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Prezident İlham Əliyev Moskvanın və  
bütün Rusiyanın Patriarxı Kirillə görüşüb

 � Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyev fevralın 5-də Moskvanın və bütün 
Rusiyanın Patriarxı Kirillə görüşüb.

Prezident İlham Əliyev Mosk-
vanın və bütün Rusiyanın Patriarxı 
Kirilli qarşıladı.

Sonra dövlətimizin başçısı 
Moskvanın və bütün Rusiyanın 
Patriarxı Kirillə söhbət etdi.  

Azərbaycan Prezidenti İlham 
ƏLİYEV dedi: 

– Zati aliləri, Sizi 
Azərbaycanda səmimi qəlbdən 
salamlayıram. Mən Sizi yenidən 
görməyimə çox şadam. Fürsətdən 
istifadə edərək, ilk növbədə, Sizi 
patriarx tacqoyma mərasiminin 
10 illiyi münasibətilə təbrik etmək 
istərdim. Mənə çox xoşdur ki, Siz 
bu əlamətdar hadisədən az sonra 
bizim ölkəmizə səfər etmisiniz. Biz 
bunu Azərbaycana hörmət əlaməti 
hesab edirik. Həmçinin Sizə 
demək istəyirəm ki, Azərbaycanda 
Sizə, Sizin fəaliyyətinizə bö-
yük hörmətlə yanaşırlar. Sizi 
Azərbaycanda tanıyırlar. Siz 
ilk dəfə deyil ki, bizim ölkəmizə 
gəlirsiniz. Sizə dərin hörmət 
bəsləyirlər. 

Dünyada təhlükəsizliyin, 
əməkdaşlığın və qarşılıqlı an-
laşmanın möhkəmləndirilməsi 
işində Sizin rolunuz bütün 
dünyada, o cümlədən bi-
zim ölkəmizdə çox yüksək 
qiymətləndirilir. Siz dinlərarası 
dialoqun, müxtəlif konfessiyala-
rın, müxtəlif millətlərin, ölkələrin 
nümayəndələri arasında qarşı-
lıqlı anlaşmanın möhkəmlənməsi 
işində çox mühüm rol oynayırsı-
nız. Biz də Azərbaycanda Sizin 
işlərinizi, sözlərinizi çox diqqətlə 
izləyirik. Əlbəttə, bir daha qeyd 
etmək istərdim ki, Sizin bütün 
fəaliyyətiniz öz xalqınıza xidmət 
işinə yönəlib. Həmçinin qeyd 
etmək istərdim ki, Sizin sözləriniz, 
dərin biliklərə, prinsipial mövqeyə 

əsaslanan müdrik sözləriniz 
gənclərin ənənəvi dəyərlər ru-
hunda tərbiyə edilməsində çox 
mühüm rol oynayır. 

Əlbəttə, bizim üçün çox xoşdur 
ki, Siz bizim ölkəyə çox xeyirxah 
münasibət bəsləyirsiniz. Artıq 
qeyd etdiyim kimi, Siz ilk dəfə 
deyil ki, Azərbaycana gəlirsiniz 
və Sizin budəfəki səfəriniz 
də münasibətlərimizin - həm 
dinlərarası əməkdaşlıq sahəsində, 
həm də bütövlükdə çox uğurla 
və dinamik inkişaf edən Rusi-
ya–Azərbaycan əlaqələrinin 
möhkəmlənməsi işinə xidmət 
edəcək. Bizdə qarşılıqlı etimad 
səviyyəsi prezidentlərdən baş-
lamış adi vətəndaşlara qədər 
bütün səviyyələrdə çox yüksəkdir. 
Demək istərdim ki, keçən il rekord 
sayda – 900 minə yaxın rusiyalı 
Azərbaycana səfər edib. Bu, onu 
göstərir ki, insanlar və ölkələr 
arasında münasibətlər ən yüksək 
səviyyədədir. Ona görə ki, onlar 
özlərini evdəki kimi hiss edir, 
buraya yaxşı niyyətlərlə gəlir və 
burada onlara doğma münasibət 
bəsləyirlər. 

Həmçinin qeyd etmək istərdim 
ki, keçən il Rusiya və Azərbaycan 
prezidentləri arasında altı görüş 
olub. Düşünürəm ki, bu da bizim 
münasibətlərimizin mahiyyətini 
və xarakterini, yaxınlığımızı 
əks etdirən rekord göstəricidir. 
Əlbəttə, Vladimir Vladimiroviç 
Putinin Azərbaycana səfəri və 
mənim Rusiyaya səfərim bizim 
münasibətlərimizin daha da 
möhkəmlənməsi işində çox mü-
hüm rol oynayıb. Düşünürəm ki, 
bizim münasibətlərimiz qonşular 
arasında münasibətlərə nümunə 
ola bilər. Bizi tarixi baxımdan 
bağlayan səbəblər çoxdur və bu 

gün – biz bütün istiqamətlərdə 
fəal qarşılıqlı əlaqə saxladığı-
mız bir vaxtda bu əməkdaşlıq, 
əlbəttə, bizim regionda, Qafqazda 
sülhün möhkəmlənməsi işində 
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 
Buna görə də biz dövlətlərarası 

münasibətlərin bütün palitrasına 
nəzər salanda, əlbəttə, müsbət 
dinamika görürük. Bu baxımdan, 
Sizin bugünkü səfəriniz xüsusi rol 
oynayır. 

Ölkəmizə səfər etdiyinizə görə 
Sizə bir daha dərin təşəkkürümü 

bildirmək və nəcib işimizdə uğurlar 
arzu etmək istərdim.

* * *
Moskvanın və bütün Rusiya-

nın Patriarxı KİRİLL dedi:
– Çox hörmətli cənab Pre-

zident, mən Sizinlə görüşmək 

imkanına görə təşəkkür edirəm. 
Azərbaycana səfər mənim üçün 
hər zaman mühüm mənəvi-
mədəni hadisədir. Zəngin və 
qədim tarixi olan, mürəkkəb 
sivilizasiya qovuşuğunda yerləşən 
ölkəniz həm ətraf xalqların 
müdrikliyini, həm də əlbəttə ki, 
özünün sadə olmayan, amma 
şübhəsiz, xalqı gözəl mədəniyyət 
və mənəviyyatla zənginləşdirən 
tarixi təcrübəsini əxz edib. Mən 
Azərbaycana səfər edərkən 
həmişə dinlərarası münasibətlərin 
yüksək səviyyəsinə diqqət 
yetirirəm. Həm də bu münasibətlər 
yalnız hansısa rəsmi səviyyədə 
göstərici deyil. Bütün bunlar sadə 
insanların həyatına birbaşa aiddir. 

Azərbaycandakı pravos-
lavlar da müsəlman əksəriyyəti 
kimi bütün imkanlardan istifadə 
edirlər. O cümlədən Azərbaycanda 
millətlərarası, dinlərarası sülhün 
möhkəmlənməsində həm də 
çox müsbət işlər görən dostum 
şeyxülislam Paşazadənin rolunu 
xüsusi qeyd etmək istərdim.  O, 
həm də, şübhəsiz, rus kilsəsi ilə 
təkcə Azərbaycanın müsəlmanları 
ilə deyil, həm də Qafqazın ali dini 
rəhbəri olduğuna görə Rusiya 
müsəlmanları ilə münasibətlərin 
inkişafında böyük işlər görür. Biz 
də onun sülhməramlı rolunu, 
həm də dinlərarası münasibətlər 
sahəsində mürəkkəb məsələləri 
həll etmək bacarığını çox yüksək 
qiymətləndiririk. 

Azərbaycanda pravos-
lav kilsəsinin vəziyyəti ilə 
əlaqədar Sizə xüsusilə təşəkkür 
etmək istərdim. Həmişə zati-
müqəddəsləri Aleksandr ilə 
görüşəndə o, bu münasibətləri 
çox nikbin təsvir edir və mən 
dəqiq bilirəm ki, bu, reallıqdır və 
həqiqətən, belədir. Azərbaycanda 
yaşayan pravoslavlar heç bir 
narahatlıq hiss etmirlər. On-
lar öz ölkələrinin həm vicdanlı 

vətəndaşlarıdır, eyni zamanda, 
pravoslavdırlar. Onları həm dini 
əqidələrinə, həm də ənənəyə görə 
tarixi vətəni – Rusiya ilə bağlayan 
çox şey var. 

Ölkələrimiz arasında 
münasibətlərin inkişafına 
Azərbaycan çox sanballı töhfələr 
verir. Sizin bu münasibətlərin 
inkişafına xoş məramınız, Sizin 
səmimiyyətiniz bizim xalqımız 
tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. 

Bir məqamı da vurğulamaq 
istərdim ki, bu gün Moskvada, 
ümumiyyətlə, Rusiyada Sizin xal-
qınızın çoxsaylı övladları yaşayır. 
Onlar müasir Rusiyanın həyatında 
- həm biznes sahəsində, həm 
də mədəniyyət aləmində mühüm 
rol oynayırlar. Moskva şəhərinin 
müsəlman və pravoslav icmaları 
arasında münasibətlər də çox 
uğurlu və dinc şəkildə qurulur. Ulu 
Tanrıya şükür edirəm ki, çoxmillətli 
Rusiyada, ümumiyyətlə, hər hansı 
dinlərarası gərginlik yoxdur və bu, 
əlbəttə, çox cəhətdən pravoslavla-
rın dünya duyumu və onların baş-
qa dinlərə münasibəti ilə şərtlənir. 

Lakin bu, həm də o cümlədən 
əslən Azərbaycandan olan 
müsəlmanların mövqeyi ilə bağ-
lıdır. Başqa sözlə desək, bizim 
ölkələrimiz, xalqlarımız arasında 
münasibətlərdə müsbət cəhətlər 
çoxdur. Mən bu münasibətlərin 
inkişafını alqışlayıram. Hesab 
edirəm ki, bu münasibətlər çox 
cəhətdən həm Rusiya, həm 
Azərbaycan üçün, həm də xalq-
larımız üçün vacibdir. Fikrimcə, 
bu münasibətlərin potensialı hələ 
tükənməyib. Sizi əmin etmək 
istəyirəm ki, Rus Pravoslav Kilsəsi 
tərəfindən mənim şəxsimdə, Rus 
Pravoslav Kilsəsinin iyerarxiyası-
nın, o cümlədən Azərbaycandakı 
ruhanilərin şəxsində Azərbaycan 
ilə Rusiya arasında münasibətlərin 
daha da inkişafına səmimi 
qəlbdən çalışan etibarlı 
tərəfdaşlarınız var. 

Sizinlə bu gözəl görüş imka-
nına görə təşəkkür edirəm və bir 
daha vurğulamaq istəyirəm ki, 
Azərbaycanda baş verən bütün 
dəyişiklikləri görəndə sevinirəm. 
Biz Sizinlə bir neçə il bundan 
əvvəl burada görüşmüşdük və 
deməliyəm ki, Bakıya hətta ötəri 
nəzər salanda burada çox böyük 
dəyişikliklər baş verdiyi görünür. 
Bakı əla infrastruktura malik olan 
gözəl, çox gözəl şəhərə çevrilir. 
Burada çoxlu gözəl binalar ucaldı-
lıb. Paytaxtdakı böyük dəyişikliklər 
münasibətilə Sizi təbrik etmək 
istərdim, lakin burada yaşayan xe-
yirxah dostlarımdan da eşitmişəm 
ki, müsbət dəyişikliklər təkcə pay-
taxtı yox, bütün ölkəni əhatə edir. 
Buna görə də Sizə Ulu Tanrıdan 
kömək, ruhani və cismani qüvvə, 
Azərbaycan xalqına firavanlıq 
diləmək istərdim.    

Prezident İlham ƏLİYEV: 
Çox sağ olun.

* * *
Sonra Moskvanın və bü-

tün Rusiyanın Patriarxı Kirill 
Azərbaycanın birinci xanımı 
 Mehriban Əliyeva ilə də görüşdü.

AZƏRTAC



“Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik 

edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının  
2018-ci il 18 dekabr tarixli 1393-VQD nömrəli Qanununun 
tətbiqi və “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət 

reyestri haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 
tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2004-cü il 12 aprel tarixli 48 nömrəli  

Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konsti-

tusiyasının 109-cu maddəsinin 19-cu 
və 32-ci bəndlərini rəhbər tutaraq, 
“Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və 
dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununda dəyişiklik 
edilməsi barədə” Azərbaycan Res-
publikasının 2018-ci il 18 dekabr 
tarixli 1393-VQD nömrəli Qanunu-
nun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar 
həmin Qanunun tətbiqini təmin etmək 
məqsədi ilə qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti:

1.1. Azərbaycan Respublikası 
qanunlarının və Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin aktlarının 
“Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və 
dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununda dəyişiklik 
edilməsi barədə” Azərbaycan Respub-
likasının Qanununa uyğunlaşdırılması 
ilə bağlı təkliflərini üç ay müddətində 
hazırlayıb Azərbaycan Respublikası-
nın Prezidentinə təqdim etsin;

1.2. Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin normativ hüquqi 
aktlarının həmin Qanuna uyğunlaş-
dırılmasını üç ay müddətində təmin 
edib Azərbaycan Respublikasının 

Prezidentinə məlumat versin;
1.3. mərkəzi icra hakimiyyəti 

orqanlarının normativ hüquqi aktla-
rının həmin Qanuna uyğunlaşdırıl-
masını nəzarətdə saxlasın və bunun 
icrası barədə beş ay müddətində 
Azərbaycan Respublikasının 
Prezidentinə məlumat versin;

1.4. həmin Qanundan irəli gələn 
digər məsələləri həll etsin.

2. Azərbaycan Respublikası-
nın Ədliyyə Nazirliyi mərkəzi icra 
hakimiyyəti orqanlarının normativ 
hüquqi aktlarının və normativ xarak-
terli aktların “Hüquqi şəxslərin dövlət 
qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqın-
da” Azərbaycan Respublikasının Qa-
nununda dəyişiklik edilməsi barədə” 
Azərbaycan Respublikasının Qanu-
nuna uyğunlaşdırılmasını təmin edib 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabinetinə məlumat versin.

3. “Hüquqi şəxslərin dövlət qey-
diyyatı və dövlət reyestri haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Qanununun 
tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 
12 aprel tarixli 48 nömrəli Fərmanının 
(Azərbaycan Respublikasının Qanun-
vericilik Toplusu, 2004, № 4, maddə 

228; 2005, № 8, maddə 708, № 9, 
maddə 801, № 12, maddə 1103; 
2006, № 12, maddə 1034; 2008, № 
2, maddə 54; 2012, № 1, maddə 6; 
2013, № 12, maddə 1529; 2014, № 
2, maddə 103; 2016, № 3, maddə 
465, № 9, maddə 1464, № 10, maddə 
1637; 2017, № 5, maddə 846, № 9, 
maddə 1653, № 10, maddə 1803, № 
12 (I kitab), maddə 2319; Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 
28 dekabr tarixli 457 nömrəli Fərmanı) 
2-ci hissəsində aşağıdakı dəyişikliklər 
edilsin:

3.1. 2.5-ci bənddə “və 7-2.4-
cü maddəsinin birinci cümləsində” 
sözləri “, 7-2.4-cü maddəsinin birinci 
cümləsində, 9-1.1-ci maddəsinin bi-
rinci və ikinci cümlələrində, 9-1.2-ci və 
9-1.7-ci (ikinci halda) maddələrində” 
sözləri ilə əvəz edilsin;

3.2. 2.13-cü bəndə “Qanunun” 
sözündən sonra “9-1.7-ci maddəsində 
(birinci halda) və” sözləri əlavə edilsin. 

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti
Bakı şəhəri, 4 fevral 2019-cu il

Azərbaycan Respublikasının şəhər və rayonlarında 
çoxmənzilli binaların lift təsərrüfatının  

maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi ilə 
bağlı əlavə tədbirlər haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
  Azərbaycan Respublikası Konstitusiya-

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

1.  Azərbaycanın 12 şəhər və rayonunda 
237 çoxmənzilli binanın lift təsərrüfatının 
maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi 
məqsədilə Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin 2019-cu il 15 yanvar tarixli 890 
nömrəli  Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il 
dövlət büdcəsində digər layihələr üzrə dövlət 
əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya xərcləri) 
üçün nəzərdə tutulan vəsaitin bölgüsü”nün 
1.64-cü bəndində göstərilmiş məbləğin 40,0 

(qırx) milyon manatı bu Sərəncama əlavə 
edilmiş siyahıya uyğun olaraq şəhər, rayon 
icra hakimiyyətlərinə ayrılsın.

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabineti bu Sərəncamdan irəli gələn 
məsələləri həll etsin.

3. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə 
Nazirliyi bu Sərəncamın 1-ci hissəsində 
göstərilən məbləğdə maliyyələşməni təmin 
etsin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 5 fevral 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  
2019-cu il 5 fevral tarixli Sərəncamına Əlavə

Lift təsərrüfatının maddi-texniki bazasının 
möhkəmləndirilməsi nəzərdə tutulmuş çoxmənzilli 

binaların şəhər və rayonlar üzrə bölgüsünə dair siyahı
Sıra 
№-si

Şəhər,  
rayon

Binaların 
sayı, 
ədəd

İstismara 
yararsız 
liftlərin 

sayı, ədəd

Ayrılan 
vəsait, min 

manat

Lift təsərrüfatının maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi  
nəzərdə tutulmuş binalar

6, 7, 8 və 9 mərtəbəli 10, 12, 14 və 16 mərtəbəli
Sayı, 
ədəd

İstismara 
yararsız 

liftlərin sayı, 
ədəd

Ayrılan 
vəsait, min 

manat

Sayı, 
ədəd

İstismara 
yararsız 

liftlərin sayı, 
ədəd

Ayrılan 
vəsait, min 

manat

12 şəhər və rayon 
üzrə cəmi: 237 751 40000,00 192 620 31362,21 45 131 8637,79

  o cümlədən:          
1. Bakı 146 542 31956,20 103 413 23428,77 43 129 8527,43

2. Gəncə 35 75 5480,00 35 75 5480,00 - - -

3. Lənkəran 2 3 180,00 2 3 180,00 - - -

4. Mingəçevir 10 16 882,80 8 14 772,44 2 2 110,36

5. Naftalan 3 3 45,00 3 3 45,00 - - -

6. Sumqayıt 29 74 800,00 29 74 800,00 - - -

7. Abşeron 6 27 405,00 6 27 405,00 - - -

8. Bərdə 1 1 6,50 1 1 6,50 - - -

9. Goranboy 1 3 10,00 1 3 10,00 - - -

10. Salyan 1 2 120,00 1 2 120,00 - - -

11. Şəmkir 2 2 105,00 2 2 105,00 - - -

12. Tərtər 1 3 9,50 1 3 9,50 - - -

Düşmən ordusunun hərbçiləri tərəfindən saxlanılmış 
Elnur Hüseynzadə Şuşa şəhərindən Ermənistana aparılıb

Ermənistan hərbçiləri tərəfindən 
işğal edilmiş Dağlıq Qarabağ 
ərazisində 2017-ci il fevralın 1-də 
saxlanılmış və separatçı rejimin 
qeyri-qanuni məhkəməsi tərəfindən 
“azadlıqdan məhrum edilmiş” 
Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, 1995-ci il təvəllüdlü 

Hüseynzadə Elnur Elman oğlu sax-
lanıldığı Şuşa şəhərindən fevralın 
2-də Ermənistan Respublikasına 
aparılıb.

Əsir və itkin düşmüş, girov gö-
türülmüş vətəndaşlarla əlaqədar 
Dövlət Komissiyasından bildiriblər 
ki, bu barədə aidiyyəti beynəlxalq 

təşkilatlardan məlumat daxil olub.
Saxlanıldığı vaxtdan etibarən 

E.Hüseynzadənin azad edilməsi ilə 
bağlı aidiyyəti beynəlxalq təşkilatlar 
qarşısında məsələ qaldırılıb və hazır-
da bu istiqamətdə zəruri işlər aparılır.  

AZƏRTAC

6 fevral 2019-cu il, çərşənbə2

E.R.Salahovun Bakı 
Şəhər Xəzər Rayon İcra 
Hakimiyyətinin başçısı 

təyin edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının  
124-cü maddəsinin II hissəsini rəhbər tutaraq 
qərara alıram:

Elşən Rövşən oğlu Salahov Bakı Şəhər Xəzər 
Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı təyin edilsin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 5 fevral 2019-cu il

Xocalı soyqırımının iyirmi yeddinci 
ildönümü haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Xocalı soyqırımı iki yüz ildən çox 

müddətdə təcavüzkar erməni millətçilərinin 
xalqımıza qarşı apardığı etnik təmizləmə və 
soyqırımı siyasətinin qanlı səhifəsidir. Bu 
qanlı faciədən 27 il ötür. 1992-ci il fevralın 
25-dən 26-na keçən gecə Ermənistan silahlı 
qüvvələri Xocalı şəhərinə hücuma keç-
miş, bütün beynəlxalq hüquq, o cümlədən 
beynəlxalq humanitar hüquq normalarını 
pozaraq oraya zirehli texnika yeritmiş, 
şəhərin dinc əhalisinə misli görünməmiş 
qəddarlıqla divan tutmuşlar. Ermənistan 
silahlı qüvvələrinin mühasirəsində qalmış 
şəhər sakinlərindən 613-ü, o cümlədən 106 
qadın, 63 uşaq və 70 qoca öldürülmüş, 487 
dinc sakin ağır yaralanmış, 1275 nəfər isə 
girov götürülmüşdür.

Xocalı soyqırımını törətməklə Ermənistan 
Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzün miqya-
sını daha da genişləndirmiş, Azərbaycanın 
Dağlıq Qarabağ bölgəsinin hüdudlarından 
kənara çıxaraq Laçın, Kəlbəcər, Ağdam, 
Cəbrayıl, Füzuli, Qubadlı, Zəngilan rayonla-
rını işğal etmişdir. Bunun nəticəsində 20 min 
soydaşımızın həyatına son qoyulmuş, 50 
mindən çox insan yaralanmış və əlil olmuş, 
torpaqlarımızın 20 faizi işğala məruz qalmış-
dır. Dünya tarixinin ən qanlı faciələrindən biri 
sayılan Xocalı soyqırımı XX əsrdə erməni 
şovinizminin mahiyyətini aşkara çıxaran 
təkzibolunmaz tarixi gerçəklikdir.

BMT Təhlükəsizlik Şurasının dörd 
qətnaməsinə, İslam Əməkdaşlıq 
Təşkilatının, Qoşulmama Hərəkatının, 
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının 
və eləcə də digər beynəlxalq qurumların 
qərarlarına baxmayaraq, Ermənistan–
Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi bu 
günədək beynəlxalq hüququn normaları və 

prinsipləri, ölkəmizin beynəlxalq səviyyədə 
tanınmış sərhədləri daxilində ərazi bütöv-
lüyü və suverenliyi çərçivəsində öz həllini 
tapmamışdır.

“Xocalıya ədalət!” kampaniyası 
çərçivəsində gerçəkləşdirilən tədbirlərin 
nəticəsi olaraq dünyanın bir sıra ölkələrində 
bu soyqırımla bağlı müvafiq qərarlar qəbul 
edilsə də, bəşəriyyət əleyhinə bu cür ağır 
cinayətə beynəlxalq miqyasda hələ hüquqi 
qiymət verilməmişdir. 

2016-cı ilin Aprel döyüşlərində 
Azərbaycan Ordusu torpaqlarımızın bir 
qismini işğaldan azad etmiş, uğurlu Nax-
çıvan əməliyyatı ilə 11 min hektar ərazi 
nəzarətimizə keçmişdir. Ölkəmizin ərazi 
bütövlüyünü bərpa etmək üçün bizim kifayət 
qədər hərbi gücümüz, iqtisadi potensialımız 
və siyasi iradəmiz vardır. Mövcud status-
kvo qəbuledilməzdir və Ermənistanın işğalçı 
qüvvələrinin torpaqlarımızdan çıxarılması 
tələbi daim gündəmdədir.

Azərbaycan xalqı və dövləti Xocalı 
faciəsini heç vaxt unutmur və unutmayacaq-
dır.

Xocalı faciəsinin iyirmi yeddinci ildönümü 
ərəfəsində şəhidlərin xatirəsini dərin hüznlə 
yad edərək və Azərbaycan Respublikası 
Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci 
bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
Administrasiyası Xocalı soyqırımının iyirmi 
yeddinci ildönümü ilə bağlı tədbirlər planını 
hazırlayıb onun həyata keçirilməsini təmin 
etsin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 5 fevral 2019-cu il

Azərbaycan Respublikasında 
fəaliyyət göstərən ümumölkə teleradio 

yayımçılarının xarici ölkələrdə yayımının 
təşkilinə dövlət dəstəyi verilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası-

nın 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər 
tutaraq,  milli ümumölkə teleradio yayımçıları-
nın beynəlxalq informasiya məkanında əhatə 
dairəsinin genişləndirilməsi, onların ölkə haq-
qında həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdı-
rılması və Azərbaycan xalqının mədəniyyətinin 
və milli-mənəvi dəyərlərinin təbliği sahəsində 
fəaliyyətinin gücləndirilməsi məqsədi ilə qərara 
alıram:

1. Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət 
göstərən ümumölkə teleradio yayımçılarının 
peyk vasitəsilə xarici ölkələrdə yayımını təşkil 

etmək üçün Azərbaycan Respublikasının 
2019-cu il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat 
fondundan “Azərkosmos” Açıq Səhmdar 
Cəmiyyətinə 2,0 (iki) milyon manat ayrılsın. 

2. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Na-
zirliyi bu Sərəncamın 1-ci hissəsində göstərilən 
məbləğdə maliyyələşməni təmin etsin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 5 fevral 2019-cu il

Prezident İlham Əliyev Formula 1 Qrupunun baş icraçı direktorunu qəbul edib
 � Azərbaycan 

 Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyev fevralın 5-də 
Formula 1 Qrupunun baş icraçı 
direktoru Çeyz Kerini qəbul 
edib.

Formula 1 Qrupunun baş icraçı 
direktoru Çeyz Keri Azərbaycana 
növbəti səfərindən məmnunluğunu 
ifadə edərək bildirdi ki, Formula 
1 çərçivəsində ötən il keçirilən 21 
yarışın təhlili nəticəsində Bakıda 
keçirilən bu yarış ən yaxşı yarış 
hesab edilib. 

Dövlətimizin başçısı Bakı-
da keçirilən Formula 1 yarışına 
yüksək qiymətin verilməsindən 
məmnunluğunu ifadə etdi. Ölkəmizə 
gələn turistlərin sayının ildən-ilə 
sürətlə artdığını deyən Prezident 
İlham Əliyev ötən il xarici turistlərin 
Azərbaycanda iki milyard dollardan 
çox vəsait xərclədiklərini qeyd etdi və 
bildirdi ki, yarım milyarda yaxın tama-
şaçı auditoriyasına malik olan Formu-
la 1-in Bakıda keçirilməsi ölkəmizə 
turist axınının təmin olunması işinə 
böyük töhfə verir. Dövlətimizin 
başçısı qeyd etdi ki, bütün bunlar, öz 
növbəsində, Azərbaycanda turizm 
sənayesinə cəlb olunmuş kiçik və 
orta sahibkarlığın inkişafı üçün geniş 
imkanlar yaradır, eyni zamanda, 
dünyada daha çox insan Azərbaycan 
haqqında məlumat alır. Beləliklə, 
ölkəmizdə Formula 1 yarışlarının 

keçirilməsi həm Azərbaycanın dünya-
da təqdimatı, həm də eyni zamanda, 
iqtisadi mənfəət baxımından böyük 
əhəmiyyət daşıyır. 

Çeyz Keri dövlətimizin başçı-
sının fikirləri ilə tam şərik olduğu-
nu vurğulayaraq qeyd etdi ki, bu 
yarışı izləmək üçün Bakıya gələn 
insanlar paytaxtımızda gördüklərini 

yüksək qiymətləndirir və Bakını 
çox sevdiklərini bildirirlər. Çeyz 
Keri bildirdi ki, Formula 1 yarışının 
Azərbaycanda keçirilməsi ölkəyə 
potensial turistlərin cəlb olunması 
ilə yanaşı, eyni zamanda, Bakının 
dünyada daha çox tanınması işinə də 
öz töhfəsini verir. 

Görüşdə Bakıda təşkil edilən 

“İrimiqyaslı idman yarışlarının 
keçirilməsinin ölkəyə faydala-
rı” adlı 3-cü beynəlxalq konf-
ransın əhəmiyyətinə toxunuldu, 
əməkdaşlığımızın perspektivləri 
ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı.

AZƏRTAC

Formula 1-in Bakıda keçirilməsi ölkəmizə turist 
axınının təmin olunması işinə böyük töhfə verir



Korrupsiyaya qarşı 
ardıcıl mübarizəyə 
qərəzli yanaşma
 � Azərbaycanda son 15 ildə korrupsiyaya qarşı 

mübarizənin gücləndirilməsi prioritet istiqamətlərdən biri olub. 
Məhz buna görə də ölkəmizdə iqtisadiyyatın liberallaşdırılması, 
bürokratik əngəllərin aradan qaldırılması, məmur–vətəndaş 
münasibətlərinin sağlam zəmində qurulması, şəffaflığın və 
hesabatlılığın təmin edilməsi kimi korrupsiyaya qarşı mübarizə 
tədbirlərinə əsaslanan ardıcıl hüquqi və institusional islahatlar 
həyata keçirilib. 

Sözügedən istiqamətdə reallaş-
dırılan tədbirlərin bir qisminə nəzər 
salaq. Əvvəlcə xatırladaq ki, korrup-
siyaya qarşı mübarizə sahəsində 
önəmli rol oynayan açıq hökumətin 
təşviqinə dair 2016–2018-ci illər üçün 
Milli Fəaliyyət Planı dövlət orqanları 
tərəfindən 89 faiz yerinə yetirilib. 
Elektron hökumət sahəsində dövlət 
siyasətini gerçəkləşdirmək, dövlət 
informasiya sistemlərinin səmərəli 
inteqrasiyasını həyata keçirmək 
məqsədilə Prezident İlham Əliyev 
tərəfindən “Elektron xidmətlərin 
inkişafı və rəqəmsal hökumətə keçid” 
haqqında fərman imzalanıb və Elekt-
ron Hökumətin İnkişafı Mərkəzi ya-
radılıb. Beynəlxalq təcrübəyə uyğun 
olaraq, Milli Məclisinin deputatları, 
bələdiyyə üzvləri və bələdiyyə qulluq-
çularının etik davranış qaydaları ilə 
bağlı qanunlar qəbul edilib. Korrupsi-
yanın qarşısının alınması sahəsində 
təhsillin rolunun artırılması məqsədilə 
“Azərbaycan Antikorrupsiya Akademi-
yası” layihəsi çərçivəsində dövlət qu-
rumlarının 800-dən çox əməkdaşına 
60-dan çox təlim keçilib.

“Cinayət yolu ilə əldə edilmiş 
pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın 
leqallaşdırılmasına və terrorçulu-
ğun maliyyələşdirilməsinə qarşı 
mübarizəyə dair 2017–2019-cu illər 
üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın 2018-
ci il üçün icrası da uğurla reallaşdı-
rılıb. Avropa Şurasının MONEYVAL 
Komitəsinin tövsiyələrinin icrası 
ilə bağlı bir sıra vacib qanunverici-
lik aktları qəbul edilib. Bu sahədə 
dövlət siyasətinin vahid çərçivədə 
icrası məqsədilə Azərbaycanda 
Maliyyə Monitorinqi Xidməti yaradı-
lıb və bu qurum Eqmont qrupunun 

üzvlüyünə daxil edilib. 
Korrupsiyaya qarşı mübarizə 

sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq 
sahəsində görülmüş işlərin məntiqi 
nəticəsi olaraq, Avropa Şurasının 
MONEYVAL Komitəsinin 57-ci plenar 
iclası çərçivəsində cinayət yolu ilə 
əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya 
digər əmlakın leqallaşdırılmasına və 
terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə 
qarşı mübarizə sahəsində ölkəmizin 
IV raund qiymətləndirilməsi üzrə 
növbəti tərəqqi hesabatı dinlənilib. 
Həmin iclasda Azərbaycanın 
bu sahədəki fəaliyyəti yüksək 
qiymətləndirilib.

Həmçinin, İqtisadi Əməkdaşlıq 
və İnkişaf Təşkilatının (OECD) 
Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya üçün 
Antikorrupsiya Şəbəkəsinin İstanbul 
Fəaliyyət Planı üzrə 19-cu monito-
rinq görüşündə Şəbəkənin IV Mo-
nitorinq Raundu üzrə ölkəmizə dair 
verilmiş tövsiyələrin böyük qisminin 
icrası istiqamətində əsaslı nailiyyətin 
əldə olunması barədə yekdil fikrə 
gəlinib və dövri hesabat qənaətbəxş 
qiymətləndirilərək qəbul edilib. 

Bundan başqa, Azərbaycan kor-
rupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində 
Avropa İttifaqının Avropa Qonşuluq 
Siyasətinin “Şərq Tərəfdaşlığı” və 
TAIEX (Texniki Yardım və İnforma-
siya Mübadiləsi) aləti çərçivəsində, 
Beynəlxalq Antikorrupsiya Akademi-
yası (IACA), Demokratiya və İqtisadi 
İnkişaf Naminə Təşkilat (GUAM) 
və digər təşkilatlarla səmərəli 
əməkdaşlıq münasibətləri qurub.

Korrupsiyaya qarşı mübarizə 
sahəsində ixtisaslaşmış beynəlxalq 
təşkilatlar və xarici ölkələrin müvafiq 
antikorrupsiya qurumları ilə yana-

şı, respublikanın dövlət qurumları 
ilə qarşılıqlı əməkdaşlıq əlaqələri 
də sözügedən sahədə müsbət 
nəticələrin əldə edilməsinə təkan 
verib. Məsələn, Baş Prokuror ya-
nında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə 
Baş İdarəsi ilə Dövlət Gömrük, 
Şəhərsalma və Arxitektura komitələri, 
Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi, eləcə 
də Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı 
Agentliyi arasında müvafiq olaraq 
gömrük işi, tikinti-şəhərsalma, qida 
təhlükəsizliyi, habelə sahibkarların 
hüquqlarının müdafiəsi sahələrində 
korrupsiyaya qarşı birgə mübarizənin 
daha səmərəli təmini məqsədilə 
anlaşma memorandumları imzala-
nıb. Məhz həyata keçirilən tədbirlər 
nəticəsində Azərbaycan “Doing 
Business”in 2018-ci il hesabatında 32 
pillə irəliləyərək 190 ölkə arasında 25-
ci yerə layiq görülüb.

