibb nəşriyyatı” 
yaradılır. Onun təşəbbüsü 
və redaktorluğu ilə ilk dəfə 
“Praktiki və nəzəri tibb jurnalı”nın 
nəşrinə başlanılır. 1935-ci ildə 
“Azərbaycan tibb jurnalı”nın 
baş redaktoru təyin edilir. 1933-
cü ildə yenə də Əziz Əliyevin 
təşəbbüsü ilə Azərbaycan 
Dövlət Tibb İnstitutunda “Tibb 
kadrları uğrunda” adlı çoxtirajlı 
qəzetin nəşrinə başlanılır. 
Hazırda bu həmin qəzet 
“Təbib” adı ilə Azərbaycan Tibb 
Universitetinin mətbu orqanı 
kimi fəaliyyətini davam etdirir 
Onun səyi nəticəsində professor 
P.Rostovtsevin sədrliyi altında 
ADTİ-də “Kitabxana komissiyası” 
yaradılır və komissiya səmərəli 
fəaliyyət göstərərək, 1936-cı ildə 
oxuculara və müvafiq ünvanlara 
belə bir təlimat göndərir: 
“Kitabxana plan üzrə SSRİ-də 
nəşr olunan bütün təzə kitabları, 
o cümlədən dövri tibbi-bioloji 
ədəbiyyatı alır. Bunlardan əlavə 
kitabxana SSRİ-nin 231 elmi 
müəssisəsi və 87 xarici ölkə 

ilə kitab mübadiləsi aparır”. 
Bundan sonra tibbi kitabxananın 
əsasının möhkəmləndirilməsində, 
inkişafında və formalaşmasında 
ciddi dönüş yaranır. Görkəmli 
alim Azərbaycan Dövlət Tibb 
İnstitutunda rektor fondu 
yaradaraq həmin fondun 
hesabına ehtiyacı olan tələbələr 
üçün hər il pal-paltar, ayaqqabı 
aldırarmış ki, bu da onları daha 
yaxşı oxumağa sövq edər və 
həvəsləndirici stimula çevrilərdi. 
Əziz Əliyev hər il Azərbaycan 
Dövlət Tibb İnstitutunun son kurs 
tələbələrinin ən bacarıqlılarını 
Moskvanın və Sankt-Peterburqun 
məşhur ali tibb məktəblərinə 
ezam edər, onlara təcrübə 
toplamaları üçün əlverişli şərait 
yaradardı. Həmin tələbələrin 
əksəriyyəti sonralar tibbin 
müxtəlif sahələrində məşhur alim 
kimi formalaşaraq respublikaya 
qayıtmışlar.

Ə.Əliyev məsul vəzifədə 
çalışsa da, elmi axtarışlarını bir 
an belə dayandırmır. O, institutu 
bitirəndən iki il sonra 1929-cu 
ildə namizədlik dissertasiyasını 
müdafiə edir. 1934-cü ilin 
avqust ayında Almaniyada 
elmi ezamiyyətdə olur və 
qayıtdıqdan sonra “Eksperimental 
nefrit” mövzusunda doktorluq 
dissertasiyasını müdafiə edir. 
Doktorluq dissertasiyası və bir çox 
elmi məqalələrində eksperimental 
nefrit zamanı qanın morfoloji və 
biokimyəvi dəyişikliklərinin dərin 
elmi təhlilinə xüsusi diqqət yetirib. 
Bu dissertasiya Moskvada gənc 
alimlər müsabiqəsində, SSRİ 
Elmlər Akademiyasının, ÜİLKGİ 
Mərkəzi Komitəsinin mükafatına 
layiq görülən dəyərli elmi iş kimi 
dəyərləndirilir.

Əziz Əliyevin təbabət 
sahəsində istedadı təkcə 
təşkilatçılıqla və praktik həkimliklə 
məhdudlaşmır. O, həmçinin gözəl 
nəzəriyyəçi alim idi. Görkəmli 
alim 87 elmi əsərin müəllifidir. 
Bu əsərlərin böyük bir hissəsi 
təbabətin ayrı-ayrı sahələrinə, 
bir qismi isə tarixi və siyasi 
problemlərə həsr olunmuşdur. 
Görkəmli alimin Azərbaycan 
Dövlət Tibb İnstitutuna rəhbərlik 
etdiyi dövrdə yazdığı “Klinik 
analizlər” kitabı qısa zamanda 
tələbə və gənc həkimlərin  stolüstü 
kitablarından birinə çevrilir. 
Onun elmi fəaliyyəti çoxşaxəli 
idi. Təsadüfi deyil ki, akademik 
Mustafa bəy Topçubaşov Əziz 
Əliyev haqqında belə deyirdi: 
“Təbabət sahəsində bizdə çoxlu 
görkəmli və fəxri yer tutan alimlər 
və şəxsiyyətlər var. Mən onların 
çoxu ilə işləmişəm və onların 
bəzilərini şəxsən tanıyıram. Amma 
Əziz Əliyev sadəcə şəxsiyyət 
deyildi, onun fəaliyyəti ölkəmizin 
xalq səhiyyəsinin inkişaf tarixində 
bizim üçün şanlı bir səhifə və çox 
dəyərli bir mərhələdir”. Bu mərhələ 
böyük və məsul bir dövrü əhatə 
edir. Bu, elə bir dövrə təsadüf 
edir ki, səhiyyə sahəsində böyük 
və genişmiqyaslı işlər görülür, 
beləliklə, Azərbaycanın səhiyyəsi 
dirçəlir, milli kadrların böyük dəstəsi 
hazırlanırdı. Əziz Əliyevin sonrakı 
elmi araşdırmaları yaralanma 
və bədbəxt hadisələr zamanı ilk 
yardım, Böyük Vətən müharibəsi 
əlillərinin bərpa və müalicəsi, 
kənd təsərrüfatı və neft sənayesi 
işçiləri arasında travmatizmin 
müalicəsi və profilaktikası, 
Azərbaycan SSR-də travmatoloji 

və ortopedik yardımın təşkilinə, 
Azərbaycan Dövlət Həkimləri 
Təkmilləşdirmə İnstitutunun 
fəaliyyətinə və digər aktual 
məsələlərə həsr olunmuşdur. 
O, bu illərdə Azərbaycan Dövlət 
Tibb İnstitutunun rektoru olmaqla 
yanaşı, Əczaçılıq İnstitutuna da 
rəhbərlik edir və 1937-ci ildə, eyni 
zamanda, həm ADTİ-nin, həm də 
Bakı Dövlət Universitetinin rektoru 
vəzifələrində çalışır. Görkəmli 
alimin Azərbaycan Dövlət Tibb 
İnstitutuna rəhbərlik etdiyi 6 il 
müddətində 11 doktorluq, 30 
namizədlik dissertasiyası müdafiə 
edilib ki, onların da əksəriyyəti 
milli kadrlar idi. Müstəsna elmi 
xidmətləri nəzərə alınaraq Əziz 
Əliyev 1941-ci ildə SSRİ Elmlər 
Akademiyasının Azərbaycan 
filialının Rəyasət Heyəti nəzdində 
təşkil edilmiş Elmi Şuranın üzvü 
seçilir. 

1930-1940-cı illərdə Əziz 
Əliyev respublikada tüğyan 
edən malyariya və traxomaya 
qarşı mübarizədə fəal iştirak 
edir və bu dəhşətli xəstəliklərin 
kökünün kəsilməsində bütün səy 
və bacarığını əsirgəmir. Onun 
təşəbbüsü ilə xüsusi dispanserlər, 
xəstəxanalar yaradılır. Həmin 
bu illərdə o, fövqəladə 
antiepidemioloji respublika 
komissiyasının sədri olur. Lakin 
Azərbaycan elmi ictimaiyyəti, 
milli səhiyyəmiz üçün əlindən 
gələni edən Əziz Əliyevin əməyi 
totalitar rejim şəraitində nəinki 
lazımınca qiymətləndirilməmiş, 
əksinə, onun fəaliyyəti qarşısında 
müxtəlif əngəllər yaradılmışdır. 
Azərbaycan Kommunist Partiyası 
Mərkəzi Komitəsinin bürosu  1940-
cı il aprelin 12-də xalq səhiyyə 
komissarı (1939-1941) vəzifəsində 
işləyən Əziz Əliyevə töhmət 
vermişdir. Büronun qərarında 
bunun səbəbi belə göstərilir: 
“Azərbaycan Tibb İnstitutunu 
şübhəli düşmən ünsürlərindən 
təmizləmək üçün tədbirlər 
görmədiyinə və institutun ayrı-
ayrı işçilərinin antisovet-millətçi 

hərəkətlərini ifşa etmədiyinə 
görə”. Bu faktın özü görkəmli 
alimin nə qədər vətənpərvər, 
azərbaycançılıq ideologiyasının 
təbliğatçısı olmasını, milli 
kadr potensialı və intellektual 
baza formalaşmasında, 
təhsil sisteminin, anadilli 
tədris vəsaitlərinin və elmi 

monoqrafiyaların hazırlanmasında 
əvəzsiz xidmətlər göstərməsini bir 
daha təsdiqləyir. 

Əziz Əliyev 1941-1942-ci 
illərdə Azərbaycan KP MK-
nın katibi, 1942-1948-ci illərdə 
Dağıstan Muxtar Respublikası 
Vilayət Partiya Komitəsinin birinci 
katibi, 1949-1950-ci illərdə ÜİK (b) 
P MK-nın inspektoru, 1950-1951-
ci illərdə Azərbaycan SSR Nazirlər 
Soveti sədrinin birinci müavini 
vəzifələrində özünü görkəmli 
dövlət xadimi, bacarıqlı və işgüzar 
təşkilatçı, vətənpərvər ziyalı kimi 
təsdiqləmiş, mühüm xidmətlər 
göstərmiş, xalq arasında böyük 
hörmət və nüfuz qazanmışdır.

SSRİ Ali Sovetinin (1-ci, 3-cü 
çağırış), Azərbaycan SSR Ali 
Sovetinin (1-ci və 3-cü çağırış) 
Dağıstan MSSR Ali Sovetinin (2-ci 
çağırış) deputatı kimi səmərəli 
fəaliyyət göstərmişdir.

Digər dəyərli vətənpərvər 
ziyalılarımız kimi Əziz Əliyev 
sonralar da müəyyən mənəvi 
repressiyaya məruz qalır. 
1951-ci ilin sentyabrında Əziz 
Əliyevə Azərbaycan KP MK-nın 
Bürosunda valideynlərinin sosial 

mənşəyini və İranda qohumlarının 
olmasını gizlətdiyi bəhanəsilə 
şəxsi işinə yazılmaqla şiddətli 
töhmət verilir. Qərarda yazılır: 
“Tərcümeyi-halında və başqa 
sənədlərdə doğmalarının və yaxın 
qohumlarının əsl sosial vəziyyətini 
gizlətməklə partiyanı aldatdığına 
görə şiddətli töhmət elan 
olunsun”. O, həmin il iyulun 24-də 
Nazirlər Soveti sədrinin müavini 
vəzifəsindən azad edilərək Elmi-
Tədqiqat Ortopediya və Bərpa 
Cərrahlığı İnstitutunun direktoru 
vəzifəsində işləməyə göndərilir. 
1952-ci ilin oktyabrından 1954-
cü ilin martın 3-dən Sabunçu 
rayonundakı Çaparidze adına 
3 №-li Klinik Xəstəxananın baş 
həkiminin müavini vəzifəsində 
işləyir. Hər dövrdə olduğu kimi, bu 
dəfə də haqsızlıqlar Əziz Əliyevi 
ruhdan salmır. 

1953-cü ildə İ.V.Stalinin 
ölümündən və Mircəfər Bağırovun 
həbsindən sonra, 1954-cü il 
fevralın 22-də Azərbaycan KP 
MK-nın Bürosu Əziz Əliyevə 
verilən şiddətli partiya töhmətinin 
ləğv edilməsi haqqında qərar 
qəbul edir və o, 1954-cü ilin 
martından 1956-cı ilədək yenidən 
Bərpa Cərrahlığı və Ortopediya 
İnstitutunun direktoru vəzifəsində 
işləyir. Yeni iş yerində elmi işlə 

məşğul olan Əziz Əliyevin qısa 
müddətdə 33 elmi işi çapdan 
çıxır. O, həmin illər rəhbərlik 
etdiyi Ortopediya Elmi-Tədqiqat 
İnstitutunun beş cildlik elmi əsərlər 
məcmuəsini nəşr etdirir, onlarca 
elmlər namizədi yetişdirir, onlarca 
elmi əsərlər məcmuəsini nəşr 
etdirir. 1956-cı ildən ömrünün 
sonunadək Azərbaycan Həkimləri 
Təkmilləşdirmə İnstitutunun 
direktoru işləyir. 

Görkəmli alim, böyük 
şəxsiyyət Əziz Əliyev 1962-ci ilin 
iyul ayının 27-də vəfat etmiş və 
Fəxri xiyabanda dəfn olunmuşdur. 
Əziz Əliyev şəxsiyyətinin 
böyüklüyü həm də görkəmli dövlət 
xadimi olmasında, xüsusilə də 
Dağıstanda birinci katib olduğu 
illər Dağıstan-Azərbaycan 
əlaqələrinin inkişafında əvəzsiz 
xidmətlərində, qayğıkeş ailə 
başçısı olmasındadır. Görkəmli 
alim səhiyyə təşkilatçısı 
vətənpərvər ziyalı Əziz Əliyevin 
əziz xatirəsi qədirbilən xalqımızın 
qəlbində daim yaşayacaqdır.

İsa ABDULLAYEV, 
tibb elmləri doktoru

Əziz Əliyev Azərbaycan xalqının görkəmli 
nümayəndələrindən biridir. O, lap əvvəldən qeyri-adi 
insan idi. O, həm həkim, həm alim, həm də səhiyyə 
təşkilatçısı idi. O, dövlət xadimi, nazir, çətin illərdə 
Azərbaycanın rəhbərlərindən biri, XX əsrin ən ağır 
illərində Dağıstanın birinci rəhbəri idi, Moskvada, 
sonra isə Azərbaycanda məsul işdə çalışmışdı.

Heydər ƏLİYEV  
Ümummilli lider

Görkəmli dövlət xadimi, 
istedadlı alim, 

səhiyyə təşkilatçısı

Türkiyə təyyarələri İraqın şimalında 
PKK-nın mövqelərini bombaladı

Türkiyənin Hərbi Hava Qüvvələri 
İraqın şimalında PKK silahlılarına qarşı 
növbəti əməliyyat keçirib.

Trend-in məlumatına görə, 
əməliyyatla bağlı Baş Qərargah xəbər 
yayıb. Məlumata görə, genişmiqyaslı 
əməliyyatlar Zap, Avaşin, Qara və Metina 
rayonlarında həyata keçirilib.

Bildirilir ki, əməliyyat çərçivəsində ter-
rorçuların dayaq məntəqələri məhv edilib.

Türkiyə Silahlı Qüvvələri bəyan 
edib ki, antiterror əməliyyatları davam 
etdiriləcək.

 � 2018-ci ildə Luvr muzeyində ziyarətçilərin 
sayı 10 milyon nəfəri keçməklə tarixi rekord yenilənib. 
Bu barədə muzeyin direktoru Lan-Lyuk Martinez 
bəyan edib.

Qeyd edək ki, bundan 
öncə rekord ziyarətçi sayı 
2012-ci ildə qeydə alınmışdı. 
Həmin il ziyarətçilərin sayı 9,7 
milyon nəfər olub.

Xatırladaq ki, Luvr Kral 
Sarayı muzey qismində 1793-
cü ildə sənətsevərlərin üzünə 
açılıb. Dünyanın ən məşhur 
incəsənət muzeylərindən 

biridir. Parisin mərkəzində 
Sena çayının sağ 
sahilində yerləşən muzey 
sahəsinə görə (160106 
kvadratmetr) dünyada 
üçüncü yerdədir.

Muzey yaradılarkən 
ora verilən kral kolleksiya-
sı 2500 rəsm əsərindən 
ibarət idi. Muzeydə 

müxtəlif sivilizasiyalara və 
mədəniyyətlərə aid 300 
mindən çox eksponat vardır, 
onların yalnız 35 mini salon-

larda nümayiş olunur, qalan 
eksponatlar saxlancdadır.

“Xalq qəzeti”

Luvrda ziyarətçilərin sayında rekord yeniləndi 

54 yanvar 2019-cu il, cümə



 � Yeni il yeni ümidlər, arzular deməkdir. Təqvim 
ili sona çatdıqca, dünyanın hər yanında bir təşviş, 
həyəcan başlayır. Təbiət qışın ağ örpəyinə bürünür, Yeni il 
bayram əhval-ruhiyyəsi özü ilə ürəklərə sevgi və hərarət 
gətirir. Hər bir xalq ilin sona çatmasını yüksək əhvalda, 
özünəməxsus şəkildə qeyd edir. İllər keçsə də, hər il 
dekorasiya və üslub dəyişsə də, əsrlər boyu formalaşmış 
yeni il adət-ənənələri dəyişməz qalır. 

Bəs uşaqları sevindirən San-
ta Klaus və Şaxta baba obrazları 
necə yaranıb?

Maraqlıdır ki, daha çox Şaxta 
baba kimi tanıdığımız bu personaj 
Qərbdə əsasən Santa Klaus adı 
ilə məşhurdur.

Rus folklorunda, xüsusilə, 
nağıllarda Şaxta baba qışın sərt, 
lakin ədalətli ruhu kimi təsvir edi-
lir. Məsələn; “Morozko” nağılında 
mehriban və zəhmətkeş qızı 
Morozko – Şaxta baba dondurur, 
daha sonra donunu açır, qəddar 
və tənbəl qızı isə ömürlük dondu-
rur. Ona görə bu gün də bir sıra 
Şimal xalqları belə xoşagəlməz 
hadisələrdən qaçmaq üçün 
Şaxta babanı yola gətirmək və 
ürəyinə yol tapmaq məqsədilə 
təntənəli gecələrdə evlərinin 
yanında çörək, ət qoyur, şərab 
süzürlər ki, ruh qəzəblənməsin 
və ova mane olmasın, bitkiləri 
yox etməsin. 

“Şaxta baba, hardan 
gəlmisən?” – sualını tez-tez 
verən uşaqları sevindirən nurani 
ağsaqqal harada yaşayır?! Bu 
barədə bir çox əfsanələr dolaşır. 
Bəziləri deyir ki, Şaxta baba Şimal 

qütbündəndir, digərləri isə Laplan-
diyadan olduğunu söyləyirlər. 