Lakin bütün bunlara baxmaya-
raq, fəaliyyətlərində əksər hallarda 
ikili standartlara üstünlük verən bəzi 
beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanın 
ünvanına qərəzli fikirlər səsləndirmək 
ənənələrini dayandırmaq istəmirlər. 
Məsələn, “Beynəlxalq Şəffaflıq” 
Təşkilatı özünün “Korrupsiya Qavra-
ma İndeksi” üzrə 2018-ci il hesabatın-
da Azərbaycanın nəticəsini “zəif” kimi 
qiymətləndirib. Şübhəsiz, korrupsi-
yaya qarşı ciddi mübarizə aparan 
və bu sahədə müsbət göstəricilər 
əldə edən respublikamız üçün bu 
qiymətləndirmə ikili standartlarla bağlı 
yanaşmanın məntiqi nəticəsidir. 

Ekspertlər “Beynəlxalq Şəffaflıq” 
Təşkilatının “Korrupsiya Qavrama 
İndeksi”ni bir neçə məqama görə 
ədalətsiz hesab edirlər. Əvvəla, 
təşkilatın yanaşması subyektiv 
meyarlara əsaslandığından, həqiqəti 
əks etdirmir. Həmçinin, indeksin 

nəticələri “Beynəlxalq Şəffaflıq” 
Təşkilatı tərəfindən deyil, digər qu-
rumların tədqiqatlarına əsaslanılaraq 
hazırlanıb. Məsələn, Azərbaycanın 
nəticəsi tərtib edilərkən 7 təşkilatın 
tədqiqatı əsas götürülüb. Onların 
sırasında olan “Bertelsman Founda-
tion” və “Freedom House” isə həmişə 
ölkəmizlə bağlı qərəzli mövqedə olub-
lar. Nüfuzlu təşkilat olan Dünya İqti-
sadi Forumunun hesabatı isə nəzərə 
alınmayıb. Bunun səbəbi Dünya İqti-
sadi Forumu tərəfindən öz metodolo-
giyalarına edilən dəyişikliklərlə bağlı-
dır. Ötən il Dünya İqtisadi Forumunun 
tədqiqatına əsasən, Azərbaycana 52 
bal verilmişdi. Bu il həmin balın olma-
ması ümumi bala mənfi təsir edib və 
Azərbaycanın “Korrupsiya Qavrama 
İndeksi”ndə reytinqi zəifləyib. 

Bütün bu çatışmazlıqlara görə, 
hazırda “Beynəlxalq Şəffaflıq” 
Təşkilatının indeksi ciddi araşdırmalar 
və ya islahatların hazırlanması za-
manı etibarlı mənbə sayılmır. Təşkilat 
özü də bu tənqid və iradları qəbul 
edib. Çünki korrupsiyanın ölçülməsi 
və xüsusilə müqayisəli sıralanması 
çox çətin işdir. Bu səbəbdəndir ki, 
həmin indeksin, ümumiyyətlə, ləğv 
edilməsi ilə bağlı təşkilata mütəmadi 
çağırışlar olur.

Sonda qeyd edək ki, “Beynəlxalq 
Şəffaflıq” Təşkilatının ədalətsiz ya-
naşmasına baxmayaraq, Azərbaycan 
Respublikası Avropa Şurasının 
Korrupsiyaya qarşı Dövlətlər Qrupu 
(GRECO), Çirkli Pulların Yuyulmasına 
Qarşı Mübarizə Komitəsi (MONEY-
VAL), İqtisadi İnkişaf və Əməkdaşlıq 
(OECD) Təşkilatının Antikorrupsiya 
Şəbəkəsi və BMT-nin müvafiq alt qu-
rumlarının qiymətləndirmə raundlarını 
uğurla keçib.

 V.BAYRAMOV, “Xalq qəzeti” 

Ölkə gəncləri sabaha 
inamla yaşayırlar

 � Bu gün Azərbaycanda gənclər üçün açılan geniş imkanlar 
onların hərtərəfli inkişafına, yüksək nailiyyətlər qazanmalarına böyük 
dəstəkdir. Ölkədə yaradılan gənclər təşkilatlarının təşəbbüsləri, 
onların cəmiyyətin və gəncliyin inkişafına yönəlmiş layihələri dövlət 
tərəfindən dəstəklənir. Gənclər təşkilatları üzvlərinin fəaliyyəti ən ali 
səviyyədə yüksək qiymətləndirilir. Azərbaycanda aparılan gənclər 
siyasəti digər ölkələrə nümunədir. Bizdə gənclərə qayğı, diqqət, inam 
var.

Ölkəmizin gənclər siyasətinin va-
cib istiqamətlərindən biri də beynəlxalq 
təmsilçilikdir. Dövlətimizin yürütdüyü 
xarici siyasət nəticəsində gənclərimiz 
Azərbaycanın inkişafını və həqiqətlərini 
dünya ictimaiyyətinə yüksək tribunalardan 
çatdırırlar. Onlar öz əməlləri ilə Azərbaycan 
gəncliyinin nələrə qadir və layiq olduqlarını 
sübut edirlər. Əminəm ki, bundan sonra da 
belə olacaq. 

Azərbaycan əhalisinin əksəriyyətinin 
gənclərdən ibarət olması ölkəmizin davamlı 
inkişafının təminatıdır. Bizim yeganə yolu-
muz Prezidentimizin ətrafında daha da sıx 
birləşərək azərbaycançılıq ideologiyasına 
sədaqətlə xidmət etməkdir. Biz gənclər 
Azərbaycanın gələcəyiyik. Bu gün ölkəmizin 
gələcəyi olaraq biz gənclərin üzərinə çox bö-
yük vəzifələr düşür. Onlardan biri və birincisi 
vətənpərvər olmağımızdır. Hər bir gənc öz 
mövqeyində vətənpərvər olmalıdır, Vətənini 
sevməlidir. Hər bir insanın vətənpərvərliyi 
öz sahəsində Vətəninə, xalqına, millətinə 
vicdanla xidmət etməsidir. 

Mən Azərbaycan Milli Elmlər Akademi-
yasında çalışıram, dissertantam. Mən də öz 
sahəmdə apardığım araşdırmalar, yazdığım 
elmi məqalələrlə Vətənim qarşısında hesabat 
verməliyəm. Mən Vətənim üçün nə etmişəm 
və nə edirəm? İndi elmi araşdırmalara üz 
tutan gənclərin sayı çoxdur. Gənc alimlərimiz 
müxtəlif sahələrdə elmi potensiallarını 
gücləndirirlər.

Dövlət başçımız İlham Əliyev Azərbaycan 
Gəncləri Gününə həsr olunmuş respublika 
toplantısında gənclərə, onların fəaliyyətlərinə 
göstərilən diqqət barədə dəyərli fikirlər 
söyləmişdir: “Mənim təşəbbüsümlə bir neçə il 
bundan əvvəl Elmin İnkişafı Fondu, Gənclər 
Fondu yaradılmışdır. Bu fondlar vasitəsilə 
istedadlı gənclərə qrantlar verilir, müxtəlif 
tədqiqat proqramlarının həyata keçirilməsi 
üçün vəsait ayrılır. Yəni, bizim gənclərimiz 
bu gün cəmiyyətdə çox fəal rol oynayırlar 
və əlbəttə ki, gələcəkdə siz ölkəmizi idarə 
edəcəksiniz. Ona görə bir daha demək 
istəyirəm ki, ilk növbədə, milli vətənpərvərlik 
yüksək səviyyədə olmalıdır. Hər bir gənc 
bilməlidir ki, bizim hamımızın əsas vəzifəsi 
dövlət müstəqilliyini möhkəmləndirməkdir, 
onu qorumaqdır”.

Biz xoşbəxtik ki, müstəqillik dövründə 
yaşayırıq. Böyük xoşbəxtlikdir ki, bizim öz 
himnimiz, bayrağımız var. İdmançılarımızın 
beynəlxalq arenalarda kürsüyə qalxması, 
himnimizin səsləndirilməsi və bayrağımız 
altında onların mükafatlandırılması hər bir 
azərbaycanlını sevindirir, qürurlandırır. Bu 
gün biz gənclər fəxr etməliyik ki, Azərbaycan 
dünyada hər sahədə çox sürətlə inkişaf 
edən ölkə kimi tanınır. Ölkəmizin daha da 
inkişafı, yeni uğurlara imza atmasında bizim 
də rolumuz olmalıdır. 

Hər bir gənc ona tapşırılan işin 
öhdəsindən layiqıncə gəlsə, demək olar 
ki, biz bu gün həll edə bilmədiyimiz qlobal 
məsələləri sabah mütləq həll edəcəyik. 
Bütün Azərbaycan gəncləri sabaha inamla 
yaşayır. O inamla ki, Azərbaycanın işğal 
edilmiş torpaqları tezliklə azad ediləcək və 
gənclər o torpaqlarda uğurlu layihələr real-
laşdıracaqlar.

Gülnar TAĞIYEVA,  
AMEA-nın Arxeologiya və Etnoqrafiya 

İnstitutunun kiçik elmi işçisi

 � Müxalifətçilik təkcə Bakıdakı hansısa 
meydana çıxıb qışqırmaqdan ibarət deyil. 
Müxalifəti təmsil edən hər hansı partiya, ilk 
növbədə, ölkənin inkişafı ilə bağlı özünün 
alternativ təkliflərini, yeni layihələrini irəli 
sürməli, hakimiyyəti qabaqlamağa çalışmalıdır. 
Xalqın dəstəyi də yalnız bu yolla qazanıla bilər. 

Bəs bizim müxalifət bu cür 
təkliflərlə çıxış edirmi? Çox 
təəssüf ki, biz bu partiyaların 
çoxunu seçkilər ərəfəsində 
meydan, mitinq deyə ba-
ğırdıqları zaman görürük. 
Seçkilərarası müddətdə isə 
onların heç bir fəallığına şahid 
olmuruq. 25 ildir müxalifət adı 
altında radikal və destruktiv 

fəaliyyət göstərən bu qrup-
lar öz iş metodlarını dəyişə, 
yeniləşə bilmir, Azərbaycanın 
milli maraqlarına, dövlətə və 
xalqa qarşı mübarizədə ən 
çirkin vasitələrdən belə istifadə 
etməyə çalışırlar. Keçən əsrin 
90-cı illərinə xas olan bu 
metodlar isə cəmiyyətdəki inki-
şafın hazırkı mərhələsində nə 
xalqı, nə də hər hansı bir fərdi 
qane edə bilər. 

Bu gün ayrı-ayrı müxalifət 
qruplarının gücü meydana 
1000–2000 adam toplayıb 
dövlətin və xalqın ünvanına 
təhqirlər yağdırmağa çatır. İm-
kan verilərsə, 2003-cü ildə ol-
duğu kimi, iğtişaşlar törətməyə, 
ictimai-siyasi sabitliyi pozmağa 
cəhd göstərərlər. Amma indi 
bu metodlar özünü doğrultmur. 
Əslində, heç meydana topla-
şan adamların sayının çoxluğu 
da hələ hakimiyyət başına 
keçməyə bəs etmir. Hakimiyyət 
məsələsi xalqın mandatı ilə həll 
olunur. Meydana, mitinqə gələn 
hər kəs hələ sənə səs verəcək 
potensial seçici deyil. Mey-
dana maraq xatirinə getmiş 
fərd oradan evinə qayıtdıqdan 
sonra kimin platformasının 
və fəaliyyətinin daha yaxşı 
olduğunu təhlil edir. Bu cür 
köhnəlmiş metodlarla kütləyə 
təsir etmək, xalqı ətrafına 

toplamaq istəyən istənilən 
partiya iflasa məhkumdur. 

Odur ki, potensial seçici 
müxalifətin hər hansı sahədə 
islahatlarla bağlı təkliflərini 
görmək istəsə də, buna nail ol-
mur. Əvəzində, nəyin şahidinə 
çevrilir? Sən demə, müxalifət 
yeniləşmənin “yeni bir 
metodu”nu tapıb. Bu da virtual 

aləmdə, sosial şəbəkələrdə 
söyüş-qarğış kampaniyası-
dır. Bəli, sosial şəbəkə təzə 
bir metoddur, bəlkə də bizim 
müxalifətin fikrincə, əsl yenilik, 
müasirlik elə budur. Amma yox. 
Xalqa, millətə, dövlətə heç bir 
xeyir verməyən, daşı-daş üstə 
qoymağa yaramayan bu “müa-
sirlik” kimə lazımdır?! Müasirlik 
odur ki, 10 il əvvəl heç kəsin 
ağlına gəlməyən Azərbaycanın 
kosmik dövlət olması ideyası 
hazırkı hakimiyyət tərəfindən 
artıq reallaşdırılıb. Kosmik 
fəzada Azərbaycanın bir neçə 
peyki iri, aparıcı dövlətlərin 
texniki imkanları ilə yarışa bilir. 
Bəs o söyüşlərdən kimə nə 
fayda? 

Bəs müxalifətimizin bu 
qədər “müasirləşməsinin”, 
fəaliyyətini sosial şəbəkələrə 
keçirməsinin, hakimiyyətə 
qarşı təhqir, yalan, şantaj 
kampaniyaları təşkil etməsinin 
səbəbi nədir? Səbəb aydın-
dır: yuxarıda qeyd etdiyimiz 
kimi, özlərindən çox güclü 
rəqiblə qarşılaşıblar və onunla 
mübarizə apara bilmədiklərini 
başa düşürlər. 

Zənnimizcə, elə müxalifətin 
özündə də yaxşı görürlər ki, 
Azərbaycan iqtidarı güclü-
dür, dünyada böyük nüfuza 
malikdir, dövlətin milli ma-

raqlarını müdafiə etməyi 
bacarır, müasir, hüquqi və 
demokratik dövlət quruculu-
ğunu özünün başlıca vəzifəsi 
hesab edir, bu istiqamətdə 
ardıcıl və prinsipial siyasət 
həyata keçirir. Azərbaycan 
Prezidenti müasir dünyada 
yalnız haqlı olmağın üstünlüyü 
ilə kifayətlənməyərək, güclü 
dövlət quruculuğunun, dinamik 
inkişaf prosesini də uğurla 
davam etdirir. Azərbaycanın 
hazırkı hakimiyyəti ərazi və 
əhali baxımından kiçik bir 
dövləti beynəlxalq arenada söz 
sahibinə çevirdiyi və dünya 
siyasətinin zirvəsində ciddi 
faktor kimi çıxış etdiyi halda, 
destruktiv müxalifət ayrı-ayrı 
antiazərbaycan dairələrin 
təsiri altında ölkəni geriyə 
sürükləməyə çalışır. 

Bəlkə də kimsə elə bilir 
ki, xalq bunu görmür. Ancaq 
belə düşünənlər ciddi səhvə 
yol verirlər. Əfqanıstanda, 
İraqda “demokratik cəmiyyət 
quranların” niyyətlərinin nədən 
ibarət olduğunu indi dünyada 
bilməyən yoxdur. Əfqan və İraq 
xalqlarına elə bir “demokratiya 
dərsi” keçilib ki, min il sonra da 
bu cəmiyyətlər onun ağrısını 
çəkəcəklər. Bu “demokratiya 
məktəbləri” Liviyaya, Misirə, 
Yəmənə, Suriyaya doğru 

irəliləyib və artıq qardaş 
Türkiyənin düz sərhədində 
dayanıb. 

İndi belə bir 
“demokratiya”nın ölkəsinə 
gəlməsini hansı ağıllı hökumət, 
yaxud müxalifət istəyə bilər?! 
Bu məqsədlə xərclənən 
pulların da yaxşı niyyət kəsb 
etmədiyi heç kəsə sirr deyil. 
Artıq bu cür paralardan imtina 
etməyin vaxtıdır – milli maraq-
lar naminə. Kimsə millətinin 
gələcəyini düşünürsə, belə pul-
lara qətiyyətlə “YOX!” deməyi 
bacarmalıdır. Heç kəsin şəxsi 
istəyi dövlət və xalq maraq-
larından üstün tutula bilməz. 
Onda da ola siyasi partiyalar. 
Məhz onlar ilk növbədə xalqın 
mənafelərini düşünməlidirlər. 
Təəssüf ki, bu müxalif qrup-
lar hakimiyyətdə olduqları 
müddətdə xalqın inam və eti-
barını elə itirib ki, Azərbaycan 
cəmiyyəti onları müasir dövlət 
idarəçiliyində bir daha görmək 
istəmir. 

Bütün fəaliyyətini sosial 
şəbəkələrə keçirən və feyk 
profillər vasitəsilə ictimai rəyi 
formalaşdırmağa çalışanlar 
hesab edirlər ki, istənilən 
cəmiyyətdə baş verə biləcək ən 
adi hadisəni faciə səviyyəsinə 
çatdırmaqla hakimiyyəti ictimai 
qınaq hədəfinə çevirmək 

olar. Cinayət törədərək haqlı 
cəzasını almış bir şəxslə bağlı 
yalan məlumatlar əsasında 
kampaniya təşkil etmək, bu 
hadisəni, az qala, dövlət 
əhəmiyyətli məsələyə çevirmək 
cəhdi bu insanların nə qədər 
qeyri-ciddi olduğunu və 
cəmiyyətə hörmətsiz yanaş-
dıqlarını göstərir. Bu kampa-
niyanın arxasında kimlərin 
durduğu, əslində, məqsədin 
Azərbaycan dövlətinə təzyiq 
göstərmək cəhdu olduğu 
bəllidir. 

Təsadüfi deyil ki, Viktoriya 
Nulandın uşaqlarının çirkab 
kampaniyası ermənipərəst 
senator Marko Rubionun 
Azərbaycana qarşı açıqlama-
sı və bu cəbhədə xüsusi yer 
tutan “The Washington Post” 
qəzetinin redaksiya məqaləsi 
ilə tamamlandı. Eyni şəbəkənin 
xaricdəki və Azərbaycandakı 
izləri çox aydın göründü. Lakin 
antimilli şəbəkə və onların 
xaricdəki havadarları unudurlar 
və dəfələrlə sübut olunub ki, 
Azərbaycan dövləti ilə təzyiq 
vasitəsilə danışmaq, qara-
yaxma kampaniyası vasitəsilə 
onu güzəştə məcbur etmək 
mümkün deyil.

Paşa ƏMİRCANOV,  
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan cəmiyyəti hazırkı müxalif 
qrupların fəaliyyətindən narazıdır və onları  
müasir dövlət idarəçiliyində görmək istəmir

 � Bu günlərdə “Exo Moskvı” radiostansiyasının efirində Rusiya 
Federasiya Şurasının konstitusiya qanunvericiliyi və dövlət quruculuğu 
Komitəsinin üzvü Lyudmila Narusova Rusiyanı şöhrətləndirən görkəmli 
şəxsiyyətlərin adlarının ölkə aeroportlarına verilməsi məsələləri ilə əlaqədar 
narazılığını ifadə edib. Onu, xüsusən, Sibirin Surqut hava limanına görkəmli 
geoloq Fərman Salmanovun adının verilməsi məyus edib. “Sibirdə hansısa 
şəhərə, məncə, səhv etmirəmsə Surquta Süleyman ibn bilmirəm kimin adı 
verilib. Orada neft yataqlarını kəşf edən bir azərbaycanlının... Bunu tələffüz 
etmək belə çətindir”. 

Milli Məclisin deputatı, Azərbaycan-
Rusiya parlamentlərarası dostluq qrupunun 
üzvü Sevinc Hüseynova rusiyalı senato-
run bu sözlərini AZƏRTAC-a şərh edərək 
qeyd edib ki, əsrlərdən bəri Rusiya və 
Azərbaycanın tarixi biri-biri ilə ayrılmaz 
şəkildə bağlıdır. Azərbaycanlılar və rusiyalı-
lar birlikdə dünyanı faşizmdən xilas ediblər. 

“Azərbaycanlıların bir çoxu SSRİ-nin 
mövcud olduğu dövrdə ictimai-siyasi, 
elmi-texniki və mədəni həyatın inkişa-
fı işinə əvəzsiz töhfələr veriblər. Məşhur 
geoloq Fərman Salmanov bunun parlaq 
nümunəsidir. Bu yaxınlarda Rusiyada 
görkəmli şəxsiyyətlərin adlarının ölkənin 47 
aeroportuna verilməsi üzrə səsvermənin 
keçirilməsinin təklif olunduğu “Rusiyanın 
böyük şəxsiyyətləri” müsabiqəsinin təşkil 
olunması sevindirici haldır. Ötən ilin sonun-
da Rusiya Federasiyasının İctimai Palatası 
müsabiqənin nəticələrinə yekun vurub və 
ikinci dəfə adlanacaq aeroportların siyahı-
sında Surqut şəhərinin hava limanı da var. 
Bu aeroporta “yuxarıdan daxil olan” bütün 
göstərişlərə rəğmən Qərbi Sibirdə inadla 
neft axtaran və uğur qazandığında “Neft tap-
dım! Salmanov” təcili teleqramını Moskva-
ya – Siyasi Büroya göndərən azərbaycanlı 
kəşfiyyatçı-geoloq Fərman Salmanovun 
adının verilməsi təklif olunub. Qeyd edim ki, 
bu məsələ ilə bağlı Surqutda 71 min nəfər 
rəy bildirib. Fərman Salmanovun namizədliyi 
şəksiz lider olub (58 faiz)”, -deyən Milli 
Məclisin üzvü L.Narusovanın sözlərindən 
təəssüflədiyini bildirib. 

“Əlbəttə, heyfsilənirəm ki, Tuvadan olan 
senator, Federasiya Şurasının konstitu-
siya qanunvericiliyi və dövlət quruculuğu 
Komitəsinin üzvü, tarix elmləri namizədi 
xanım Narusova Fərman Salmanovun kim 
olduğu və Rusiya üçün nələr etdiyini bilmir. 
Zənnimcə, tarixdə iz qoymuş şəxsiyyətlərin 
adlarının tələffüz edilməsi belə böyük qürur 
mənbəyidir. Ona görə də öz həmkarıma 
Fərman Salmanovun Qərbi Sibirdə neft 
və qaz yataqlarının kəşfinin iştirakçısı, 

Sosialist Əməyi Qəhrəmanı, geologiya-mi-
neralogiya elmləri doktoru, Rusiya Elmlər 
Akademiyasının müxbir üzvü, Rusiya 
Federasiyasının əməkdar geoloqu, Xantı-
Mansiysk və Yamal-Nenetsk muxtar ma-
hallarının, Surqut şəhərinin, Texas ştatının 
və Çinin Szinçjou şəhərinin fəxri vətəndaşı 
olduğunu xatırlatmaq və kiçik tarixi arayış 
təqdim etmək istəyirəm. 

Qərbi Sibirdə 30 ildən çox işləyən 
görkəmli geoloq Tümenin şimalında 150-yə 
yaxın “qara qızıl” və “mavi yanacaq” yataq-
larını ilk kəşf edən və kəşflərin iştirakçısı 
olub. O, 1987-ci ildən 1991-ci ilədək SSRİ 
geologiya nazirinin birinci müavini vəzifəsini 
tutub, 160-dan çox elmi məqaləsi və 10 
monoqrafiyası dərc olunub. 2008-ci ildə 
3 nömrəli Surqut gimnaziyasına Fərman 
Salmanovun adı verilib. Moskva, Bakı, 
Surqut, Salexard, Tümen, Xantı-Mansiysk, 
Qornopravdinskdə onun xatirəsinə heykəl 
və büstlər ucaldılıb. Fərman Salmanovun 
həyat tarixçəsi və şəxsiyyəti haqqında 
“Risk strategiyası” və “Sibiriada” bədii 
filmləri lentə alınıb. 

Düşünürəm ki, onun ölkənin inkişafına 
verdiyi töhfəni qeyd etmək üçün bu faktlar 
kifayətdir. Ümumilikdə isə, aeroportlara bəşər 
tarixinə töhfələr vermiş böyük şəxsiyyətlərin 
adlarının verilməsi bütün dünyada geniş ya-
yılmış təcrübədir”, – deyə Milli Məclisin üzvü 
sözlərinə yekun vurub. 

Azərbaycanlı deputat rusiyalı senatorun Surqut 
aeroportuna görkəmli geoloq Fərman Salmanovun 

adının verilməsi ilə bağlı fikirlərini şərh edib

36 fevral 2019-cu il, çərşənbə
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı

№ 33                                                                         Bakı şəhəri, 4 fevral 2019-cu il 

“Elektron hökumət” portalına qoşul-
malı olan informasiya sistemlərinin və 
ehtiyatlarının Siyahısı”nın və “İnformasiya 
sistemlərinin və ehtiyatlarının, elektron 
xidmətlərin “Elektron hökumət” portalına 
qoşulması üçün Texniki Tələblər”in təsdiq 
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respubli-
kası Nazirlər Kabinetinin 2014-cü il 1 may 
tarixli 118 nömrəli Qərarında dəyişikliklər 
edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
“Əmək, məşğulluq, sosial müdafiə və sosi-
al təminat sahələrində elektron xidmətlərin 
tətbiqinin genişləndirilməsi haqqında” 2018-ci 
il 5 sentyabr tarixli 258 nömrəli Fərmanının 
4.4-cü və “Azərbaycan Respublikasının Əqli 
Mülkiyyət Agentliyinin fəaliyyətinin təmin 
edilməsi haqqında” 2018-ci il 30 iyul tarixli 
222 nömrəli Fərmanının 3.2-ci bəndlərinin 
icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan 
Respublikasının Nazirlər Kabineti QƏRARA 
ALIR:

Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
 Kabinetinin 2014-cü il 1 may tarixli 118 

nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublika-
sının Qanunvericilik Toplusu, 2014, № 5, 
maddə 547; 2015, № 8, maddə 974, № 11, 
maddə 1417; 2016, № 4, maddə 795, № 5, 
maddə 955, № 6, maddə 1192, № 9, maddə 
1582, № 11, maddə 1938, № 12, maddə 
2239; 2017, № 3, maddələr 473, 509, № 9, 
maddələr 1731, 1764; 2018, № 2, maddə 
348, № 5, maddə 1117, № 6, maddələr 
1359, 1361, № 9, maddələr 1911, 1931, № 
11, maddə 2457) ilə təsdiq edilmiş 1 nömrəli 
əlavə - “Elektron hökumət” portalına qoşul-
malı olan informasiya sistemlərinin və ehtiyat-
larının Siyahısı”nda aşağıdakı dəyişikliklər 
edilsin: 

1. 6.1-ci bəndə “mərkəzləşdirilmiş” 
sözündən sonra “elektron” sözü əlavə edilsin.

2. 24-cü hissəsində “Müəllif Hüquqları 
Agentliyi” sözləri “Əqli Mülkiyyət Agentliyi” 
sözləri ilə əvəz edilsin.

Novruz MƏMMƏDOV 
Azərbaycan Respublikasının  

Baş naziri 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı
№ 35                                                                          Bakı şəhəri, 5 fevral 2019-cu il

“Azərbaycan Respublikası Dövlət 
gerbinin təsviri olan möhürlərin və sənəd 
blanklarının hazırlanması, istifadə olun-
ması, saxlanılması və məhv edilməsi 
Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabi-
netinin 2017-ci il 3 fevral tarixli 25 nömrəli 
Qərarında dəyişiklik edilməsi barədə

“Azərbaycan Respublikası Dövlət Ger-
binin təsvirinin təsdiq edilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 2 
noyabr tarixli 1332-VKQ nömrəli Konstitusi-
ya Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 14 
noyabr tarixli 683 nömrəli Sərəncamının 1.2-
ci bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabine-
ti QƏRARA  ALIR:

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabi-
netinin 2017-ci il 3 fevral tarixli 25 nömrəli 

Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanun-
vericilik Toplusu, 2017, № 2, maddə 278) 
ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası 
Dövlət gerbinin təsviri olan möhürlərin və 
sənəd blanklarının hazırlanması, istifadə 
olunması, saxlanılması və məhv edilməsi 
Qaydası”nın 1.2-ci bəndi aşağıdakı redaksi-
yada verilsin:

“1.2. Azərbaycan Respublikasının Dövlət 
gerbi, ölçüsündən asılı olmayaraq, onun 
Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 2 
noyabr tarixli 1332-VKQ nömrəli Konstitusiya 
Qanunu ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Res-
publikası Dövlət Gerbinin Təsviri”nə əlavə 
edilən rəngli, rəngsiz və sxematik təsvirlərinə 
uyğun gəlməlidir.”.

Novruz MƏMMƏDOV 
Azərbaycan Respublikasının  

Baş naziri

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı
№ 36                                                                          Bakı şəhəri, 5 fevral 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2017-ci il 13 fevral tarix-
li 51 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikasının Maliyyə 
Bazarlarına Nəzarət Palatasının norma-
tiv xarakterli aktlarının hazırlanması və 
.qəbul edilməsi Qaydası”nda dəyişikliklər 
edilməsi barədə

“Azərbaycan Respublikasının Maliyyə 
Bazarlarına Nəzarət Palatasının fəaliyyətinin 
təmin edilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haq-
qında” Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin 2018-ci il 4 oktyabr tarixli 288 nömrəli 
Fərmanının 2.2-ci bəndinin icrasını təmin 
etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası-
nın Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR: 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabi-
netinin 2017-ci il 13 fevral tarixli 51 nömrəli 

Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanun-
vericilik Toplusu, 2017, № 2, maddə 304) ilə 
təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının 
Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının 
normativ xarakterli aktlarının hazırlanması 
və qəbul edilməsi Qaydası”nda aşağıdakı 
dəyişikliklər edilsin:

1. 3.1-ci bənddə “Direktorlar Şurası” 
sözləri “İdarə Heyəti” sözləri ilə və  “Direktor-
lar Şurasının” sözləri “İdarə Heyətinin” sözləri 
ilə əvəz edilsin.

2. 4.2-ci bənddə “2016-cı il 10 mart tarixli 
828 nömrəli Fərmanı ilə” sözləri “2018-ci il 4 
oktyabr tarixli 288 nömrəli Fərmanı ilə” sözləri 
ilə əvəz edilsin.

Novruz MƏMMƏDOV 
Azərbaycan Respublikasının  

Baş naziri

Yeni Azərbaycan Partiyasında 
gənclərlə görüş keçirilib

 � Fevralın 5-də Yeni Azərbaycan Partiyasında (YAP) gənclərlə 
görüş keçirilib. 

Yeni Azərbaycan Partiyasının sədr 
müavini – icra katibi Əli Əhmədov fev-
ralın 1-də Azərbaycan Prezidenti, Yeni 
Azərbaycan Partiyasının sədri İlham 
Əliyevin Gənclər Günü münasibətilə 
gənclərlə böyük bir toplantı keçirdi-
yini, onlara öz tövsiyələrini verdiyini, 
gənclərin dövlətin diqqət mərkəzində 
olması ilə bağlı mesajlarını çatdırdığını 
xatırladıb. O deyib ki, Azərbaycan Pre-
zidenti gənclərlə dialoqa böyük önəm 
verir. Bütövlükdə, əhali ilə dialoqun qu-

rulması Azərbaycanda həyata keçirilən 
siyasətin əsas istiqamətlərindən biridir. 

Qeyd edilib ki, YAP-ın 700 mindən 
çox üzvünün əksəriyyəti gənclərdir. Hər 
il partiyaya 25–30 min yeni üzv qəbul 
olunur və bu üzvlər arasında gənclər 
üstünlük təşkil edir. Bu, o deməkdir ki, 
gənclər Heydər Əliyev irsini öyrənməyə 
önəm verir, Prezident İlham Əliyevin 
siyasətini dəstəkləyir və bunu YAP-a 
üzv olmaqla nümayiş etdirirlər. Seçki 
kampaniyalarının uğurla baş tutmasına 

da gənclər böyük töhfələrini verirlər. 
“Partiya öz imkanları çərçivəsində 

gənclərə şərait yaradır ki, fəallıqlarını 
nümayiş etdirsinlər. 2019-cu ilin de-
kabrında növbəti bələdiyyə seçkiləri 
keçiriləcək. Biz çalışacağıq ki, fəal 
gənclərimiz seçkidə namizəd qismində 
iştirak etsinlər və özlərini sınasınlar. Bu-
nunla da ölkənin ictimai-siyasi həyatında 
daha yaxından iştirak etmək imkanları 
əldə etsinlər”, - deyə YAP sədrinin müa-
vini bildirib.

AZƏRTAC

BMT ilə əməkdaşlıq müzakirə edilib
 � Mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayev BMT-nin 

Azərbaycandakı rezident əlaqələndiricisi Qulam İsakzai ilə görüşüb. 
Görüşdə Azərbaycan–BMT əlaqələri, mədəniyyət sahəsində həyata 
keçirilən əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilib.

Ə.Qarayev Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti İlham Əliyev 
tərəfindən irəli sürülən “Bakı prosesi” 
çərçivəsində iki ildən bir təşkil edilən 
Dünya Mədəniyyətlərarası Dialoq 
Forumunun BMT televiziyası vasitəsilə 
canlı yayımının təşkilində dəstəyə görə 
minnətdarlığını bildirib. Nazir, həmçinin 

BMT-nin Baş katibi Antonio Quterreşin 
məruzəsində 2008-ci ildə əsası qoyulan 
“Bakı prosesi”nin mədəniyyətlərarası 
dialoqun dəstəklənməsinə yönəlmiş 
səylər çərçivəsində mühüm yer tut-
masının xüsusi qeyd edildiyini diqqətə 
çatdırıb.

Bu il mayın 2-dən 3-dək  Bakıda 5-ci 

Dünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Fo-
rumunun keçiriləcəyini bildirən Əbülfəs 
Qarayev bu mötəbər tədbirin təşkilində 
BMT ilə fəal əməkdaşlıq təcrübəsi oldu-
ğunu qeyd edib.

Qulam İsakzai, öz növbəsində, 
5-ci Dünya Mədəniyyətlərarası Dialoq 
Forumuna hazırlıq prosesinə yaxından 
cəlb olunmaq niyyətini bildirərək, bu 
istiqamətdə görüşlərin keçirilməsini təklif 
edib.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

“İrimiqyaslı idman yarışlarının 
keçirilməsinin ölkəyə faydaları” 

 � Bu gün Bakıda  “İrimiqyaslı idman 
yarışlarının keçirilməsinin ölkəyə faydaları” 
adlı konfrans keçirilib.  Gənclər və idman naziri 
Azad Rəhimov, “Formula 1” Şirkətlər Qrupunun 
baş icraçı direktoru Çeyz Keri, Bakı Şəhər 
Halqası Əməliyyat Şirkətinin (BCCOC) icraçı 
direktoru Arif Rəhimov, yerli və xarici şirkətlərin 
rəhbərləri və digər qonaqların  iştirak etdiyi 
tədbirdə  “Formula 1” və digər irimiqyaslı idman 
yarışlarının Azərbaycana gətirdiyi faydalar 
barədə söhbət açılıb.  

Konfransdan əvvəl  “For-
mula-1” yarışının ölkəmizdə 
keçirilməsi ilə bağlı müqavilə 
imzalanıb. Gənclər və idman 
naziri Azad Rəhimov və “For-
mula 1” Şirkətlər Qrupunun 
baş icraçı direktoru Çeyz Ke-
rinin imzaladığı müqaviləyə 
əsasən, “Formula 1” 
Azərbaycan Qran-prisi 2023-
cü ilədək təşkil ediləcək.