Santa Klaus obrazının 
yaranması 

Bu gün Qərbdə Yeni ildə gəlişi 
ilə insanlara xoş əhval-ruhiyyə 
bəxş edən, uşaqların arzularını 
reallaşdıran Santa Klaus obrazı-
nın XIX əsrin əvvəllərində yaran-
dığını bilirdinizmi? 1823-cü ildə 
Kolumbiya Universitetində Şərq 
və yunan ədəbiyyatı müəllimi 
Klement Klark Mur İsa Məsihin 
doğum günü olan Milad bayramı 
ərəfəsində yazdığı “Milad bayramı 
ərəfəsidir və ya Santa Klausun 
gəlişi” adlı mənzum nağılı həyat 
yoldaşı və uşaqlarına oxudu. 
Bununla da Santa Klaus obrazı 
formalaşmağa başladı. Müəllif 
Santa Klausu mehriban, qayğı-
keş varlıq kimi təsvir edirdi. Onun 
təsəvvüründə Santa Klaus səkkiz 
maralın qoşulduğu kirşə ilə gəlir, 
evlərə bacadan girir, uşaqlara 
hədiyyə paylayırdı. Nədənsə, Mur 
yaratdığı bu obraz barədə olan 
əsərini nəşr etdirməyə tələsmirdi. 
Lakin dostlarından biri onun bu 

əsərini müəllifdən xəbərsiz "Sen-
tinel" qəzetinə apardı. Bununla da 
həmin obraz haqqında daha çox 
insan xəbərdar oldu. Əsərin po-
pulyarlıq qazanmasının nəticəsidir 
ki, 1844-cü ildə əsər təkrar nəşr 
edildi. 

Maraqlıdır ki, Santa Klausun 
obrazını ilk dəfə 1862-ci ildə 
karikaturaçı rəssam Tomas Nast 
çəkib. O, 24 il ərzində Santa Kla-
usu "Harper's Weekly" jurnalının 
üz qabığı üçün çəkib. Rəssam 

Klausu Şimal qütbündə təsvir et-
mişdi. Gərgin zəhmət nəticəsində 
meydana gəlmiş bu şəkil qısa 
müddət ərzində populyarlıq qa-
zanır. Hətta vətəndaş müharibəsi 
dövründə ABŞ Prezidenti Abra-
ham Linkoln Nastdan xahiş et-
mişdi ki, Santa Klausu şimallılarla 
birgə çəksin.

Tomas Nast daha sonra 
uşaqlar üçün Santa Klausun 
həyatından sevindirici və şən 
məqamları təsvir edən şəkillər 
çəkməyə başlayır və bu şəkillər 

“Harper Weekly” jurnalı və digər 
nəşrlərdə işıq üzü görür. 

1885-ci ildə naşir Luis Pranq 
Santa Klausun imicində dəyişiklik 
edir və onu qırmızı kürkdə təsvir 
edir. Bununla da indi Şaxta ba-
banın niyə qırmızı kürk geyindiyi 
aydın olur. Luis Prank, həmçinin 
ABŞ-a rəngli litoqrafiya texnikası 
ilə ərsəyə gələn Milad təbrik açıq-
caları ənənəsini gətirmiş oldu. Bu-
nunla da artıq Santa Klaus qırmızı 
kürkdə tanınmağa başladı.

Müasir Şaxta baba 
“Coca-Cola”nın reklamında 

1930-cu ildə “Koka Kola” 
şirkəti reklamda Santa Klaus obra-
zından istifadə etdi, bu reklamda 
Çikaqodan olan rəssam Xeddon 
Sandblom Santa Klausu “Coca-
Cola”nın qırmızı-ağ rənglərinin 
harmoniyasında təsvir edib. 
Bununla da müasir Santa Klau-
sın obrazı meydana gəlib. Əgər 
ilkin obrazda Santa Klaus cırtdan 
boylu təsvir olunurdusa, müasir 

obrazda “Coca Cola”nın rekla-
mında tamaşaçılar nəhəng Şaxta 
baba ilə tanış oldular. Maraqlıdır 
ki, Sandblom Santa Klausun 
obrazını yaradarkən prototip kimi 
dostu və qonşusu Lu Prentisin 
görüntüsündən istifadə edib.

Başqa bir fakt. Bəzən provos-
lav xristianlarının müqəddəs say-
dığı şəxslərdən biri olan IV əsrdə 
yaşamış ruhani Müqəddəs Nikolay 
Çudotvoretsin bir sıra cəhətlərini 
Şaxta baba ilə eyniləşdirirlər. 

Belə ki, daim kasıblara yardımı 
ilə tanınan yepiskop bu xeyir-
xahlığı həmişə gizli edərmiş. 
O, hədiyyələri pəncərə önünə 
qoyarmış. Katolik inancına görə, 
bir dəfə evin bütün pəncərələri 
bağlı olur və o, pulu boruya 
qoymalı olur. Əfsanəyə görə, qızıl 
qəpiklər qurumaq üçün sobaya 
asılmış corabların içinə düşür. Elə 
o vaxtdan katolik inanclı insanlar 
Milad və Yeni il hədiyyələrini odun 
peçinin yanında asılmış corabın 
içinə qoyurlar. 

Sovet dövründə 

1920-ci ildən başlayaraq 
sovet dövründə cərəyan etmiş din 
əleyhinə olan təbliğat kampaniyası 
nəticəsində Yeni il küknar ağacı, 
Şaxta baba və Milad bayramı kimi 
anlayışları qadağan olundu, bütün 
bunlar xalqı aldatmaq, zərərli 
anlayış kimi qəbul edilirdi. Lakin 
bu mübarizə və qadağalar çox 
da davam etmədi. Yeni ilin rəmzi 
olan “yolka” bir müddət sonra XX 
əsrin 30-cu illərində Kremldə də 
quraşdırılmağa başlandı.

 Bundan sonra Şaxta baba 
personajı daha populyarlaşdı və 
onu uşaq bağçalarına, məktəblərə 

və eləcə də, evlərə dəvət 
etməyə başladılar. 1937-ci 
il yanvarın 1-ində SSRİ-də 
ilk dəfə Şaxta babanın ya-
nında onun nəvəsi Qar qız 
görünməyə başlandı. 

Şaxta babanın 
vətəni – Laplandiya

Bu gün Finlandiyanın 
şimal əyaləti olan Laplan-
diya başda olmaqla, Şaxta 
babanın bir sıra ölkələrdə 
iqamətgahları var. Belə ki, 
Rusiyada bununla bağlı bir 
sıra layihələr həyata keçiri-
lib. 1991-ci ilin əvvəllərində 
“Şaxta babanın evi” və “Şax-
ta babanın poçtu” yaradılıb. 
1995-ci ildə Kola yarımada-
sında yerləşən Laplandiya 

qoruğunda “Əfsanəvi Laplandi-
ya – Şaxta babanın mülkiyyəti” 
layihəsi başlanıb. Bu layihəyə 
əsasən Şaxta babanın iqamətgahı 
Çunozerskdə yaradılıb. 

Belarusda da Şaxta babanın 
rəsmi iqamətgahı var. İlk dəfə 
olaraq 2003-cü il dekabrın 25-də 
“Belovejskaya puşa” milli parkının 
ərazisində Şaxta baba və Qar 
qız qonaqları salamlayıblar. Elə o 
vaxtdan təkcə Yeni ildə deyil, ilbo-
yu qonaqları qarşılayır. Maraqlıdır 
ki, Belarusda ilk rəsmi Şaxta baba 
sözügedən milli parkın direktor 
müavini Vyaçeslav Semakov olub. 
Daha sonra o, ikillik karyerası 
barədə “Mən necə Şaxta baba 
oldum” və “Şaxta baba və onun 
kökü “ kitablarını yazıb.

Ukraynaya Yeni ili qarşılamaq 
üçün gələn turistlər Şaxta babanı 
2004-cü ildən İvano-Frankovsk 
vilayətinin Pistın kəndində yaradıl-
mış iqamətgahda görə bilərlər.

Şaxta babanın vətəni hesab 
edilən Laplandiyada Rovaniemi 
şəhərindən doqquz kilometr uzaq-
lıqda salınmış Santa Klaus kəndi 
Yeni ildə ən çox ziyarət edilən və 
turistlərin marağına səbəb olan 
əyləncəli məkanlardan biridir. 
Məhz Santa Klaus kəndi öz sehrli 
və mistik ab-havası ilə yanaşı, 
həm də turistlərə zəngin əyləncə 
xidmətləri təklif edir. Buraya gələn 
hər bir turist özünü sanki nağıllar 
aləmində hiss edir. 

Əfsanə BAYRAMQIZI, 
“Xalq qəzeti”

Şaxta baba personajı 
necə yaranıb?

Ölkəmizə, xalqımıza bol 
qələbə sevinci arzulayıram!

 � Yenicə vidalaşdığımız 2018-ci il Azərbaycanın yunan-Roma güləşi üzrə milli 
komandasının üzvü Eldəniz Əzizlı üçün qələbələrlə zəngin, deməli , çox əlamətdar 
bir il olmuşdur. İstedadlı güləşçi ilin birinci yarısında Rusiyanın Kaspiysk şəhərində 
keçirilmiş Avropa çempionatında, oktyabr ayında isə Macarıstanın paytaxtı 
Budapeştdə dünya çempionatında 55 kq çəki dərəcəsində bütün rəqiblərinə qalib 
gələrək fəxri kürsünün ən yüksək pilləsində təbrikləri qəbul etmişdir.

Həqiqətən, çox böyük nailiyyətdir və 
onunla fəxr etmək, qürur duymaq olar. 
Eldəniz Əzizli “klassik” güləş kimi bütün 
dünyada çox geniş yayılmış idman növündə 
bir ildə iki zirvə fəth etmiş, əvvəlcə Avropa-
da, sonra isə dünyada öz çəki dərəcəsində 
onun tayı-bərabəri olmamışdır. Məhz buna 
görə də 2018-ci ildə ölkəmizin ən yaxşı on 
idmançısını müəyyənləşdirmiş Azərbaycan 
Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi 
mütəxəssislərinin tərtib etdikləri siyahıda 
onun adı ən yüksəkdə – birinci pillədədir.