Tədbiri açıq elan edən 
“Bakı Şəhər Halqası” 
Əməliyyat Şirkətinin (BŞH) 
Marketinq və Kommunikasiya 
Departamentinin rəhbəri Ni-
gar Arpadarai Azərbaycanın 
bu il də bu möhtəşəm 
sürət yarışına ev sahibliyi 
etməsindən qürur duyduğunu 
bildirib. 

Bakıdakı Amerika Ticarət 
Palatasının icraçı direktoru 
Natavan Məmmədova bildirib 
ki, irimiqyaslı beynəlxalq 
yarışların Azərbaycanda 
keçirilməsi orta və kiçik 
müəssisələr də daxil olmaqla, 
bütün sahələrin inkişafına 
mühüm təsir göstərir və bu 
cür idman yarışları, eyni 
zamanda, turizm sektorunun 
inkişafına da  mühüm töhfə 
verir.

Gənclər və idman naziri 
Azad Rəhimov “Formula 1” 

yarışının Azərbaycanda 
keçirilməsinin daha 3 il 
uzadılmasının müsbət 
hal olduğunu vurğulayıb. 
Qeyd edib ki, “Formula 
1”in daha 3 il uzadılması 
Azərbaycanın bu yarışlara 
uğurla ev sahibliyi etməsinin 
göstəricisidir: “Azərbaycan 
irimiqyaslı beynəlxalq idman 
tədbirlərinin keçirilməsində 
böyük uğurlar əldə edib. 
Bu yarışların ölkəmizdə 
keçirilməsi bütün sahələrin, 
xüsusilə turizm sektorunun 
inkişafına öz təsirini göstərir. 
“Formula 1” yarışı ölkəmizə 
yeni təcrübə qazandırır”.

Konfransda “Formula 1”: 
Qlobal brendler platforması” 
mövzusunda müzakirələr 
aparılıb. 

Azərbaycan Turizm Bü-
rosunun baş icraçı direktoru 
Florian Zenqstşmid təbliğat 
zamanı brendin uğurla 
seçilməsinin vacib olduğunu 
söyləyib. Onun sözlərinə 
görə, Azərbaycanla bağlı 
sonuncu tanıtma vide-
osu ötən ilin sonunda 
ictimaiyyətə təqdim edilib 
və təqdirəlayiq haldır ki, 
videoçarxın Londonda 
nümayişi çox uğurlu olub. 
Bu il isə bu təbliğatın Ru-

siya, Səudiyyə Ərəbistanı, 
Rusiya, Hindistan, Birləşmiş 
Ərəb Əmirlikləri və Almani-
yada təşkili nəzərdə tutulub. 
Digər ölkələrdə də təbliğatın 
aparılması planlaşdırılır.

“Azərbaycan Qran-
prisinin dünya çempionatının 
təqvimində xüsusi çəkiyə 
malik olduğunu  deyən 
“Formula 1” yarışının pro-
mouter və biznes qurumları 
ilə əlaqələr üzrə baş me-
neceri Emili Preyzer bildirib 
ki,  Azərbaycanda kifayət 
qədər “Formula 1” azarkeşi 
var. Bütün bunlar rəqəmsal 
platformalarda aparıl-
mış  hesablamalar zamanı 
müəyyən edilir.  İldən-ilə 
yarışı izləyənlərin sayı artır 
və Azərbaycan Qran-prisi ilin 
ən yaxşı yürüşü adını qaza-
nır. Bütün bunlar Azərbaycan 
Qran-prisinin təşkilatçılarının 
yüksək peşəkarlığından 
xəbər verir.

Azərbaycanın mötəbər 
beynəlxalq idman 
tədbirlərinin keçirilməsində 
böyük uğurlar əldə etdiyini 
vurğulayan “Bakı Şəhər Hal-

qası” Əməliyyat Şirkətinin 
icraçı direktoru Arif Rəhimov   
deyib: “Biz yarışı təşkil 
etməyə başlayanda uğur 
qazanıb-qazanmayacağı-
mızı düşünmürdük. “For-
mula 1”  tərəfdaşlarının 
və hökumətin verdiyi rəy 
işimizin uğurlu olduğunu 
göstərir. Çalışacağıq ki, qar-
şıdakı illərdə də uğurlarımız 
davam etsin”.

Konfrans zamanı “Heine-
ken İnternational” şirkətində  
“Formula” və “Formula-E” 
yarışlarına dair sponsorluq 
üzrə aparıcı mütəxəssis 
Ben Pinkus və digər çıxış 
edənlər mövzu ilə bağlı fikir 
mübadiləsi aparmış, yarı-
şa hazırlıqla bağlı sualları 
cavablandırmışlar. Qeyd 
olunub ki, bu yarışlar iqtisa-
di inkişafa töhfə verməklə 
yanaşı, ölkəmizin beynəlxalq 
aləmdə nüfuzunun daha da  
yüksəlməsində, turistlərin 
ölkəmizə marağının artma-
sında mühüm rol oynayır.

Əfsanə BAYRAMQIZI, 
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı
№ 34                                                                                                                 Bakı şəhəri, 5 fevral 2019-cu il

  Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 17 noyabr 
tarixli 500 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının 
xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturası, idxal gömrük rüsumları-
nın dərəcələri və ixrac gömrük rüsumlarının dərəcələri”ndə dəyişikliklər 
edilməsi barədə

“Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 30 noyabr tarixli 1356-VQD 
nömrəli Qanununun tətbiqi və “Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 
təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə 
məsələləri haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun və bu Qanunla 
təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin tətbiq edilməsi 
barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 30 avqust tarixli 393 
nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2018-ci il 20 dekabr tarixli 414 nömrəli Fərmanının 1.5-ci bəndinə 
əsasən Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:

1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 17 noyabr tarixli 
500 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2017, № 11, maddə 2164; 2018, № 3, maddə 586, № 9, maddə 1904, № 10, 
maddə 2169; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 7 noyabr 
tarixli 476 nömrəli və 2019-cu il 10 yanvar tarixli 4 nömrəli qərarları) ilə təsdiq 
edilmiş “Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenk-
laturası, idxal gömrük rüsumlarının dərəcələri və ixrac gömrük rüsumlarının 
dərəcələri”ndə aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1.1. 8702 40 000 9 alt yarımmövqeyindən sonrakı sətir aşağıdakı redaksi-
yada verilsin:

8702 90 – digərləri:
1.2. “8702 90 111 0” alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada 

verilsin:

8702 90 111 – – – – – xüsusi olaraq tibbi məqsədlər 
üçün, nəzərdə tutulmuş avtomobillər:

8702 90 111 1 – – – – – – sıxılmış qazla hərəkətə 
gətirilən

əd 0

8702 90 111 2 – – – – – – digərləri əd 0
1.3. “8702 90 112 1” alt yarımmövqeyinə aid sətirdən sonra aşağıdakı 

sətirlər əlavə edilsin:
8702 90 112 2 – – – – – – məxsusi olaraq hava 

limanlarında istifadə üçün, sıxılmış 
qazla hərəkətə gətirilən əd 0

8702 90 112 3 – – – – – – sıxılmış qazla hərəkətə 
gətirilən

əd 1 sm3 
0,5 ABŞ 
dolları

1.4. “8702 90 119 1” alt yarımmövqeyinə aid sətirdən sonra aşağıdakı 
sətirlər əlavə edilsin:

8702 90 119 2  – – – – – – məxsusi olaraq hava 
limanlarında istifadə üçün, sıxılmış 
qazla hərəkətə gətirilən əd 0

8702 90 119 3 – – – – – – sıxılmış qazla hərəkətə 
gətirilən

əd

1 sm3 
0,5 ABŞ 
dolları

1.5. “8702 90 191 0” alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada 
verilsin:

8702 90 191 – – – – – xüsusi olaraq tibbi məqsədlər 
üçün nəzərdə tutulmuş avtomobillər:

8702 90 191 1 – – – – – – sıxılmış qazla hərəkətə 
gətirilən əd 0

8702 90 191 2 – – – – – – digərləri əd 0
1.6. “8702 90 192 0” alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada 

verilsin:

8702 90 192 – – – – – sürücü daxil olmaqla 120 
nəfərdən çox adam daşımaq üçün 
nəzərdə tutulmuş avtobuslar:

8702 90 192 1 – – – – – – sıxılmış qazla hərəkətə 
gətirilən əd

1 sm3 
1,2 ABŞ 
dolları

8702 90 192 9 – – – – – – digərləri əd
1 sm3 

1,2 ABŞ 
dolları

1.7. “8702 90 199 0” alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada 
verilsin:

8702 90 199 – – – – – digərləri:

8702 90 199 1 – – – – – – sıxılmış qazla hərəkətə 
gətirilən əd

1 sm3 
1,2 ABŞ 
dolları

8702 90 199 9 – – – – – – digərləri əd
1 sm3 

1,2 ABŞ 
dolları

1.8. “8702 90 311 0” alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada 
verilsin:

8702 90 311 – – – – – xüsusi olaraq tibbi məqsədlər 
üçün nəzərdə tutulmuş avtomobillər:

8702 90 311 1 – – – – – – sıxılmış qazla hərəkətə 
gətirilən əd 0

8702 90 311 2 – – – – – – digərləri əd 0
1.9. “8702 90 312 1” alt yarımmövqeyinə aid sətirdən sonra aşağıdakı 

sətirlər əlavə edilsin:

8702 90 312 2 – – – – – – məxsusi olaraq hava 
limanlarında istifadə üçün, sıxılmış 
qazla hərəkətə gətirilən əd 0

8702 90 312 3 – – – – – – sıxılmış qazla hərəkətə 
gətirilən əd

1 sm3 
0,7 ABŞ 
dolları

1.10. “8702 90 319 1” alt yarımmövqeyinə aid sətirdən sonra aşağıdakı 
sətirlər əlavə edilsin:

8702 90 319 2 – – – – – – məxsusi olaraq hava 
limanlarında istifadə üçün, sıxılmış 
qazla hərəkətə gətirilən əd 0

8702 90 319 3 – – – – – – sıxılmış qazla hərəkətə 
gətirilən əd

1 sm3 
0,7 ABŞ 
dolları

1.11. “8702 90 391 0” alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada 
verilsin:

8702 90 391 – – – – – xüsusi olaraq tibbi məqsədlər 
üçün nəzərdə tutulmuş avtomobillər:

8702 90 391 1 – – – – – – sıxılmış qazla hərəkətə 
gətirilən əd 0

8702 90 391 2 – – – – – – digərləri əd 0
1.12. “8702 90 392 0” alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada 

verilsin:

8702 90 392
– – – – – sürücü daxil olmaqla 120 
nəfərdən çox adam daşımaq üçün 
nəzərdə tutulmuş avtobuslar:

8702 90 392 1 – – – – – – sıxılmış qazla hərəkətə 
gətirilən əd

1 sm3 
1,2 ABŞ 
dolları

8702 90 392 9 – – – – – – digərləri əd
1 sm3 

1,2 ABŞ 
dolları

1.13. “8702 90 399 0” alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada 
verilsin:
8702 90 399 – – – – – digərləri:
8702 90 399 1 – – – – – – sıxılmış qazla hərəkətə 

gətirilən əd
1 sm3 

1,2 ABŞ 
dolları

8702 90 399 9 – – – – – – digərləri
əd

1 sm3 
1,2 ABŞ 
dolları

2. Bu Qərar dərc edildiyi gündən 30 (otuz) gün sonra qüvvəyə minir.

Novruz MƏMMƏDOV 
Azərbaycan Respublikasının  

Baş naziri



 � ABŞ tezliklə Suriyanın şimalını və 
xüsusilə, Mənbiçi tərk edəcəkləri barədə vədləri 
ilə Türkiyənin səbrini daşırıb.

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan bildirib ki, 
ABŞ növbəti iki həftə ərzində öz vədini yerinə yetirməsə, 
Türkiyə Suriyanın şimalında antiterror əməliyyatlarına 
başlayacaq:

“Bizə Amerikanın sanksiyaları qorxulu deyil və Türkiyə 
heç nəyə baxmayaraq, Suriyanın şimalında təhlükəsizlik 
zonasını yaradacaq”.

Tramp “Twitter”də yazıb: “Daxili işlər naziri 
səlahiyyətlərini icra edən Devid Bernhardtın daxili işlər 
naziri vəzifəsinə namizədliyi irəli sürüləcək. Devid gəldiyi ilk 
gündən fantastik işlər görmüşdür. Biz onun namizədliyinin 
rəsmən təsdiq olunmasını səbirsizliklə gözləyirik”.

Əvvəllər neft biznesinin iri lobbiçisi olan Bernhardt  
2017-ci ildə daxili işlər nazirinin müavini təyin olunmuşdur. 
Daxili işlər naziri Rayan Zinkenin işdən azad olunmasından 
sonra Bernhardt nazir vəzifəsini icra edir.

Qeyd edək ki, ABŞ-da Daxili İşlər Nazirliyi torpaqdan 
istifadə, geologiya və milli parklar məsələləri ilə məşğul olur.

 “Xalq qəzeti” 

İranın Yol və Şəhərsalma Nazirliyi ilə Müdafiə 
 Nazirliyi arasında axtarış-xilasetmə, nəzarət-yoxlama, 
qoşqu və suyun dibinin təmizlənməsi üzrə 44 gəminin 
istehsalına dair müqavilə imzalanıb.

Müqaviləni İranın yol və şəhərsalma naziri 
Məhəmməd İslami və İranın müdafiə naziri general-
mayor Əmir Hatəmi imzalayıb. Müqaviləyə əsasən, ilk 
mərhələdə 2 ədəd axtarış və xilasetmə, 2 ədəd yoxlama 
və nəzarət gəmisi Limanlar və Dənizçilik Təşkilatı üçün 
inşa ediləcək.

Bu dörd gəminin dəyəri 9,5 milyon avrodur. Üç 
il ərzində inşa ediləcək gəmilərin dəyəri 140 milyon 
 avrodan çoxdur.

 “Xalq qəzeti”

 � İran hökuməti 4 yerli bankla birgə 
PayMon milli kriptovalyutasını buraxıb. Trend-
in məlumatına görə, bu kriptovalyuta qızıl 
ehtiyatları ilə təmin olunacaq. İlkin mərhələdə 
1 milyard token PayMon buraxılması qərara 
alınıb.

Bildirilir ki, İranın kriptovalyutası üzərində Parsian 
Bank, Bank Pasargad, Bank Melli İran və Bank Mellat 
işləyib.

Qeyd edilir ki, kriptovalyuta beynəlxalq sanksiya-
lardan yayınmağa və bununla da iqtisadiyyata mənfi 
təsirləri azaltmağa kömək edəcək.

Burkina-Fasoda terror aktı: 14 nəfər həlak olub
Bəyanatda deyilir: “Fevralın 

3-dən 4-nə keçən gecə törədilən 
terror aktı nəticəsində 14 nəfər 
dinc sakin həlak olub.

Ordu qərargahı cavab zərbəsi 
ilə ölkənin üç əyalətində 146 
terrorçunu məhv edib. Ölkənin 
təhlükəsizliyinin təmin olunması 
istiqamətində əməliyyatlar davam 
etdirilir. Baş Qərargah rəisi xalqa 
müraciətində ordunun ölkəni, 
vətəndaşları və onların əmlakını 
müdafiə etmək əzmində olduğu-
nu bəyan edib.

“Xalq qəzeti”

Bəxtiyar Aslanbəylinin 
sözlərinə görə, quyu-
lardan dördünün bu il, 
ikisinin isə gələn il qazı-
lacağı nəzərdə tutulur: 
“Nəticələrin necə olacağı 
qazma prosesindən asılı 

olacaq. “Şəfəq–Asiman” 
yatağından müsbət 
nəticələr gözləyirik. Bu 
yataqda qaz ehtiyatları-
nın “Şahdəniz”dəki qədər 
olması mümkündür”.

B.Aslanbəyli vurğulayıb 
ki, nəticələrdən asılı olaraq 
ortamüddətli plan hazırla-
nacaq.

Qeyd edək ki, “BP 
Azerbaijan” “Azəri-Çıraq-
Günəşli” və “Şəfəq–Asiman” 
yataqlarının operatorudur.

“Şəfəq–Asiman”da 
SOCAR və BP-nin hər 
birinin iştirak payı 50 faizdir. 
Blokun proqnozlaşdırılan 
ehtiyatları 500 milyard kub-
metr qaz və 65 milyon ton 
kondensat təşkil edir.

 “Xalq qəzeti”

Şirkət direktorunun sözlərinə 
görə, “Bouquet Sheki” və “Askona” 
brendləri altında Azərbaycanda 

yığılmış “Rkatsiteli”, “Saperavi”, 
“Mədrəsə”, “Muskat”, “Şardone” 
və “Merlo” kimi üzüm sortla-

rından şərab istehsal olunacaq: 
“Bu yüksək keyfiyyətli şərablar 
tamamilə Azərbaycan istehsalıdır, 
Avropa texnologiyalarına uyğun 
hazırlanıb. Yaxın günlərdə yeni 
şərablar ölkənin, demək olar, bütün 
iri ticarət obyektlərində təqdim 
olunacaq”.

Direktor bildirib ki, bununla 
yanaşı, zavod Belçika, Çin və Qaza-
xıstana şərab ixracını təşkil etməyi 
planlaşdırır: “Biz istehsal etdiyimiz 
şərablardan nümunələri Belçika, 

Çin və Qazaxıstana göndərmişik 
və məhsullarımız yüksək qiymət 
alıb. Bu ölkələrdən olan şirkətlərlə 
müqavilə bağlamağı planlaşdırı-
rıq”.

Qeyd edək ki, 2018-ci ildə “ASK 
Şəki Şərab” zavodu 724,9 ton üzüm 
qəbul edib və 500 min litr şərab 
məhsulu hazırlayıb.

2011-ci ildə yaradılan “ASK 
Şəki Şərab” şirkəti Azərbaycan 
Sənaye Korporasiyasının törəmə 
müəssisəsidir.

Bunu İranın şimal-
şərqində yerləşən Ərdəbil 
vilayətinin valisi Əkbər 
Behnamcu deyib.

Ə.Behnamcu bildirib ki, 
Azərbaycan dəmir yolunun 
Ərdəbilin Parsabad rayo-
nuna birləşdirilməsi üçün, 
təxminən, 500 hektar ərazi 
ayrılması nəzərdə tutulub.

Ərdəbil–Parsabad 
dəmir yolunun çəkilməsi 
üzrə araşdırmaların 7 ay 
davam edəcəyini deyən 
vali qeyd edib ki, vəsaitin 

təmin olunması üçün 
lazımi addımlar atılıb və 
Ərdəbil–Parsabad dəmir 
yolu layihəsinin 4-5 il 
ərzində çəkilməsinə səy 
göstəriləcək.

 � Rumıniya Xarici İşlər 
Nazirliyi 2019–2020-ci tədris ili 
üçün ali təhsilin bakalavriat, 
magistratura, doktorantura 
səviyyələri üzrə təqaüd proqramı 
elan edib.

Təhsil Nazirliyindən aldığımız 
məlumatda deyilir ki, proqrama 
əsasən, memarlıq, incəsənət, Ru-
mıniya mədəniyyəti və sivilizasiya-
sı, jurnalistika, siyasi və idarəetmə 
elmləri, sosial və humanitar elmlər, 
neft-qaz, kənd təsərrüfatı və texnolo-
giya elmləri, baytarlıq üzrə təqaüdlər 
təklif olunur.

Təqaüd proqramının tədris dili 
rumın dilidir. Təhsil haqqı, yataqxa-
na xərcləri, aylıq təqaüd Rumıniya 
tərəfindən qarşılanacaq.

Müsabiqədə iştirak etmək istəyən 
Azərbaycan vətəndaşları https://www.
mae.ro/en/node/10251 səhifəsində 
göstərilən müvafiq ərizə formaları ilə 
birgə tələb olunan sənədləri fevralın 
15-dən 22-dək təqdim etməlidirlər.

Təqaüd proqramı çərçivəsində 
təhsilə dair əlavə məlumatIarla elan 
vasitəsilə tanış olmaq mümkündür.

 Samirə ƏLİYEVA, “Xalq qəzeti”

Nümayəndə heyətinə 
iqtisadiyyat naziri Şahin Mus-
tafayev və kənd təsərrüfatı 
naziri İnam Kərimov, “Azərbaycan Dəmir 
Yolları” QSC-nin sədri Cavid Qurbanov, 
“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-
nin sədri Rauf Vəliyev, “Bakı Beynəlxalq 
Dəniz Ticarət Limanı” QSC-nin baş direk-
toru Taleh Ziyadov və digər rəsmi şəxslər, 
həmçinin sahibkarlar daxil olublar.

Səfər çərçivəsində görüşlər keçirilib, 
iqtisadi əlaqələrin inkişafı istiqamətləri, 
Azərbaycanın nəqliyyat-tranzit imkanla-
rından daha geniş istifadə edilməsi və bu 
istiqamətdə əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi 
məsələləri müzakirə olunub.

“Xalq qəzeti”

56 fevral 2019-cu il, çərşənbə

Tramp daxili işlər naziri 
vəzifəsinə namizəd irəli sürüb

ABŞ Prezidenti Donald Tramp daxili işlər naziri 
vəzifəsinə Devid Bernhardtın namizədliyini irəli sürüb.

Azərbaycan dəmir yolu 
Parsabada birləşəcək

Azərbaycanın dəmir 
yolunun İranın Ərdəbil 
vilayətində Parsabad 
rayonuna (Şəhristan) 
birləşdirilməsi 
istiqamətində 
Azərbaycan rəsmiləri ilə 
razılığa gəlinib.

Suriyanın şimalında 
təhlükəsizlik zonasını 

yaradacağıq

BP  6 yeni kəşfiyyat 
quyusu qazacaq

“BP Azerbaijan” şirkətinin vitse-
prezidenti Bəxtiyar Aslanbəyli Trend-ə 
bildirib ki, BP 2019-2020-ci illərdə 
Azərbaycanda 6 yeni kəşfiyyat quyusu 
qazmağı planlaşdırır.

Belçika və Çin üçün 
AZƏRBAYCAN 
şərabları

Azərbaycanın şərab 
istehsalçısı “ASK 
Şəki Şərab” “Bouqu-
et  Sheki” və “Askona” 
adlı brendlərini təqdim 
edəcək. Bunu Trend-ə 
şirkətin direktoru Vidadi 
Həsənov deyib.

Nümayəndə heyətimiz 
Özbəkistanda səfərdə olub

Azərbaycan 
nümayəndə heyəti 4–5 
fevralda Özbəkistanda 
səfərdə olub.

Rumıniyada 

2019–2020-ci tədris 
ili üzrə təqaüd proqramı

Tehran 
kriptovalyuta 

BURAXDI
Burkina-Faso ordu 

qərargahının yaydığı 
məlumatda bildirilir ki, 
 Yatenqa əyalətində ter-
ror aktı baş verib. 

İran 44 gəmi

istehsal edəcək



6 fevral 2019-cu il, çərşənbə6

 � Böyük dövlətlərin əməkdaşlığı yalnız milli sərhədlərlə 
məhdudlaşmır. Onlar geniş geosiyasi məkanda proseslərin dinamikasını 
yeniləşdirə bilirlər. Türkiyə Prezidenti R.T.Ərdoğanın Moskvaya səfərinə bu 
müstəvidə qiymət verilsə, maraqlı qənaətlər əldə edilə bilər. İki böyük dövlət, 
demək olar ki, sahələrdə əməkdaşlığı daha da inkişaf etdirməklə bağlı razılıq 
əldə edib. Bu, geniş məsələlər üzrə birlikdə fəaliyyət göstərmək anlamına 
gəlir. Təbii ki, həmin bağlılıqda ilk olaraq Suriya məsələsi yada düşür. Suriya 
üzrə V.Putinlə R.T.Ərdoğan faydalı fikir mübadiləsi aparıb, konkret razılıqlar 
əldə ediblər. Onlar Suriyanın şimalında təhlükəsizlik zonasının yaradılması, 
terrorla birgə mübarizə, sabitliyin təmini, İdlib, Münbic məsələləri, hərbi 
əməkdaşlıq kimi istiqamətlərdə ortaq mövqeyə gəliblər. Bunların fonunda 
ticarət, istehsal, turizm, nüvə və enerji sahələrində əməkdaşlığı daha da 
inkişaf etdirmək haqqında konkret mövqeyə gəlinməsi aktual görünür. Eyni 
zamanda, Türkiyə ilə Suriya arasında 1998-ci ildə imzalanmış və “Adana 
sazişi” adlanan sənədin yenidən gündəmə gətirilməsi əhəmiyyət daşıyır. 
Bütün bunların geniş təhlilini aparmaq zəruridir.

Tarixi səfər: Rusiya və  
Türkiyə Avrasiyada geosiyasi  

dinamikanı yeniləşdirir

ABŞ Prezidenti Donald Trampın 
Amerika qoşunlarının Suriyadan çıxa-
rılması barədə qərarından sonra Yaxın 
Şərqdə geosiyasi proseslər daha intensiv 
xarakter alıb. Bir sıra böyük dövlətlər 
yarana biləcək boşluğu doldurmaq üçün 
fəallıq göstərməkdədirlər. Ancaq Rusiya, 
Türkiyə və İranın təmkinli davrandığı da 
müşahidə edilir. Yəni başlıca mübarizə 
diplomatik-siyasi müstəvidə gedir. Bu ba-
xımdan Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib 
Ərdoğanın Rusiyaya səfərinə ekspertlərin 
marağı olduqca böyük idi. Ümidlər özünü 
tam doğrultdu. Bu səfər iki məqamı üzə 
çıxardı.

Birincisi, Rusiya Türkiyəni Ya-
xın Şərqin həlledici geosiyasi akto-
ru kimi qəbul edir. Moskva Ankara 
ilə əməkdaşlığı strateji tərəfdaşlıq 
səviyyəsinə yüksəltməkdə qərarlıdır. Eyni 
zamanda, Moskva Türkiyəni Avrasiya 
məkanında təhlükəsizlik sistemini qura 
biləcək lider-dövlət kimi də qəbul edir.

İkincisi, Vladimir Putin nümayiş etdirdi 
ki, Kreml xarici siyasətdə bəzi düzəlişlər 
edib və bu yoldan çəkilmək fikrində 
deyil. Konkret olaraq, Moskva əsrlərdir 
ki, türk dövləti ilə apardığı rəqabət və 
düşmənçilikdən dialoqa, qarşılıqlı fay-
dalı əməkdaşlığa və strateji tərəfdaşlığa 
keçid etməkdə qətiyyətlidir. Bu, artıq 
tendensiyadan dayanıqlı prosesə keçidi 
ifadə edir və bütövlükdə Avrasiyanın 
geosiyasi xəritəsində prinsipial müsbət 

dəyişikliklərə səbəb olacaq.
Bu ümumi qənaətlər tərəflərin əldə 

etdikləri konkret razılaşmalardan aşkar 
görünür. Rusiya və Türkiyə geniş sahələri 
əhatə edən uzunmüddətli razılıqlar əldə 
edə bildilər. Putin-Ərdoğan danışıqları 
iki dövlətin taleyində tarixi rol oynama-
lıdır. Prezidentlər iqtisadiyyat, enerji, 
xarici siyasət, mədəniyyət, turizm, nüvə 
sahəsində əməkdaşlıq, terrorla mübarizə, 
Suriyada sülhə nail olmaq, nəqliyyat, 
təhlükəsizlik, hərbi əməkdaşlıq kimi sfe-
ralarda qarşılıqlı əlaqələri yeni səviyyəyə 
yüksəltmək haqqında ortaq mövqeyə 
gəliblər. Türkiyə Prezidenti səfərdən 
qayıdarkən jurnalistlərə verdiyi müsahibədə 
bu barədə konkret faktlarla danışıb.

Rusiya və Türkiyə yüksək səviyyədə 
strateji tərəfdaşlıqla bağlı yaxın günlərdə 
yeni müzakirələr aparmaq haqqında 
razılığa gəliblər. Bu, demək olar ki, bütün 
sahələri, o cümlədən hərbi-müdafiə 
sahəsində əməkdaşlığı əhatə etməlidir. 
Prezidentlər həmin çərçivədə “S-400”lərlə 
bağlı imzalanmış sazişin yerinə 
yetirilməsində qərarlı olduqlarını bəyan 
ediblər. Türkiyə tərəfinin xahişi ilə Rusiya 
“Akkuyu” atom elektrik stansiyasının 
birinci blokunun Türkiyə Respublikasının 

100 illik yubileyi münasibətilə 2023-cü 
ildə istismara veriləcəyini vəd edib.

Ankara və Moskva ticarət əlaqələrini 
26 milyarddan 100 milyard ABŞ dol-
ları həcminə qədər inkişaf etdirmək 
fikrindədirlər. Bunun üçün xüsusi komis-
siya yaradılacaq. Avrasiyanın iki böyük 
dövləti tədricən bütün sahələr üzrə sıx 
əməkdaşlıq xəttinə keçirlər. Onlar həm 
də Qara dənizdə həmsərhəd ölkələr kimi 
əlaqələri gücləndirmək niyyətindədirlər. 
Bu barədə də Prezident R.T.Ərdoğan fikir 
bildirib.

Ədalət, sülh və barış naminə 
perspektivli əməkdaşlıq modeli

Türkiyə Prezidenti rusiyalı həmkarı 
ilə görüşdən sonra mətbuat üçün verdiyi 
bəyanatda ayrıca vurğulayıb ki, Rusiya ilə 

turizm sahəsində əlaqələr yüksələn xətlə 
inkişaf edir. Hazırda Rusiya Almaniya-
dan sonra həmin sahədə ikinci yerdədir. 
2018-ci ildə Rusiyadan Türkiyəyə 6 mil-
yon turist gedib! İndi məqsəd bu rəqəmi 
daha da artırmaq və Rusiyanın birinci 
yerə çıxmasına nail olmaqdan ibarətdir. 
Bu aspektdə dövlətlər arasında viza 
məsələsi də həll edilməlidir. Kütləvi infor-
masiya vasitələrinin yaydığı məlumata 
görə, sənəd artıq Prezident Vladimir 
Putinin masası üzərindədir.

Bu o deməkdir ki, iki dövlət sosial-
mədəni və turizm istiqamətlərində də 
qarşılarına böyük məqsədlər qoyublar. 
Şübhəsiz ki, bu xətt yaxın perspektivdə 
Avrasiyada çox güclü və müsbət 
nəticələri ola biləcək müttəfiqliyin meyda-
na gəlməsi ilə nəticələnə bilər. Ekspertlər 
məhz bu tezisin fonunda böyük bir 
regionda formalaşa biləcək geosiyasi 
mənzərəni proqnozlaşdırmağa çalışırlar.

Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Rusiya 
səfərinə həmin prizmadan baxdıqda, 
maraqlı qənaətlər əldə etmək olur. Bu 
kontekstdə tərəflərin “Adana razılaşması” 
adlanan sənədə qayıdılması haqqında 
müzakirə aparmaları çox əhəmiyyətli 

məqam kimi görünür. Öncə qeyd edək 
ki, həmin sənəd 1998-ci ildə Suriyanın 
o dövrdəki dövlət başçısı ata Əsədlə 
Türkiyə arasında imzalanıb. Sənəd 
terrora qarşı mübarizədə Suriya ilə 
Türkiyə arasında əməkdaşlığı əhatə edir. 
Məhz həmin sənəd imzalanandan sonra 
A.Öcalanı Suriyadan çıxarmaq mümkün 
oldu və sonda Keniyada yaxalandı.

Bu dəfə R.T.Ərdoğan həmin razılaş-
manı yenidən gündəmə gətirdi. V.Putin 
də onu dəstəkləyib. Rusiya Prezidenti 
“Adana razılaşması önəmli bir mövzudur. 
Türkiyə bunu işləməlidir”, – deyib. Bu 
sənəd Türkiyənin Suriyadakı mövqe-
yini daha da gücləndirəcək. Prezident 
R.T.Ərdoğan Tükiyənin Suriyadakı 
mövcudluğu üçün xüsusi dəvətə ehti-
yac olmadığını ifadə edib. Bu, təbiidir, 
çünki Suriya ilə 911 kilometrlik sərhədi 
var, tarixi ortaqlıq mövcuddur və Suriya 

xalqı türk ordusunu proseslərə müdaxilə 
etməyə çağırır. Bunlarla yanaşı, ata 
Əsədlə imzalanan sazişin yenidən 
gündəmə gəlməsi terrorla mübarizədə 
fərqli mərhələnin əsasını qoyacaq ki, 
bununla da Türkiyənin Suriyadakı varlığı 
tam olaraq beynəlxalq hüquq çərçivəsinə 
salınmış olacaq.

İki Prezident İdlib, Münbiç və Suriya 
konstitusiyasının işlənib hazırlanma-
sı məsələlərini də müzakirə ediblər. 
Türkiyənin dövlət başçısı vurğulayıb ki, 
İdlibi Rusiya və Türkiyənin əməkdaşlığı 
xilas edib. Çünki bu olmasaydı, indi 100 
minlərlə insan öz evlərindən didərgin 
düşmüş olardı. Orada hər bir terror 
təşkilatı ilə sona kimi mübarizə aparı-
lacaq. İndi Dəməşq İdlibə radikal terror 
qrupları göndərib və vəziyyət bir qədər 
gərginləşib. Ancaq onların hamısının 
öhdəsindən gəlmək iqtidarında olan türk 
ordusu sabitliyin pozulmasına imkan 
verməyəcək.

Münbiclə bağlı Ankara ABŞ və 
Rusiya ilə müzakirələri davam etdirmək 
fikrindədir. Orada 1000 nəfərə yaxın ter-
rorçu qalır. Onların Münbici tərk etmələri 
şərti mütləqdir. Ankara bu məsələdə 

güzəştə getməyəcək. Ona görə də PYD/
YPG-nin Münbicdən çıxarılması zaman 
məsələsidir. Sonra orada yerli əhalinin 
demoqrafik tərkibinə görə idarəetmə 
srukturları formalaşdırılmalıdır. Münbi-
cin əhalisinin 90 faizi sünni ərəblərdən 
ibarətdir.

Suriyanın yeni konstitusiyası 
məsələsi də çox aktualdır. Bu prosesi 
Fransa, Almaniya və Böyük Britaniyanın 
BMT-yə ünvanladığı bir məktub ləngidir. 
Ankara və Moskva həmin maneəni dəf 
edib, prosesi yekunlaşdırmaqla bağlı 
razılıq əldə ediblər. Xüsusi komissiyalar 
yaradılıb, milli konstitusiyanın hazırlan-
ması və qəbulu qərara alınıb. Bu məsələ 
prinsipial əhəmiyyət daşıyır. Yeni kons-
titusiyada Suriya əhalisinin bütün spekt-
rinin təmsil olunması təmin edilməlidir. 
Bununla bağlı hələlik fikir ayrılığı möv-
cuddur. Bəzi dairələr məzhəblərdən 

birinin üstünlüyünün təmin edilməsinə 
çalışırlar. Ancaq Ankara mövqeyində 
qətidir və bərabərhüquqluluq prinsipi 
gözlənilməlidir.