Biz də öz növbəmizdə Dünya 
Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və Yeni 
il münasibətilə idman ictimaiyyətimiz adın-
dan söz deməyi dünya və Avropa çempionu-
muzdan xahiş etdik.

– Mən 2019-cu ildə də xalqımıza, bü-
tün Azərbaycana ən azı 2018-ci ildəki kimi 
böyük uğurlar arzulayıram. Əmin-amanlıq 
şəraitində yaşayıb- yaradan Azərbaycan 
xalqı ötən il də irəliyə doğru çox inam-
lı addımlar atmış, bir sıra mühüm tarixi 
hadisələri , xüsusən də Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin 100 illiyini təntənə ilə qeyd 
etmişdir.

Mənim Avropa və dünya çempionatların-
da qazandığım qızıl medallar Azərbaycanda 

dövlətin, şəxsən cənab Prezident İlham 
Əliyevin həyatın bütün sahələri kimi , 
idmana da göstərdiyi böyük qayğı və daimi 
diqqətin nəticəsidir. Biz idmançılar da öz 
növbəmizdə bu qayğıya cavab olaraq bütün 
yarışlarda ölkəmizi layiqincə təmsil etməyi 
özümüzə borc bilirik.

Yeni, 2019-cu il olimpiyaqabağı ildir. 
İndi bütün məşqlərimiz 2020-ci ildə Tokioda 
keçiriləcək Olimpiya Oyunlarına hazırlığa 
yönələcək. Yeni ildə bizi lisenziya xarakterli 
dünya çempionatı gözləyir. Komandamız 
bu yarışda Olimpiadaya mümkün qədər çox 
vəsiqə qazanmağa çalışacaq. Oyunlara nə 
qədər tez lisenziya qazansaq,Tokio sınaqla-
rına hazırlıq üçün bir o qədər çox vaxtımız 
olacaq. Biz Yaponiyada Olimpiya Oyunla-
rında Azərbaycanı ən yaxşı şəkildə təmsil 
etmək əzmindəyik və ümid edirəm ki, bunu 
bacaracağıq. 

Mən bir daha qəzetiniz vasitəsilə 
Azərbaycan xalqını, bütün idman 
ictimaiyyətimizi Dünya Azərbaycanlılarının 
Həmrəylik Günü və Yeni il bayramı 
münasibətilə təbrık edir, bol qələbə sevinci 
arzulayıram.

“Xalq qəzeti”

 � Bu günlər doğma Azərbaycanımızda 
bayram bayrama qarışıb. Xalqımız Dünya 
Azərbaycanlılarının Həmrəylik Gününü və Yeni 
ilin gəlışini bayram edir. Əlbəttə, çox istərdik ki, 
bu əziz günlərdə biz də doğma Vətənimizdə olaq, 
doğmalarımızla bir yerdə bu bayramların xoş 
əhvalını yaşayaq. Amma biz Vətəndən uzaqda, 
Rusiya Federasiyasının Çelyabinsk vilayətində 
yaşayırıq. Biz bu bayramları burada yaşayan 
soydaşlarımızla birgə qeyd edirik.

Burada azərbaycanlılar 
çox mehriban və dostluq 
şəraitində yaşayırlar. Dias-
por təşkilatı yaratmışıq və 
Vətənin ruhunu yaşatmağa 
çalışırıq. 2000-ci ilin mar-
tında yaratdığımız “Ozan” 
Azərbaycan Mədəniyyət 
Mərkəzi Cənubi Uralın dias-
por təşkilatları arasında öz 
fəallığı ilə seçilir. 

Təşkilatımızın başlı-
ca məqsədi Azərbaycanla 
Çelyabinsk vilayəti ara-
sında iqtisadi-ticarət, 

mədəni əlaqələrin daha da 
dərinləşməsini təmin etmək, 
bununla bağlı layihələri real-
laşdırmaqdır. 

Bu gün Azərbaycanla 
Rusiya arasında strateji 
əməkdaşlıq yaranmışdır. 
Azərbaycanın Rusiyadakı 
diaspor təşkilatları da bu 
əməkdaşlığın inkişafına ğz 
töhfələrini veməyə çalışırlar. 
Bizim “Ozan” mərkəzi də bu 
əlaqələrin genişlənməsi işinə 
xidmət edir. Biz ölkəmizin 
mədəniyyətini, incəsənətini 

burada təbliğ edir, maraqlı 
tədbirlər keçiririk.

Mərkəzdə təşkil etdiyimiz 
görüşlərdə xalqımızın tarixi 
haqqında söhbət açır, Dağlıq 
Qarabağın əzəli Azərbaycan 

torpağı olmasını faktlarla 
çelyabinsklilərə çatdırırıq.

Mərkəzin qəzetini bura-
xırıq. Eyni zamanda,”Dostluq 
ipək yolu: mədəni dialoq” adlı 
iki kitab da nəşr etdirmişik. 
Bu kitablar dövlətlərimizin 
qarşılıqlı münasibətlərinə 
həsr olunmuşdur.

Mərkəzin fəaliyyətində 
əsas istiqamətlərdən biri 
azərbaycanlı uşaqların 
təhsili məsələdir. Çalışırıq ki, 
uşaqlarımız xalqımızın adət-
ənənələrini yaxşı öyrənsinlər, 
milli-mənəvi dəyərlərimizdən 
xəbərdar olsunlar.

Bu gün Çelyabinskdə 
yaşayan azərbaycanlılar 
Azərbaycan haqqında tam 
məlumatlıdırlar. Bilirlər ki, 

cənab Prezidentimiz İlham 
Əliyevin siasəti nəticəsində 
Azərbaycan çiçəklənən diya-
ra çevrilmişdir və o, Cənubi 
Qafqazın lider dövlətidir. Biz 
ölkəmizin nailiyyətləri ilə fəxr 
edirik.

Dünya Azərbaycanlı-
larının Həmrəylik Günü və 
Yeni il münasibəti ilə bütün 
dünyada yaşayan soydaşla-
rımızı təbrik edir, onlara daha 
möhkəm birlik arzulayıram.

Rəfail QULİYEV,  
Rusiya Federasiyası 

Çelyabinsk vilayətindəki 
“Ozan” Azərbaycan 

Mədəniyyət Mərkəzinin 
rəhbəri

 � Ölkəmizin ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin və 
konstitusiya quruluşunun müdafiəsi uğrunda şəhid olmuş 
döyüşçü ailələrinin və əlillərin mənzil-məişət şəraitinin 
yaxşılaşdırılması, onların yeni mənzillərlə təminatı Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyevin uğurlu sosial siyasətinin əsas 
istiqamətlərindən biridir.

2018-ci il avqustun 1-də Qara-
bağ müharibəsi əlillərinə və şəhid 
ailələrinə daha 35 mənzilin təqdim 
olunması mərasimində Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyevin və birinci 
xanım Mehriban Əliyevanın iştirak 
etməsi də həssas qruplara yüksək 
diqqətin, qayğıkeş münasibətin 
növbəti ifadəsi idi. Həmin tədbirdə 
dövlətimizin başçısı “İlin sonu-
na qədər nəzərdə tutulan rəqəm 
əlavə 170 mənzil və fərdi evdir. 
Bununla belə, nəzərə alsaq ki, hələ 
də növbədə kifayət qədər insan 
var, təqribən 4 minə yaxın insan 
növbədədir, mən əlavə vəsait ayıra-
raq bu il minimum daha 300 mənzilin 
alınması ilə bağlı qərar qəbul 
edəcəyəm”-- deyə bildirmişdi. 

Beləliklə, dövlət başçısının 2 
avqust 2018-ci il tarixli sərəncamı ilə 
Qarabağ müharibəsi əlilləri və şəhid 

ailələri üçün 2018-ci ildə əlavə olaraq 
minimum 300 mənzilin alınması üçün 
20 milyon manat vəsait ayrıldı ki, bu 
da 2018-ci ildə Əmək və Əhalinin 
Sosial Müdafiəsi Nazirliyi (ƏƏSMN) 
tərəfindən həmin kateqoriyalardan 
olanlara nəzərdə tutulduğundan 

3 dəfə çox olmaqla, 626 mənzilin 
təqdim edilməsinə imkan verdi. 

Qeyd olunan 35 mənzilin 
verilməsindən sonra nazirlik 
tərəfindən Abşeron rayonunun 
Məmmədli kəndində yeni yaşayış 
binalarından alınmış 145 mənzil və 
Mehdiabad qəsəbəsində 72 mənzil, 

Bakının Qaradağ rayonunda 200, 
İmişlidə 54, Şamaxıda 36 mənzil, 
o cümlədən regionlarda fərdi evlər 
şəhid ailələri və Qarabağ müharibəsi 
əlillərinə təqdim olundu. Bununla da 
2018-ci ilin sonuna ölkədə mənzillə 
təmin edilmiş Qarabağ müharibəsi 
əlilləri və şəhid ailələrinin sayı 6,7 
minə çatdı. 

ƏƏSMN-nin ictimaiyyətlə əlaqələr 
şöbəsindən bildiriblər ki, dövlət başçı-
sının tapşırığına əsasən, 2019-cu ildə 
azı 800 mənzilin həmin kateqoriyalara 
aid olan şəxslərə verilməsi nəzərdə 
tutulur. 

Zərifə BƏŞİRQIZI, “Xalq qəzeti”

Vətənimizin uğurları bizi çox sevindirir

Ötən il şəhid ailələri və 
müharibə əlillərinə 626 mənzil verilib

4 yanvar 2019-cu il, cümə6
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Azərbaycan Respublikasının  
Dövlət İmtahan Mərkəzi Publik Hüquqi Şəxs

A3 formatlı 80 qramlıq kağızların satınalınması üçün

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 1 (bir) lot üzrə keçirilir.
Lot-1. A3 formatlı 80 qramlıqkağızların 

satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur 

ki, öz tender təkliflərini möhürlənmiş və 
imzalanmış şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı 
surətdə təqdim etsinlər. Müqaviləni yerinə 
yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi 
maliyyə və texniki imkanlara malik olmalı-
dırlar. Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 500 
manat məbləğdə iştirak haqqını hesaba 
köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində 
tərtib olunmuş tenderin əsas şərtlər toplu-
sunu AZ1138, Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, 
M.Müşfiq küçəsi 1M nömrəli ünvandan ala 
bilərlər.

Təşkilat: Azərbaycan Respublikasının 
Dövlət İmtahan Mərkəzi Publik Hüquqi 
Şəxs (VÖEN: 1304673921)

Bank: “Azər-Türk bank” ASC-nin 
Müştəri Xidmətləri Mərkəzi 

Ünvan: Bakı şəhəri, 
C.Məmmədquluzadə küçəsi 85; 192/193

Kod: 507699
VÖEN(bank): 9900006111
SWIFT: AZRTAZ22
M/h: AZ-

02NABZ01350100000000022944
H/h: 

AZ98AZRT38060019440028835001
 İştirak haqqı heç bir halda geri qayta-

rılmır.
 İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
 - tender təklifi (zərflərin açıldığı 

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

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

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

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

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

 - iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 
rekvizitləri (notarial qaydada təsdiq edilmiş 
surətləri);

- tender təklifini və satınalma 
müqaviləsini imzalamaq səlahiyyətinə malik 
olan şəxsin səlahiyyətlərini təsdiq edən 
sənəd;

 - iddiaçının müvafiq mallar üzrə mənşə 
və uyğunluq sertifikatları;

- iddiaçının işləri yerinə yetirmək üçün 

potensial imkanları və maddi-texniki bazası 
haqqında yazılı məlumat.

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

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender 
təklifi və bank təminatı istisna olmaqla) 
və iş  qrafikini 22 yanvar 2019-cu il saat 
 17.00-dək, tender təklifi və bank təminatını 
isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 4 fevral 
 2019-cu il saat 17.00-dək Azərbaycan Res-
publikasının Dövlət İmtahan Mərkəzinə (ün-
van: AZ1138, Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, 
M.Müşfiq küçəsi 1M) təqdim etməlidirlər.

 Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

Təklif zərfləri 5 fevral 2019-cu il saat 
11.00-da yuxarıda qeyd olunan ünvanda 
açılacaqdır.

 İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər (iştirakla bağlı müvafiq 
sənədi təqdim etdikdə).

Əlaqələndirici şəxs - İlham Əliyev, tele-
fon: 502-47-53/56/58, daxili 144.

Faks: 465-87-96, 502-47-22
E-mail: i.aliyev@dim.gov.az
Ünvan: AZ1138, Bakı şəhəri, Yasamal 

rayonu, M.Müşfiq küçəsi 1M.

Tender komissiyası

Şəki Suvarma Sistemləri İdarəsi 
2019-cu ildə istismar tədbirləri üçün mal-materialların satınalınması və  

xidmətlərin yerinə yetirilməsi məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 2 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Əsaslı və cari təmir işlərində lazım 

olan mal-materialların satınalınması.
Lot-2. Maşın-mexanizmlərə ehtiyat 

hissələrinin və sürtkü yağlarının satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz 

tender təkliflərini möhürlənmiş, imzalanmış, 
ikiqat bağlamada yazılı surətdə təqdim etsinlər.

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıdakı 
meyarlara üstünlük veriləcəkdir:

-aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, 
müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi, analoji 
işlərdə təcrübəsi, maliyyə vəziyyəti. Müqaviləni 
yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi 
texniki və maliyyə imkanlarına malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər hər bir 
lot üçün 60 manat məbləğdə iştirak haqqı-
nı göstərilən hesaba köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər 
toplusunu Şəki şəhəri, S.Rəhman küçəsi 
25 nömrəli ünvanda yerləşən Şəki Suvarma 
Sistemləri İdarəsindən (əlaqələndirici şəxs- 
Ə.Mustafayevdən, telefon:02424-4-33-84) ala 
bilərlər.

Təşkilat- Şəki SSİ
Şəki YXO
H/h- 32051019447000201170
VÖEN- 3000104011

(Şəki SSİ 3000103891)
Bank- “Kapital Bank”ın Şəki filialı
Kod- 200703
VÖEN- 9900003611
M/h- AZ37 NABZ 01350100000000001944
S.W.İ.F.T.BİK -AIIBAZ2x
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır. 

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün aşağıda-
kı sənədləri təqdim etməlidirlər:

- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 
müraciət;

- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 
barədə bank sənədi;

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

- tender təklifinin dəyərinin 1 faizi 
həcmində bank təminatı (zərflərin açıldığı 
tarixdən ən azı 60 bank günü qüvvədə olma-
lıdır);

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

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

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti 
haqqında bank arayışı;

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

- müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğunluq 
sertifikatları.

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

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi 
və bank zəmanəti istisna olmaqla) 23 yanvar 
2019-cu il saat 18.00-a qədər, tender təklifi 
və bank zəmanətini isə möhürlənmiş ikiqat 
zərfdə 31 yanvar 2019-cu il saat 18.00-a qədər 
Şəki Suvarma Sistemləri İdarəsinə təqdim 
etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 1 fevral 2019-cu il 
saat 11.00-da yuxarıda göstərilən ünvanda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası 

Pirəzə (Ağdaş) Mexaniki Suvarma İdarəsi 
2019-cu ildə cari və əsaslı təmir işlərinin görülməsi üçün mal-material və  

ehtiyat hissələrinin satınalınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 3 lot üzrə keçirilir.
Lot -1. Mexanizmlərin və nəqliyyat 

vasitələrinin təmiri üçün ehtiyat hissələrinin 
satınalınması.

Lot -2. Mexaniki avadanlıqların və nasos-
ların təmiri üçün ehtiyat hissələrinin satınalın-
ması.

Lot-3. Hidrotexniki qurğuların, dizel və elekt-
rik mühərriklərinin təmiri üçün mal-materialların 
və ehtiyat hissələrinin satınalınması.

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

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıdakı 
meyarlara üstünlük veriləcəkdir: -aşağı qiymət, 
yüksək keyfiyyət, müqavilənin vaxtında yerinə 
yetirilməsi, analoji işlərdə təcrübəsi və maliyyə 
vəziyyəti.

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender 
iştirakçıları lazımi texniki və maliyyə imkanları-
na malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər hər 
bir lot üçün 50 manat məbləğə iştirak haq-
qını göstərilən hesaba köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər 
toplusunu Pirəzə (Ağdaş) Mexaniki Suvarma 
İdarəsindən (Ağdaş rayonu, Pirəzə kəndi) ala 
bilərlər.

Əlaqələndirici şəxs- Nofəl Məmmədov.

Telefon- 050-320-09-14.
Təşkilat- Pirəzə Mexaniki Suvarma İdarəsi 

(Ağdaş) YXO
VÖEN- 3300093741
H/h- AZ27 AİİB 32051019446000201160
VÖEN- 3300102051
Bank- “Kapital Bank”ın Ağdaş filialı
Kod- 200606
VÖEN- 9900003611
M/h- AZ37 NABZ 01350100000000001944
S.W.İF.T.BİK - AIIBAZ2X
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
-tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən ən 

azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);
- tender təklifinin dəyərinin 1%-i həcmində 

bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən ən azı 
60 bank günü qüvvədə olmalıdır);

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

- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haqqın-
da vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş 

maliyyə hesabatının surəti;
- iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti 

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

nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 
rekvizitləri, müvafiq mallar üzrə mənşə və 
uyğunluq sertifikatları.

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

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi və 
bank zəmanəti istisna olmaqla) 23 yanvar 2019-
cu il saat 17.00-a qədər, tender təklifi və bank 
zəmanətini isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 31 yan-
var 2019-cu il saat 17.00-a qədər Pirəzə (Ağdaş) 
Mexaniki Suvarma İdarəsinə təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 1 fevral 2019-cu il 
saat 11.00-da yuxarıda göstərilən ünvanda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

 “Su İdmanı sarayı” MMC
 2019-cu ildə hovuzlar üçün istifadə olunacaq xlor, duz tablet və  

sulfat turşusunun satınalınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 3 (üç) lot üzrə keçirilir.
Lot – 1. Xlor (11%-13%) .
Lot – 2. Sulfat turşusu. 
Lot – 3. Duz tablet (mozırsol).
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz 

tender təkliflərini möhürlənmiş, imzalanmış 
ikiqat bağlamada yazılı surətdə təqdim etsinlər.

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıdakı 
meyarlara üstünlük veriləcəkdir: 

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

Bağlanılacaq müqaviləni yerinə yetirmək 
üçün tender iştirakçıları lazımi maddi-texniki 
bazaya malik olmalıdırlar. 