Prezidentlər arasında müzakirələr 
geniş əhatə dairəsi ilə yadda qalıb. 
Onlar gecə saatlarına qədər danışıqları 
davam etdiriblər. Ekspertlərin qənaətinə 
görə, sonucda strateji əhəmiyyətli ortaq 
mövqelər formalaşıb. Belə görünür ki, 
Avrasiyada böyük gələcəyi olan güclü 
əməkdaşlıq modeli meydana gəlir. Bun-
dan xalqların qazanacaqlarına şübhə 
yoxdur. Qalır, əldə edilən razılaşmalara 
səmimiyyətlə əmək etmək. Proqnozlara 
görə, Moskva və Ankara dil tapacaqlar. 
Çünki həm dünya sürətlə dəyişir, həm 
də onların bir-birinə ehtiyacı artır. Böyük 
bir geosiyasi məkanda inkişaf, sabitlik, 
təhlükəsizlik məsələlərinin nizamlanma-
sı və münaqişələrin ədalətli həlli üçün 
geniş perspektivlər açılır. Bu baxımdan 
Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Moskva səfəri 
dönüş məqamlarından biridir.

Newtimes.az

Strateji tərəfdaşlıq yolunda: Ərdoğanın 
“soyuq” Moskvada “isti” müzakirələri

Azərbaycan və Misir arasında 
dini-mənəvi sahədə əlaqələr inkişaf edir
 � Qafqaz 

Müsəlmanları 
İdarəsinin (QMİ) 
sədri şeyxülislam 
Allahşükür Paşazadə 
İslam Əməkdaşlıq 
Təşkilatının (İƏT) baş 
katibinin və Misir 
hökumətinin dəvəti ilə 
fevralın 4-5-də Misirdə 
səfərdə olub.  

QMİ-nin mətbuat 
xidmətindən verilən 
məlumata görə, səfər 
çərçivəsində şeyxülislam 
Misirin, eləcə də İslam 
aləminin görkəmli ictimai, 
din və elm xadimləri ilə 
görüşüb. Misir parlamenti 
sədrinin birinci müavini, 
Şəriflər Cəmiyyətinin rəhbəri 
Seyid Əl-Şəriflə görüşdə 
A.Paşazadə Prezident İlham 
Əliyevin salamlarını dost 
Misir xalqına çatdırıb. O, 
Azərbaycan ilə Misirin bütün 
sahələrdə, o cümlədən dini 
sahədə uğurla əməkdaşlıq 
etdiyini bildirib. 

Seyid Əl-Şərif Misirlə 
Azərbaycan arasında yüksək 
səviyyəli əlaqələrə toxunaraq 
qeyd edib ki, hələ 1994-
cü ildə ulu öndər Heydər 
Əliyevin Qahirəyə səfəri 

zamanı onu qarşılamaq 
şərəfinə nail olub. Növbəti 
belə imkanı isə Prezident 
İlham Əliyevin 2007-ci ildə 
bu ölkəyə səfəri zamanı 
qazanıb. O, Azərbaycana 
mütəmadi səfərlər etdiyini 
bildirərək, ölkəmizin daha 
da inkişafının əyani şahi-
di olduğunu vurğulayıb. 
Əlavə edib ki, bu uğurların 
təməlində Prezident İlham 
Əliyevin səyləri durur. Bu 
gün Azərbaycan tolerantlıq, 
multikulturalizm mərkəzi kimi 
bütün dünyaya öz səsini 
eşitdirir.

Misir Prezidentinin müşa-
viri Usama Əl-Əzhəri 1962-ci 
ildə Asuan səddini inşa edən 

Zakir Məmmədovun timsa-
lında Azərbaycan xalqının 
dost Misir xalqına çoxsay-
lı töhfələrinin qeyd edilə 
biləcəyini deyib. 

Həmin gün Qafqaz 
Müsəlmanları İdarəsinin sədri 
bu ölkənin Fətva İdarəsinin 
rəhbəri, Misir diyarının 
baş müftisi Şövqi Əllamla 
da görüşüb. A.Paşazadə 
ölkələrimiz arasında tarixi 
əlaqələrin bu gün də uğurla 
inkişaf etdiyini bildirib. O, 
bunun əsas səbəbi kimi iki 
ölkə başçısının şəxsi dostluq 
münasibətlərini göstərib. 

Baş müfti Şövqi 
Əllam da iki ölkə arasında 
münasibətlərin keyfiyyətcə 
yeni mərhələyə qədəm qoy-

duğunu qeyd edib.
Növbəti görüş vəqflər na-

ziri Məhəmməd Muxtar Cümə 
ilə olub. Görüşdə İslam 
dininin əsl mahiyyətinin aka-
demik səviyyədə təbliğinin 
vacibliyi qeyd olunub.

Səfər zamanı QMİ 
sədrinin rəhbərlik etdiyi 
nümayəndə heyəti İmam 
Hüseyn məscidini ziyarət 
edib. Nadir hallarda xüsusi 
qonaqlar üçün açılışına icazə 
verilən “Şərəfli otaq” (Əl-
Ğurfa Şərifə) şeyxülislama 
nümayiş etdirilib. A.Paşazadə 
İmam Hüseyn məscidində 
ziyarət namazı qılıb.

AZƏRTAC

Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin 
yaradılmasının 7-ci ildönümü münasibətilə jurnalistlər arasında 

keçirilmiş yazı müsabiqəsinin qalibləri mükafatlandırılıb
 � Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin 

yaradılmasının 7-ci ildönümü münasibətilə və  vətənpərvərlik 
təbliğatının yüksəldilməsi məqsədi ilə kütləvi informasiya 
vasitələrinin nümayəndələri arasında keçirilmiş yazı müsabiqəsinin 
qaliblərinin təltif edilməsi mərasimi keçirilib. 

Tədbiri  Səfərbərlik və Hərbi 
Xidmətə  Çağırış üzrə Dövlət Xidməti 
rəisinin birinci müavini general-ma-
yor Zaur Abdullayev açaraq  Silahlı 
Qüvvələrin formalaşmasında ulu öndər 
Heydər Əliyev tərəfindən misilsiz işlər 
həyata keçirildiyini nəzərə çatdırıb. 
Qeyd edib ki, Azərbaycan Respublika-

sının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 
rəhbərliyi altında davam etdirilən islahat-
lar və dövlət qayğısı sayəsində bugün 
Silahlı Qüvvələrimiz ən müasir hərbi 
texnika və silah sursatla təmin olunur. 

Z.Abdullayev xidmətin fəaliyyət 
istiqamətlərinə uyğun olaraq gənc nəslin 
vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə edilməsi 

sahəsində həyata keçirilən layihələrdə, 
təşkil olunan tədbirlərdə kütləvi infor-
masiya vasitələrinin fəal iştirak etdiyini 
bildirib. 

Münsiflər heyətinin sədri, polkov-
nik Niyaz Məmmədov müsabiqəyə 36 
yazının daxil oduğunu diqqətə çatdırıb. 
Daha sonra qaliblərin adları açıqlanıb.  
Münsiflər heyətinin qərarına əsasən 
1-ci yerə Firuzə Nadir, 2-cü yerə Cavid 
Qədir, 3-cü yerə isə Nəzrin Rüstəmova 
layiq görülüblər. Qaliblərə müvafiq dip-
lomlar və mükafatlar təqdim edilib. 

Müsabiqədə iştirak edən 10 nəfər 
isə həvəsləndirici mükafatla təltif edilib.

AZƏRTAC-ın fotoları İslam Əməkdaşlıq 
Təşkilatının Festivalında nümayiş etdirilir
 � Azərbaycan Dövlət İnformasiya 

Agentliyinin (AZƏRTAC) fotoları Misirin paytaxtı 
Qahirədə keçirilən İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının 
(İƏT) Birinci Festivalı çərçivəsində təşkil edilən 
fotosərgidə nümayiş olunur.

Fevralın 9-dək da-
vam edəcək sərgidə 
İƏT dövlətlərinin Xəbər 
Agentlikləri Birliyinin (UNA) 
İcraiyyə Şurasının üzvü olan 
AZƏRTAC-la yanaşı, digər 
üzv 21 xəbər agentliyi də işti-
rak edir. Sərginin ziyarətçiləri 
Azərbaycanın tarixini, müasir 
memarlıq nümunələrini, tu-
rizm potensialını əks etdirən 
fotolarla tanış olurlar. 

Sərgi bu gün Qahirə Ope-
ra Teatrında açılıb. “Bir millət, 
mədəniyyətlərin müxtəlifliyi” 
şüarı altında keçirilən festiva-
lın açılış mərasimində 20-dən 
çox dövlətin nümayəndələri 

iştirak edib. Tədbirdə islam 
dünyasına öz töhfələrini 
vermiş bir sıra görkəmli 
xadimlərin xatirəsi anılıb.

Beş gün davam edəcək 
festival çərçivəsində mədəni 
tədbirlər, elmi seminarlar 
və müxtəlif təqdimatlar 
keçiriləcək. Silsilə tədbirlər 
Qahirə Opera Teatrın-
da, əl-Hənacir İncəsənət 
Mərkəzində, Mədəniyyət 
üzrə Ali Şurada, Böyük 
İslam Muzeyində, Əmir Taz 
sarayında, Ərəb Dövlətləri 
Liqasının binasında, əl-Əzhər 
əş-Şərifdə və digər yerlərdə 
təşkil ediləcək.

Festivalda bir sıra 
beynəlxalq islam təsisatları, 
o cümlədən Tarix, İncəsənət 
və Mədəniyyət Mərkəzi, 
Ticarətin İnkişafı üzrə İslam 
Mərkəzi, İslam Həmrəylik 

Fondu, həmçinin İslam 
Təhsil, Elm və Mədəniyyət 
Təşkilatı və digər qurumlar 
təqdim olunacaq.

AZƏRTAC

Çeyz Keri: Azərbaycan Formula 1 yarışı üçün ideal məkandır

 � Formula 1 Azərbaycan Qran-Prisi  
2023-cü ilədək Bakıda təşkil ediləcək.

Fevralın 5-də 
Azərbaycanın gənclər və 
idman naziri Azad Rəhimov 
və Formula 1 Qrupunun baş 
icraçı direktoru Çeyz Keri 
bununla əlaqədar müqavilə 
imzalayıblar.

Azərbaycan Qran-
Prisinin keçirilməsinə dair 
müqavilənin müddətinin uza-
dılmasından məmnunluğunu 
bildirən A.Rəhimov deyib: 
“Bu bizim üçün qürurverici 

hadisədir. Son bir neçə il 
ərzində paytaxt sakinlərinin 
arzuları gerçəkləşdi və biz 
Bakıda keçirilən Formula 1 
yarışlarının sadə bir ideyadan 
bu idmanın tarixində həyəcan 
və gərginliklə dolu ən maraqlı 
yarış həftəsonlarından birinə 
çevrilməsinə hamılıqla şahid 
olduq. Həmçinin bu yarışlar-
da biz Formula 1 yarışının 
ən maraqlı məqamlarını da 
müşahidə edə bildik”. 

Nazir vurğulayıb ki, 
hər il dünyanın müxtəlif 
ölkələrindən Bakıya daha 
çox avtoidman həvəskarı 
təşrif buyurur. Biz şadıq ki, 
dünya avtoidman ictimaiyyəti 
Azərbaycan Qran-Prisinə 
böyük maraq göstərir. 
A.Rəhimov bu uğurun qa-
zanılmasında göstərdikləri 
böyük dəstəyə görə Çeyz 
Keri başda olmaqla Formu-
la 1 Qrupunun kollektivinə 
təşəkkürünü bildirib.  

“Müqavilənin uzadılması 
nəticəsində yerli və regional 
biznes qurumları Formula 
1-in qlobal platformasından 
daha çox faydalanmaq imka-
nına sahib olacaqlar. Digər 
tərəfdən, yarış həvəskarları 
daha çox əyləncə imka-
nı əldə edəcəklər. Bunun 
nəticəsində biz öz kommer-
siya gəlirlərimizi maksimum 
səviyyədə artıra biləcəyik. 
Bu fürsəti nəzərə alaraq, 
deyə bilərəm ki, müqavilənin 
uzadılması bizim üçün 
heç vaxt mübahisəli 
məsələ olmayıb. Biz bö-
yük məmnuniyyətlə builki 
yarış da daxil olmaqla daha 
5 Qran-Priyə ev sahibliyi 

etməyə hazırıq”, - deyə 
A.Rəhimov bildirib.

Çeyz Keri Azərbaycanın 
Formula 1 yarışı üçün ideal 
məkan olduğunu bildirərək 
deyib: “Çox şadıq ki, bu 
müqaviləni yeniləməklə biz 
Azərbaycan Qran-Prisini 
daha bir neçə il ərzində 
Formula 1 dünya çempio-
natında görə biləcəyik. Bakı 
yarışı gərgin mübarizə və 
həyəcan dolu anlarla çox 
qısa müddətdə mövsümün 
ən məşhur Qran-prilərindən 
birinə çevrildi. Azərbaycan 
daim yüksək qonaqpərvərlik 
nümayiş etdirir. Gözoxşayan 
Bakıda isə mükəmməl yarış 
üçün möhtəşəm ab-hava 
hökm sürür. Bu baxımdan bü-
tün avtoidman həvəskarlarını 
çox maraqlı yarışı qaçır-
mamaq üçün Formula 1 
Azərbaycan Qran-Prisinə 
baxmağa dəvət edirəm”. 

Bakıda ilk dəfə Formula 1 
Qran-Prisi 2016-cı ildə təşkil 
olunub. Baxımlılığı ilə seçilən 
Bakı yarışı həmişə ilin ən 
yaxşı Qran-priləri arasında 
yer alır.

AZƏRTAC
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Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu (ARDNF)
 Avtomatlaşdırılmış İdarəetmə Sisteminin (Enterprise Resource Planning/ERP) proqram 

təminatının və onun inteqrasiya edilməsi üzrə xidmətlərin satınalınması üçün

İKİMƏRHƏLƏLİ TENDER ELAN EDİR
ARDNF Azərbaycan Respublikası Pre-

zidentinin 29 dekabr 1999-cu il tarixli, 240 
№-li Fərmanı ilə yaradılmış dövlət təsisatıdır. 
ARDNF barədə məlumatlarla http://www.
oilfund.az ünvanında yerləşən internet 
səhifəsində tanış olmaq mümkündür.

“Dövlət satınalmaları haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanununa 
əsasən ikimərhələli tender ARDNF üçün 
malların, işlərin və xidmətlərin satınalınması-
nı əhatə edir.

Birinci mərhələ üçün təqdim edilən ilkin 
tender təklifləri zərflərinin açılışı 11 mart 
2019-cu il saat 10.00-da , ikinci mərhələ 
üçün təqdim edilən tender təklifləri zərflərinin 
açılışı isə 22 may 2019-cu il saat 10.00-da 
ARDNF-in yerləşdiyi Bakı şəhəri, Nizami 
rayonu, Heydər Əliyev prospekti 165 nömrəli 
ünvanda keçiriləcəkdir.

Tenderdə iştirak üçün təqdim ediləcək 
sənədlər:

-tenderdə iştirak etmək üçün ərizə;
-podratçının tam adı, hüquqi statusu, 

qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri;
-podratçının ixtisas göstəricilərinə dair 

məlumat;
-podratçının avtomatlaşdırılmış 

idarəetmə sisteminin proqram təminatının 
tətbiqi və onun inteqrasiya edilməsi üzrə 
xidmətlərin göstərilməsi istiqamətində ən azı 
5 illik və bu xidmətlər üzrə Azərbaycan Res-
publikasında ən azı 3 illik təcrübəsini təsdiq 

edən sənədlər;
-təklif edilməsi planlaşdırılan Avtomat-

laşdırılmış İdarəetmə Sisteminin proqram 
təminatının qlobal istehsalçı tərəfindən isteh-
sal olunmasını təsdiqləyən sənədlər;

-podratçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti barədə bank arayışı;

-birinci mərhələ üçün təqdim edilən 
ilkin tender təklifi (texniki təklif, qiymət təklifi 
istisna olmaqla);

-ikinci mərhələ üçün yekun tender 
təklifi (texniki və qiymət təklifi daxil olmaqla 
tender təklifi qiymətinin 1 faizi həcmində 
tender təklifinin təminatı (bank zəmanəti) ilə 
birlikdə).

Podratçılardan tələb olunan sənədlər 
28 fevral 2019-cu il yerli vaxtla saat 18.00-a 
qədər faks, elektron poçt və ya adi poçtla, 
birinci mərhələ üçün təqdim edilən ilkin 
tender təklifləri (texniki təklif, qiymət təklifi 
istisna olmaqla) 7 mart 2019-cu il yerli vaxtla 
saat 18.00-a kimi , ikinci mərhələ üçün 
yekun tender təklifləri isə (texniki və qiymət 
təklifi daxil olmaqla ) 21 may 2019-cu il 
saat 18.00-dək ikiqat zərfdə bağlanmış və 
möhürlənmiş şəkildə AZ1029, Bakı şəhəri, 
Nizami rayonu, Heydər Əliyev prospekti 165 
nömrəli ünvanda yerləşən ARDNF-ə təqdim 
edilməlidir.

Tenderin əsas şərtlər toplusu 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuşdur. 