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər hər bir 
lot üçün 100 (yüz) manat məbləğdə iştirak 
haqqını göstərilən hesaba köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər 
toplusunu Bakı şəhəri, Səbail rayonu, akade-
mik Əhəd Yaqubov küçəsi 15 nömrəli ünvanda 
yerləşən “Su İdmanı sarayı”ndan (əlaqələndirici 
şəxs – Bəhruz Zeynizadədən, telefon: 055-530-
99-98) ala bilərlər.

Təşkilat: “Su İdmanı sarayı” MMC
H\h: AZ58PAHA38090AZNHC0290048918
VÖEN: 1701859441 
Bank: “PAŞA Bank” ASC

Kod: 505141
VÖEN: 1700767721
M\h: AZ82NABZ01350100000000071944
SWIFT: PAHAAZ22
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 

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

bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən sonra 
ən azı 60 bank günü qüvvədə olmalıdır). 

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

- iddiaçının son bir illik fəaliyyəti haqqın-
da vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş 
maliyyə hesabatının surəti;

- iddiaçının son bir illik maliyyə vəziyyəti 
haqqında bank arayışı;

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

- iddiaçıların müvafiq mallar üzrə mənşə və 

uyğunluq sertifikatları;
- iddiaçının tenderdə iştirakına təsir edə 

biləcək digər müvafiq məlumatlar.
Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə 

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

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanu-
nuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi 
və bank təminatı istisna olmaqla) 6 fevral 
 2019-cu il saat 17.00-dək, tender təklifi və bank 
təminatını isə möhürlənmiş ikiqat zərflərdə 14 
fevral 2019-cu il saat 17.00-dək Bakı şəhəri, 
Səbail rayonu, akademik Əhəd Yaqubov küçəsi 
15 nömrəli ünvanda yerləşən Su İdmanı sarayı-
nın tender komissiyasına təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

İddiaçıların təklifləri 15 fevral 2019-cu il 
saat 12.00-da Bakı şəhəri, Səbail rayonu, aka-
demik Əhəd Yaqubov küçəsi 15 nömrəli ünvan-
da yerləşən Su İdmanı sarayında açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
zərflərin açılışında iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Göygöl Suvarma Sistemləri İdarəsi 2019-cu il üçün
AÇIQ TENDER ELAN EDİR

Lot-1. Subartezian quyularının və nasos 
stansiyalarının cari təmiri üçün mexaniki və 
elektrik avadanlıqlarının satınalınması.

Lot-2. Əsaslı və cari təmir üçün tikinti 
materiallarının satınalınması.

Lot-3. Mexanizmlər və avtomobillər üçün 
ehtiyat hissələrinin satınalınması.

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

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıdakı 
meyarlara üstünlük veriləcəkdir: aşağı qiymət, 
yüksək keyfiyyət, müqavilənin vaxtında yerinə 
yetirilməsi, analoji işlərdə təcrübəsi, maliyyə 
vəziyyəti.

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender 
iştirakçıları lazımi texniki və maliyyə imkanları-
na malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər hər lot 
üçün 60 manat məbləğdə iştirak haqqını aşa-
ğıdakı hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan 
dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu 
Gəncə şəhəri, Totanlı küçəsi 111 nömrəli 
ünvanda yerləşən Göygöl Suvarma Sistemləri 
İdarəsindən (əlaqələndirici şəxs- R.Həsənovdan, 
telefon- (02220) 2-20-21) ala bilərlər.

Təşkilat: Göygöl Suvarma Sistemləri 
İdarəsi

H/h- AZ30 AİİB 32051019448300201183
VÖEN- 7600031051
Bank- “Kapital Bank”ın Göygöl filialı
Kod- 200833
VÖEN- 9900003611
M/h- 137010001944
S.W.İ.F.T.BİK AİİBAZ 2X
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
-tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
-tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
-tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən ən 

azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);
-tender təklifinin dəyərinin 1 faizi həcmində 

bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən ən azı 
60 bank günü qüvvədə olmalıdır);

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

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

-iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti 
haqqında bank arayışı;

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

-müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğunluq 
sertifikatları.

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

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi 
və bank zəmanəti istisna olmaqla) 6 fevral 
2019-cu il saat 18.00-a qədər, tender təklifi və 
bank zəmanətini isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 
14 fevral 2019-cu il saat 18.00-a qədər Gəncə 
şəhəri, Totanlı küçəsi 111 nömrəli ünvanda 
yerləşən Göygöl SSİ-yə təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunmuş 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 15 fevral 2019-cu il 
saat 11.00-da yuxarıda göstərilən ünvanda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

“Azərbaycan Xəzər  
Dəniz Gəmiçiliyi” QSC

Mərkəzi ATS sisteminin yenilənməsi üçün 
avadanlığın, lisenziyanın və xidmətin 

satınalınması məqsədilə
AÇIQ MÜSABİQƏ ELAN EDİR

Müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər www.asco.az 
səhifəsinə daxil olmaqla elanlar bölməsindən əlavə sənədləri 
və ətraflı məlumat əldə edə bilərlər. Müraciət üçün son müddət 
2019-cu il yanvarın 11-i saat 18.00-dəkdir.

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

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər açılmadan geri 
qaytarılacaqdır.

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

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

“Naftalan-Avtonəqliyyat” ASC 
səhmdarlarının nəzərinə!

25 fevral 2019-cu il saat 11.00-da “Naftalan-
Avtonəqliyyat” ASC səhmdarlarının illik ümumi yığıncağı 
keçiriləcəkdir.

Gündəlikdəki məsələlər: 
1. “Naftalan-Avtonəqliyyat” ASC-nin 2018-ci il üçün 

illik hesabatının və maliyyə balansının təsdiqi barədə.
2. “Naftalan-Avtonəqliyyat”ASC-nin idarə heyətinin 

üzvlərinin və sədrinin seçilməsi barədə.
3. “Naftalan-Avtonəqliyyat” ASC-nin idarə heyətinin 

əmrlərinin müzakirəsi və təsdiqi barədə.
4. Digər məsələlər.
Ünvan: Naftalan şəhəri, İ.Nəsimi küçəsi 10.

İdarə heyəti

Şəmkirçay Su Anbarı və Magistral Kanalların İstismarı İdarəsi
2019-cu ildə balansındakı hidrotexniki qurğuların, nasosların, mühərriklərin, 

transformatorların, maşın və mexanizmlərin, avadanlıqların cari təmiri işlərinin 
aparılmasına lazım olan sürtkü, tikinti materiallarının və ehtiyat hissələrinin, nasoslar üçün 

işlək çarx, val, yastıq, kipləşdirici kəndir və digər materialların satınalınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tenderdə iştirak etmək istəyənlər lot 

üçün 60 manat iştirak haqqını göstərilən 
hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan 
dilində tərtib olunmuş tenderin əsas 
şərtlər toplusunu Şəmkircay Su Anbarı və 
Magistral Kanalların İstismarı İdarəsindən 
( ünvan:Şəmkir rayonu, Seyfəli kəndi, 
əlaqələndirici şəxs -Nizami Nəsibovdan, 
telefon- 044-241-07-13.) ala bilərlər.

Şəmkirçay Su Anbarı və Magistral 
Kanalların İstismarı İdarəsi

VÖEN- 8501095811
H/h-AZ97AIIB32051019444700201147
Şəmkir rayonu üzrə Maliyyə İdarəsi
VÖEN-8500155391
Bank-“Kapital bank”ın Şəmkir filialı
Kod-200479
VÖEN-900003611
M/h-

Z37NABZ01350100000000001944
S.W.İ.F.T.BİKAİİBAZ2X
İştirak haqqı heç bir halda geri qayta-

rılmır.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:

- tenderdə iştirak etmək üçün ərizə;
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı 

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

- tender təklifi dəyərinin 1%-i 
həcmində bank təminatı (zərflərin açıldığı 
tarixdən sonra 60 bank günü qüvvədə 
olmalıdır);

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

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

- iddiaçının son bir il ərzində maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank tərəfindən veril-
miş arayış;

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

- müvafiq mallar üzrə mənşə və uy-
ğunluq sertifikatları;

- işləri yerinə yetirmək üçün potensial 
imkanları haqqında məlumat.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri 23 yanvar 
2019-cu il saat 17.00 -a qədər, tender 
təklifi və bank zəmanətini isə möhürlənmiş 
ikiqat zərfdə 31 yanvar 2019-cu il saat 
17.00-a qədər Şəmkir rayonu, Seyfəli 
kəndində təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

Təklif zərfləri 1 fevral 2019-cu il saat 
11.00-da qeyd olunan ünvanda açılacaq-
dır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı
 2019-cu ildə dekorasiya materiallarının satınalınması üçün

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 2 (iki) lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Səhnə kostyumlarının 

tikilməsi üçün parça materialları və bəzək 
 aksessuarlarının satınalınması.

Lot-2. Tikinti materiallarının 
 satınalınması.

Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz 
tender təkliflərini möhürlənmiş, imzalanmış 
şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı surətdə təqdim 
etsinlər. Müqaviləni yerinə yetirmək üçün 
tender iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki 
imkanlara malik olmalıdırlar.

 Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 
iştirak haqqını aşağıda göstərilən hesaba 
köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində 
tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu Bakı 
şəhəri, 28 May küçəsi 8 nömrəli ünvan-
dan (əlaqələndirici şəxs- Babayev Yuri 
Çingizoviçdən, telefon: (012) 493-61-05) 
ala bilərlər.

İştirak haqqı: lot.1 100 manat və lot. 2 
isə 50 manatdır.

Təşkilat: Azərbaycan Dövlət Akademik 
Opera və Balet Teatrı

H/h: AZ82İBAZ38090019449327254120
VÖEN: 1400312651

Bank: “ABBPremyer” Müştəri Xidməti
Kod: 805250 
VÖEN: 9900001881
M\h: AZ03NABZ01350100000000002944
 SWIFT: İBAZAZ2X
İştirak haqqı heç bir halda geri qayta-

rılmır.
 İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
-tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
-tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 

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

-tender təklifi dəyərinin 2 faizi 
həcmində bank təminatı (zərflərin açıl-
dığı tarixdən sonra ən azı 60 bank günü 
qüvvədə olmalıdır);

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

-iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank tərəfindən verilmiş 
arayış;

-iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 

nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 
rekvizitləri.

Sənədlər Azərbaycan dilində 2 
nüsxədə (əsli və surəti) tərtib olunmalıdır. 
Xarici dildəki tender təklifləri Azərbaycan 
dilinə tərcümə edilməlidir. Tender proseduru 
“Dövlət satınalmaları haqqında” Qanuna 
uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender 
təklifi və bank zəmanəti istisna olmaqla) 
4 fevral 2019-cu il saat 17.00-dək, tender 
təklifi və bank zəmanətini isə 15 fevral 
2019-cu il saat 17.00-dək möhürlənmiş, 
ikiqat zərflərdə Azərbaycan Dövlət Aka-
demik Opera və Balet Teatrına (ünvan- 
Bakı şəhəri, 28 May küçəsi 8) təqdim 
etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 18 fevral 2019-cu il 
saat 14.00-da yuxarıda göstərilən ünvanda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

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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40 qəpik

İsveç

Ömrü uzadan səbəblər açıqlanıb

İsveç alimləri 45-83 yaş 
arasında olan 63 min könüllü 
üzərində müşahidə apar-
dıqdan sonra insan ömrünü 
uzadan səbəbləri açıqlayıb-
lar. Alimlər qeyd ediblər ki, 
siqaretdən imtina, müntəzəm 
fiziki hərəkət və düzgün qida-
lanma ömrü uzadır.

Qeyd edək ki, tədqiqatın 
nəticələri “Journal of Internal 
Medicine”  dərgisində çap 
edilib.

Xəbəri “Nature” verib.

Çin

“Çanye-4” Aya endi 

Çinin “Çanye-4” 
kosmik aparatı Ayın 
görünməyən səthinə 
uğurlu eniş edib.

Bu barədə Çin 
Mərkəzi Televiziyası 
məlumat yayıb. Bil-
dirilir ki, bu, kosmik 
tədqiqatlar tarixində 
Ayın görünməyən 
tərəfinə ilk uğurlu 

enişdir.  Qeyd edək ki, aparat ətraf mühiti və torpağın tərkibini 
tədqiq edəcək, həmçinin bir sıra aşağı tezlikli radioastronomik 
müşahidələr aparacaq.

Xəbəri “Sinxua” verib.

Cənubi Koreya 

Ordu süni intellektlə təchiz ediləcək

Cənubi Koreyada 
hərbi məqsədlər üçün 
süni intellekt əsasında 
ən yeni texnologiyala-
rın inkişafı ilə məşğul 
olacaq elmi-tədqiqat 
institutu təsis edilib. 
Məqsəd ordunun 
süni intellektlə təchiz 
edilməsi və onun döyüş 
meydanında tətbiqidir. 
Bildirilir ki, yeni qurumda 50-dək mütəxəssis çalışacaq.

Xəbəri “News.ru” verib.

İspaniya 

400-dən çox miqrant xilas edilib

İspaniya sahil-
mühafizə xidməti 
2019-cu ilin ilk 
2 günü ərzində 
bir neçə qayıqda 
Aralıq dənizini 
keçməyə cəhd 
göstərmiş miq-
rantları xilas edib. 
Sahil-mühafizə 
xidmətinin 
məlumatına görə, 

Cəbəllütariq boğazında və Alboran dənizində, ümumilikdə, 401 
miqrant xilas olunub.

Xəbəri “Euronews” yayıb.

Ötən ilin ən yaxşı futbolçusu

 “Barselona” klubunun hücumçusu Lionel Messi İspaniya-
nın nüfuzlu “Marca” nəşrinin versiyasına əsasən, 2018-ci ilin ən 
yaxşı futbolçusu seçilib. Reytinqdə ikinci yeri “Qızıl top” müka-
fatının sahibi, “Real” klubunun yarımmüdafiəçisi Luka Modriç 
tutub. İlk üçlüyü isə “Atletiko”nun hücumçusu Antuan Qrizmann 
tamamlayıb.

Məlumatı “Eurosport.ru” yayıb.

Hazırladı: Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

 Â Yanvarın 4-də
 Â Bakıda və Abşeron yarımadasında 

dəyişkən buludlu olacağı, arabir 
tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi 
gözlənilir. Lakin gecə bəzi yerlərdə 
çiskinli yağış yağacağı ehtimalı var. 
Səhər saatlarında zəif duman olacaq. 
Şimal-qərb küləyi əsəcək, gündüz 
arabir güclənən cənub-qərb küləyi ilə 
əvəz olunacaq. Gecə 2-4, gündüz 8-10, 
Bakıda gecə 2-4, gündüz 8-10 dərəcə 
isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 766 mm 
civə sütunundan 761 mm civə sütununa 
enəcək, nisbi rütubət gecə 70-80, 
gündüz 60-65 faiz olacaq.

 Â Naxçıvan Muxtar Respublikasında 
əsasən yağmursuz keçəcək. Bəzi 
yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi 
əsəcək, gündüz ayrı-ayrı yerlərdə arabir 
güclənəcək. Gecə 2-6, dağlıq ərazilərdə 
10-16 dərəcə şaxta, gündüz 5-10 

dərəcə isti olacaq.
 ÂYuxarı Qarabağ: Xankəndi, 

Şuşa, Xocalı, Xocavənd, Qubadlı, 
Zəngilan, Laçın, Kəlbəcər, həmçinin 
Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 
əsasən yağmursuz keçəcək. Bəzi 
yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi 
əsəcək, gündüz ayrı-ayrı yerlərdə arabir 
güclənəcək. Gecə 3-8 dərəcə şaxta, 
gündüz 3-8 dərəcə isti olacaq. 

 Â Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, 
Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında 
əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və 
səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb 
küləyi əsəcək, gündüz ayrı-ayrı yerlərdə 
arabir güclənəcək. Gecə 3 dərəcə 
şaxtadan 2 dərəcəyədək isti, gündüz 
8-13 dərəcə isti olacaq.

 Â Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, 
Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, 
Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, 
Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 
əsasən yağmursuz keçəcək. Bəzi 
yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi 

əsəcək, gündüz ayrı-ayrı yerlərdə arabir 
güclənəcək. Gecə 0-5 dərəcə şaxta, 
gündüz 6-11 dərəcə isti, dağlarda gecə 
6-10 dərəcə şaxta, gündüz 0-3 dərəcə 
isti olacaq. 

 Â Mərkəzi Aran: Mingəçevir, Yevlax, 
Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, 
Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, 
Biləsuvar, Saatlı, Şirvan, Hacıqabul, 
Salyan, Neftçala rayonlarında əsasən 
yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər 
bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb 
küləyi əsəcək, gündüz ayrı-ayrı yerlərdə 
arabir güclənəcək. Gecə 3 dərəcə 
şaxtadan 2 dərəcəyədək isti, gündüz 
9-14 dərəcə isti olacaq.

 Â Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, 
Astara rayonlarında əsasən 
yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə 
duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, 
gündüz ayrı-ayrı yerlərdə arabir 
güclənəcək. Gecə 0-3, gündüz 9-14 
dərəcə isti, dağlarda gecə 0-3 dərəcə 
şaxta, gündüz 9-14 dərəcə isti olacaq. 

4 yanvar 2019-cu il, cümə8

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin maliyyə və 
maliyyə institutları kafedrasının müdiri, professor Əvəz 
Ələkbərov və kafedranın əməkdaşları kafedranın böyük 
laborantı İnara Bağırlıya həyat yoldaşı

KAZIM BAĞIRLININ 

vaxtsız vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin 
hüznlə başsağlığı verirlər.
                                                                                                                                                                         

Suraxanı Rayon İcra Hakimiyyəti başçısı aparatının 
əməkdaşları 3 nömrəli incəsənət məktəbinin direktoru 

DƏYANƏT QULİYEVİN

vaxtsız vəfatından kədərləndiklərini bildirir və 
mərhumun ailəsinə dərin hüznlə başsağlığı verirlər.
                                                                                                              

“Azərsu” ASC-nin kollektivi Ceyranbatan Su Təchizatı 
İdarəsinin rəisi Əhliman Mansurova atası 

CƏLİL MANSUROVUN 

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verir.
                                                                                                              

 “Azərsu” ASC-nin kollektivi kommunikasiyalara nəzarət 
şöbəsinin aparıcı mühəndisi Rauf Fərəcova qardaşı 

RÖVŞƏN FƏRƏCOVUN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verir.

Allah rəhmət eləsin

Putin və Makron Suriyadakı 
vəziyyəti müzakirə ediblər

 � Kremlin mətbuat xidmətindən 
TASS-a bildiriblər ki, Rusiya və Fransa 
prezidentləri Vladimir Putin ilə Emmanuel 
Makron arasında baş tutan telefon 
bağlantısında liderlər Suriyadakı mövcud 
vəziyyəti müzakirə ediblər. 

Qeyd edək ki, 2018-ci 
il oktyabrın 27-də Rusiya, 
Türkiyə, Almaniya və Fransa 
liderləri Suriya münaqişəsinin 
siyasi yolla nizamlanması 
üçün Konstitusiya komitəsinin 
formalaşdırılması ilə bağ-
lı razılığa gəliblər. Mənbə 
qeyd edib ki, dövlət başçıları 
söhbət zamanı münaqişənin 
məhz həmin razılaşma 
kontekstində həllini vacib 
sayırlar. 

Bundan başqa, Rusiya və 
Fransa prezidentləri ötən il 
noyabrın 25-də Kerç boğa-
zında Ukraynaya məxsus 
hərbi gəmilərin Rusiya hərbi 
donanması tərəfindən saxla-
nılması və heyətlərinin həbs 
edilməsi ilə əlaqədar yaran-
mış gərginliyin həlli ilə bağlı 
fikir mübadiləsi aparıblar. 

Yeri gəlmişkən, 
bu günlərdə Suriya 
münaqişəsinin həlli yollarını 
Türkiyə Prezidenti Rəcəb 
Tayyib Ərdoğan da Almani-
ya Kansleri Angela Merkel 
ilə telefonla müzakirə edib. 
Onlar Suriya üzrə İstanbul 
sammiti çərçivəsində başla-
nan siyasi dialoqun davam 
etdirilməsinin vacibliyini 
vurğulayıblar. Tərəflər ABŞ-ın 
hərbi dəstələrinin Suriya-
nı tərk etməsi nəticəsində 
bölgədə yaranan prosesləri 
diqqətdə saxlayacaqlarını 
vəd ediblər. 

“Anadolu” agentliyinin 
müxbiri qeyd edib ki, Türkiyə 
və Almaniya liderləri Avropa-
ya miqrant axınının qarşısının 
alınması, eləcə də terrorizmlə 
mübarizə məsələləri üzrə 
də öz mülahizə və təkliflərini 
bildiriblər. 

M.HACIXANLI,  
“Xalq qəzeti”

İraq prezidenti 
Türkiyədə səfərdədir 

 � Dünən İraq Prezidenti Bəhram 
Salihin Türkiyəyə rəsmi səfəri başlayıb. 
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan onu 
Prezident Sarayının önündə qarşılayıb. Hər iki 
ölkənin dövlət himnləri səsləndirilib. Məlumatı 
“Anadolu” agentliyi verib. 

Məlumata görə, dövlət başçılarının görüşü Prezident Sa-
rayının qarşısında tarixən mövcud olmuş 16 türk dövlətinin 
şərəfinə ucaldılmış 16 bayrağın önündə baş tutub. İraqın 
dövlət başçısı fəxri qaravul türk dilində salamlayıb. 

Sonra iki ölkə prezidenti arasında təkbətək və geniş 
tərkibdə görüş keçirilib. Geniş tərkibli görüşdə Türkiyənin 
xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu, ticarət naziri Rüxsar 
Pəkcan, kənd və meşə təsərrüfatı naziri Bəkir Pəkdəmirli, 
prezidentin mətbuat katibi İbrahim Kalın və digər rəsmi 
şəxslər iştirak ediblər.

Türkiyə prezidentinin mətbuat xidmətindən verilən 
məlumata görə, Ərdoğan və Salih ikitərəfli münasibətlərin 
müxtəlif aspektlərini, əməkdaşlığın inkişaf yollarını müzakirə 
ediblər. Bundan əlavə, regional və beynəlxalq gündəliyin 
aktual məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. 

Bununla yanaşı, dünən Türkiyənin Hərbi Hava Qüvvələri 
İraqın şimalındakı Zap, Mətin, Avaşin-Basian və Qara rayon-
larında terrorçuların obyektlərinə zərbələr endirib. Məlumatı 
Türkiyənin Müdafiə Nazirliyi təsdiq edib. Hava əməliyyatı 
nəticəsində terrorçuların sığınacaqları və silah-sursat anbar-
ları məhv edilib. 

Xatırladaq ki, son illərdə PKK terror təşkilatı regionda 
törətdiyi cinayətlərin məsuliyyətini özünün qolları üzərinə 
qoymağa çalışır. Məsələn, Suriyada PKK terrorçuları PYD 
və YPG adları altında gizlənirlər, son iki ildə isə onlar özlərini 
“Suriya Demokratik Qüvvələri” adlandırırlar. 

Paşa ƏMİRCANOV, “Xalq qəzeti”

 9 2004-cü il iyunun 18-də Bakının Xətai rayonundakı E.Yəhyayev adına 56 saylı orta məktəb tərəfindən Quluzadə Nigar 
Vidadi qızının adına verilmiş B-018941 nömrəli attestat itdiyi üçün etibarsız sayılır.

Neftin qiyməti 
artmağa başlayıb

 � OPEC-ə üzv və üzv olmayan ölkələr 
hasilatı azltmağa başlayandan dünya 
bazarında “qara qızıl”ın qiyməti artmağa 
başlayıb. 

Londonun 
“İCE” Birjasının 
məlumatına görə, 
“Brent” markalı 
neftin bir bareli 55 
dollar olub. Nyu-York 
Əmtəə Birjasının 
məlumatına görə, 
Texas sortu adlandı-
rılan ABŞ-ın “WTI” 
markalı neftinin bir 
bareli 46,50 dollar 
olub. Azərbaycanın 
“AzeriLight” markalı neftinin bir bareli 58,10 dollar olub.

Ekspertlərin bildirdiyinə görə, Səudiyyə Ərəbistanı başda 
olmaqla OPEC-ə üzv dövlətlər və Rusiya Federasiyası OPEC-ə 
üzv  olmayan ölkələr hasilatı azaltmaqda davam edərlərsə, dünya 
 bazarında “qara qızıl”ın qiyməti artmaqda davam edəcək.

Qəzənfər QASIMOV,  
“Xalq qəzeti” 

BMT TŞ-nin yeni tərkibdə ilk iclası 
 � Nyu-Yorkda BMT Təhlükəsizlik 

Şurasının yeni tərkibdə ilk iclası keçirilib. Bu 
münasibətlə yanvarın 2-də BMT TŞ-nin yeni 
seçilmiş 5 qeyri-daimi üzvü olan ölkənin – 
Belçika, Dominikan Respublikası, Almaniya, 
İndoneziya və Cənubi Afrikanın dövlət 
bayraqlarının qaldırılması mərasimi keçirilib. 
Bu barədə BBC məlumat yayıb.

Yeni üzvlərin səlahiyyət 
müddəti iki ildir. Tarixində 
ilk dəfə BMT TŞ üzvü olan 
Dominikan Respublikası isə 
qurumda sədrliyə başlayıb. 
Bundan əvvəlki qeyri-daimi 
üzvlərin – Boliviya, Efiopiya, 
İtaliya, Qazaxıstan və İsveçin 
isə səlahiyyət müddəti başa 
çatıb. Yeri gəlmişkən, yeni 

qeyri-daimi üzv dövlətlərin 
bayraqlarının qaldırılma-
sı məhz Qazaxıstanın 
təşəbbüsüdür.

BMT TŞ 15 üzvdən 
ibarətdir: Böyük Britaniya, 
Çin Xalq Respublikası, Ru-
siya Federasiyası, Amerika 
Birləşmiş Ştatları və Fransa 
daimi üzvlərdir. Qalan on 

ölkə isə qeyri-daimi üzv 
statusunda Baş Assambleya 
tərəfindən hər beş ildə bir 
dəfə seçilməklə fəaliyyət 
göstərir. 2020-ci ildə Ekva-
torial Qvineya, Polşa, Peru, 

Küveyt və Kot-Divuar BMT 
TŞ-nin yeni qeyri-daimi üzvü 
olacaqlar.

Rövşən ATAKİŞİYEV, 
“Xalq qəzeti”

 � İndoneziyanın Sumatra və Yava adalarını ayıran Zond 
boğazındakı Anak Krakatau vulkanı yenidən püskürüb.

Trend-in məlumatına görə, 
püskürmə nəticəsində 2 kilometr 

hündürlüyədək kül sovrulub.
Bölgə rəhbərliyi sakinləri və turistləri 

vulkana 5 kilometrdən yaxın olmamağa 
çağırıb.

Xatırladaq ki, ötən il dekabrın 22-si 
vulkanın püskürməsi şiddətli sunamiyə 
səbəb olmuş, nəticədə 430 nəfər həlak 
olmuşdu.

İndoneziyada 
"Anak Krakatau" 

yenidən püskürdü

Ən təhlükəli smartfonlar
 � ABŞ-ın Rabitə 

Federal Agentliyinin 
analitikləri dünyada ən 
təhlükəli smartfonların 
reytinqini tərtib ediblər. 
Bu barədə “İz.ru” məlumat 
yayıb.

Mənbə qeyd edir ki, reytinq tərtib 
olunarkən cihazların insana zərərli 

təsirinin miqdarını göstərən SAR 
(specific absorption rate) şüalanma 
dərəcəsi nəzərə alınıb.

Bildirilir ki, “Google Pixel 3 XL” 
ən təhlükəli smartfon elan edilib. 
Məlum olub ki, bu modeldə şüalanma 
göstəricisi 1,52 vatt/kq, bədən və baş 
nahiyəsi üçün isə 1,35 vatt/kq təşkil 
edir.

Qeyd edək ki, ən təhlükəli smart-
fonların beşliyini  “One Plus”, “LG 
V40”, “iPhone XS Max” və “XS” smart-
fonları tamamlayırlar.

Mahmud QƏRİBOV,  
“Xalq qəzeti”