İştirak haqqı 500 (beş yüz) manat 

məbləğdə müəyyən edilmişdir. Tenderin 
əsas şərtlər toplusu tenderdə iştirak edən 
podratçılara müvafiq lot üzrə iştirak haq-
qı göstərilən hesaba ödənildikdən sonra 
təqdim ediləcəkdir. 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft 
Fondu

Ünvan- AZ1029, Bakı şəhəri, Nizami 
rayonu, Heydər Əliyev prospekti 165

VÖEN- 9900041961
H/h-

AZ84NABZ01360400000000001944
Bank- Azərbaycan Respublikası Mərkəzi 

Bankı
Kod- 501004
VÖEN- 9900071001 
M/h- AZ-

74NABZ01451700000000001944 
S.W.I.F.T bik- NABZAZ 2C 
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarıl-

mır.
Podratçıların səlahiyyətli nümayəndələri 

tender təkliflərinin (zərflərin) açılışında iştirak 
edə bilərlər.

Tenderlə əlaqədar suallar və sorğular 
TSK2019@oilfund.az ünvanlı elektron poçta 
və ya (+994 12) 565 87 55 nömrəli faksa 
göndərilə bilər. Əlaqə telefonu -(+994 12) 498 
77 53 əlaqələndirici şəxslər Aynur Səmədova 
(daxili- 1006) və hüquqi məsələlər üzrə 
Kəmalə Rəhimovadır (daxili- 8023).

Tender komissiyası

İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkəti 
AÇIQ TENDER ELAN EDİR 

Tender 2 lot üzrə keçirilir.
Lot-1 “DeckLink Studio 4K” kompüter 

platasının satınalınması. 
Lot-2. “TC Elektronic DBMax” audio 

prosessorun satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur 

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

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 
hər bir lot üçün 50 manat iştirak haqqını 
göstərilən hesaba köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas 
şərtlər toplusunu Bakı şəhəri, Yasamal 
rayonu, Şərifzadə küçəsi 241 nömrəli 
(əlaqələndirici şəxs-Ramil Əliyevdən, 
telefon- 012 430 13 16) ünvandan ala 
bilərlər.

Adı- “Kapital Bank” ASC-nin 1 saylı 
Nəsimi filialı 

Kod- 200112
VÖEN- 9900003611
M/h - AZ37NABZ 

01350100000000001944
S.W.İ.F.Т.- АIIBАZ2X
Adı - İctimai Televiziya və Radio 

Yayımları Şirkəti

H/h -AZ11AIIB 
33010019441102259111

VÖEN- 2000435761 
İştirak haqqı heç bir halda geri qay-

tarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək 

üçün aşağıdakı sənədləri təqdim 
etməlidirlər:

- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 
müraciət;

- tenderdə iştirak haqqının 
ödənilməsi barədə bank sənədi;

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

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

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

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

- iddiaçının son bir il ərzində maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 

nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə 
və rekvizitləri;

- müvafıq mallar üzrə mənşə və 
uyğunluq sertifikatları.

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 
təklifı və bank zəmanəti istisna olmaqla) 
26 fevral 2019-cu il saat 11.00-a qədər, 
tender təklifi və bank zəmanətini isə 
möhürlənmiş ikiqat zərflərdə 6 mart 2019-
cu il saat 11.00-a qədər Bakı şəhəri, 
Yasamal rayonu, Şərifzadə küçəsi 241 
nömrəli ünvana təqdim etməlidirlər.

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

Təklif zərfləri 7 mart 2019-cu il saat 
11.00-da Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, 
Şərifzadə küçəsi 241 nömrəli ünvanda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri tender zərflərinin açılışı 
prosedurunda iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Qusar Suvarma Sistemləri İdarəsi 
2019-cu ildə görüləcək cari təmir işləri üçün tikinti materiallarının,  
maşın-mexanizmlərə ehtiyat hissələrinin satınalınması məqsədilə 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 1 lot üzrə keçirilir. 
Lot-1. Cari təmir işləri üçün tikinti ma-

teriallarının və maşın-mexanizmlərə ehtiyat 
hissələrinin satınalınması( maddə-221320).

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

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıda-
kı meyarlata üstünlük veriləcəkdir:

-aşağı qiymət, yüksək 
keyfiyyət,müqavilənin vaxtında yerinə 
yetrilməsi,analoji işlərdə təcrübə və malyyə 
vəziyyəti.

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

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 130 
manat məbləğdə iştirak haqqını göstərilən 
hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan 
dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu 
Qusar şəhəri, Çingiz Qurbanov küçəsi 21 a 
nömrəli ünvanda yerləşən Suvarma Sistemləri 
İdarəsindən (əlaqələndirici şəxs-M.Əzizovdan, 
telefon -0318-5-54-08) ala bilərlər.

Təşkilat -Qusar SSİ 
Bank rekvizitləri
VÖEN-4700132701
“Kapital Bank”ın Qusar filialı

Kod-200480
VÖEN-9900003611
M\h-AZ37NABZ01350100000000001944
SWİFT BİK-AIIBAZ2X
H/h-AZ17AIIB32051019444800201148
İştirak haqqı heç bir halda geri 

 qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı 

sənədləri təqdim etməlidirlər.
-tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
-tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
-tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 

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

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

-Azərbaycan Respublikasında vergilərə 
və digər icbari ödənişlərə dair yerinə 
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olub -ol-
maması haqqında müvafiq vergi organından 
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) 7 mart 
2019-cu il saat 17.00-a qədər , tender təklifi 
və bank zəmanətini isə möhürlənmiş ikiqat 
zərfdə 10 aprel 2019-cu il saat 17.00-a qədər 
Qusar şəhəri, Çingiz Qurbanov küçəsi 21a 
nömrəli ünvanda yerləşən Suvarma Sistemləri 
İdarəsinə təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 11 aprel 2019-cu il 
saat 11.00-da yuxarıda göstərilən ünvanda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Qusar Rayon İcra Hakimiyyəti
2019-cu ildə Qusar şəhərində yolların əsaslı təmiri işlərinin yerinə yetirilməsi məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 1 (bir) lot üzrə keçirilir.
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 imkan-
lara malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 220 
manat məbləğdə iştirak haqqını göstərilən 
hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan 
dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusu-
nu Qusar şəhəri, H.Əliyev prospekti 134 
nömrəli ünvandan (əlaqələndirici şəxs- 
İskəndərova Nərgiz Əyyub qızı, telefon- 
(02338- 5-24-98) ala bilərlər.

Təşkilat- Qusar Rayon İcra Hakimiyyəti
VÖEN- 4700037841
H\h-AZ17A11B 32051019444800201148
Qusar YXO
Bank- “Kapital Bank”ın Qusar filialı
Kod- 200480
VÖEN- 9900003611
M\h -AZ-

37NABZ01350100000000001944
S.W.İ. F.T- AIIBAZ2X
İştirak haqqı heç bir halda geri qayta-

rılmır.

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıda-
kı 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 olma-
lıdır);

- tender təklifi dəyərinin 1 faizi 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 olub- 
olmaması haqqında müvafiq vergi orqanla-
rından arayışlar (arayışlar tender komissiya-
sının adına alınmalıdır);

- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti 
haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq 
olunmuş maliyyə hesabatının surəti (for-
ma-1, forma-2);

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti (dövriyyəsi) haqqında bank arayışı;

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

- iddiaçıların gördükləri analoji işlər 

haqqında məlumat;
- iddiaçılar iş qrafikini təqdim 

etməlidirlər.
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, 
bank zəmanəti istisna olmaqla) iş qrafiklərini 
11 mart 2019-cu il saat 18.00-a qədər, tender 
təklifi və bank zəmanətini isə möhürlənmiş 
ikiqat zərfdə 27 mart 2019-cu il saat 18.00-a 
qədər Qusar Rayon İcra Hakimiyyətinə (ün-
van- Qusar şəhəri, H.Əliyev prospekti 134) 
təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaq.

İddiaçıların təklifləri 28 mart 2019-cu il 
saat 11.00-da yuxarıda göstərilən ünvanda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası 

Tovuz Rayon İcra Hakimiyyəti 
2019-cu ildə aşağıda göstərilən işlərin satınalınması üçün

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 3 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Abadlıq işlərinin satınalınması.
Lot-2. Yolların təmiri işlərinin satınalınması.
Lot-3. Mənzil fondunun təmiri işlərinin 

satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, 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 lot -1 və 
lot-2 üçün hər birinə 80 manat, lot-3 üçün isə 60 
manat məbləğdə iştirak haqqını aşağıdakı hesa-
ba köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində tərtib 
olunmuş əsas şərtlər toplusunu Tovuz şəhəri, 
Əzizbəyov küçəsi 3 nömrəli ünvandan ala bilərlər.

Əlaqələndirici şəxs – Məmmədov Mübariz 
Məmməd oğlu.

Təşkilat: Tovuz Rayon İcra Hakimiyyəti
Tovuz YXO
H/h- 32051019448200201182

VÖEN- 7300145781
Bank- “Kapital Bank”ın Tovuz filialı
Kod- 200822
VÖEN- 9900003611
M/h- 0137010001944
SWİFT BİK AIIBAZ2X
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün aşağı-

dakı 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 təklifi dəyərinin 1 faizi həcmində 

bank təminatı (zərflərin açıldığı gündən 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;

- iddiaçının müvafiq mallar üzrə mənşə və 
uyğunluq sertifikatları.

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri 26 fevral 2019-cu 
il saat 17.00-a qədər, tender təklifi və bank 
zəmanətini isə möhürlənmiş, ikiqat zərflərdə  
6 mart 2019-cu il saat 17.00-a qədər Tovuz 
Rayon İcra Hakimiyyətinin tender komissiyasına 
təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunmuş 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 7 mart 2019-cu il saat 
11.00-da yuxarıda göstərilən ünvanda açılacaq-
dır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
zərflərin açılışında iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Şəki Şəhər İcra Hakimiyyəti
2019-cu ildə Şəkidə aparılacaq abadlıq, yolların və mənzil fondunun  

əsaslı təmiri işlərinin satınalınması ilə əlaqədar

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Lot – 1. Abadlıq işlərinin satınalınması.
Lot - 2 - Yolların əsaslı təmiri işlərinin 

satınalınması.
Lot - 3 - Mənzil fondunun əsaslı təmiri 

işlərinin satınalınması.
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 qalmalıdır);
- tender təklifi dəyərinin 1 faizi həcmində 

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

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

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti 
haqqında bank arayışı;

- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti 
haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq 
olunmuş maliyyə hesabatının surəti (forma-1 
və forma-2);

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

- iddiaçıların müvafiq mallar üzrə mənşə 

və uyğunluq sertifikatları;
- analoji işlərdə təcrübəsi, iddiaçının poten-

sial texniki və kadr imkanları haqqında rəsmi 
məlumat.

Sənədlər Azərbaycan dilində 2 nüsxədə 
(əsli və surəti) tərtib olunmalıdır. 

 Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçirilməlidir. 

 Tikinti işləri ilin sonunadək yerinə yetirilib 
başa çatdırılmalıdır.

 Tenderdə iştirak etmək üçün iddiaçılar 50 
(əlli) manat məbləğdə pul vəsaitini aşağıdakı 
hesaba köçürdükdən sonra əsas şərtlər toplu-
sunu 2019-cu il martın 4-dən tender komis-
siyasından ala bilərlər. Tenderin əsas şərtlər 
toplusu Azərbaycan dilində hazırlanır.

Təşkilat Şəki Y.X.O
H/h- AZ03AIIB32051019447000201170
VÖEN- 3000104011
VÖEN- 3000072051-İcra Hakimiyyəti
Bank- “Kapital Bank”ın Şəki filialı
Kod- 200703
VÖEN- 9900003611
M/h- AZ37NABZ01350100000000001944
S.W.İ.F.T.BİK-AIIBAZ2x
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır. 
Tender təkliflərinin qiymətləndirilməsində 

aşağıdakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir:
- mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq ən 

səmərəli tender təklifinə, yüksək keyfiyyətə, 

analoji işlər üzrə təcrübəyə, kadr potensialına, 
maliyyə və texniki imkanlara.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi və 
bank təminatı istisna olmaqla) 12 mart 2019-cu 
il saat 17.00-a qədər, tender təklifi və bank 
təminatı isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 28 mart 
2019-cu il saat 17.00-a qədər Şəki Şəhər İcra 
Hakimiyyətinə (20 Yanvar küçəsi 8) təqdim 
etməlidirlər. 

Tender təklifi dəyərinin 1 faizi həcmində 
bank təminatı tender proseduru keçirildiyi 
tarixdən sonra ən azı 60 bank günü qüvvədə 
olmaqla təkliflər sorğusu təklifi ilə birlikdə 
təqdim olunur. Bank təminatını tender təklifi 
zərfində təqdim etməyən iddiaçının tender 
təklifi etibarsız sayılır və qiymətləndirilməyə 
buraxılmır.

İddiaçıların zərfləri 29 mart 2019-cu il saat 
11.00-da Şəki Şəhər İcra Hakimiyyətində (3-cü 
mərtəbə, 1-ci otaq) açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər. 

Tender haqqında məlumatları aşağıdakı 
ünvandan almaq olar.

Əlaqələndirici şəxs- Alxasov Taleh Saleh 
oğlu.

Əlaqə telefonu- 02424-4-28-70.

Tender komissiyası

Tovuz Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının  
Qovlar Şəhər İnzibati Ərazi Dairəsi üzrə Nümayəndəliyi 

2019-cu il üçün 
AÇIQ TENDER ELAN EDİR

Lot- 1. Şəhər ərazilərində küçələrin, 
parkların və meydanların təmizlənməsinin 
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 lot 
üçün 80 manat məbləğdə iştirak haqqını 
aşağıda göstərilən hesaba köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər 
toplusunu Qovlar şəhəri, Şəhriyar küçəsi 
1 nömrəli ünvandan (əlaqələndirici şəxs – 
Cəfərov Faiq Mansır oğlundan, tel- 055 222- 
21- 47) ala bilərlər.

Təşkilat- Qovlar Şəhəri İƏD üzrə 
Nümayəndəliyi

 Tovuz YXO
H/h- AZ 46 CTRE 

00000000000002513533
VÖEN- 7300155331
Bank-“Kapital Bank”ın Tovuz filialı
Kod-200822
VÖEN- 9900003611
M/h-50371550

SWİFT BİK AIIB AZ 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;
- iddiaçının son bir il ərzində maliyyə 

vəziyyəti barədə bank tərəfindən verilmiş 
arayış;

- tender təklifi (zərflərin açıldığı gündən 
sonra ən azı 30 bank günü müddətində 
qüvvədə qalır);

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

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

- iddiaçıların son bir ildəki fəaliyyəti haq-
qında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş 
maliyyə hesabatının surəti;

- iddiaçıların son bir ildəki maliyyə vəziyyəti 
haqqında bank arayışı;

- iddiaçıların tam adı, hüquqi statusu, 
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 

rekvizitləri.
Görülən işlər təqdim olunan cədvələ 

əsasən yerinə yetirilməlidir.
 Sənədlər Azərbaycan dilində, iki 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 təklifı 
və bank zəmanəti istisna olmaqla) 25 fevral 
2019-cu il saat 17.00-a qədər, tender təklifı və 
bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 
6 mart 2019-cu il saat 17.00-a qədər Tovuz 
Şəhər İƏD üzrə Nümayəndəliyinə (ünvan- 
Qovlar şəhəri, Şəhriyar küçəsi 1) təqdim 
etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklif zərfləri 7 mart 2019-cu 
il saat 15.00-da yuxarıda göstərilən ünvanda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikası 
Ədliyyə Nazirliyinin  

Tibb Baş İdarəsi
Qlobal Fondun penitensiar müəssisələrində “Əhalinin riskli 

qrupları və vətəndaş cəmiyyətinin iştirakı ilə milli imkanların 
genişləndirilməsi, profilaktika və müalicənin gücləndirilməsi 
vasitəsilə Azərbaycanda İİV/QİÇS epidemiyasına qarşı cavab 
tədbirlərinin mükəmməlləşdirilməsi” Layihəsi çərçivəsində 
Anti İİV testlərin, virus yükü analizləri üçün tələb olunan 
reaktivlərin, reagentlərin və istismar materiallarının satınalın-
ması üçün kotirovka sorğusu keçirir.

Maraqlanan təşkilatlar 012-567-48-86 (daxili 21) nömrəli 
telefonla əlaqə saxlaya bilərlər. Kotirovka sorğusunda iştirak 
etmək üçün sənədlər 13 fevral 2019-cu il saat 16.00-a qədər 
qəbul olunur.

Ünvan – Bakı, Ceyhun Hacıbəyli küçəsi 16 və 18, 
əlaqələndirici şəxs–Şamil Cəfərov.

Azərbaycan Respublikası Dövlət Turizm 
Agentliyinin “Şahdağ Turizm Mərkəzi” 

Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti “Microsoft P1” 
lisenziyasının satınalınması məqsədilə 

kotirovka sorğusu elan edir
Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak etmək istəyənlər Bakı 

şəhəri, Ceyhun Hacıbəyli küçəsi 2-ci döngə, 2B nömrəli ünvana 
müraciət edə bilərlər. Əlaqələndirici şəxs Tural Quluzadə, telefon- 
(077) 277-32-60.

Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak etmək istəyənlər 
imzalanmış və möhürlənmiş kotirovka təkliflərini 11 fevral 2019-cu il 
saat 17.00-dan gec olmamaq şərtilə yuxarıda qeyd olunan ünvana 
təqdim etməlidirlər. Göstərilən müddətdən gec təqdim olunan kotirovka 
təklifləri baxılmadan geri qaytarılacaqdır.

Kotirovka təklifləri 12 fevral 2019-cu il saat 15.00-da Bakı şəhəri, 
Ceyhun Hacıbəyli küçəsi 2-ci döngə, 2B nömrəli ünvanda açılacaqdır. 
İddiaçılar və onların səlahiyyətli nümayəndələri zərflərin açılışı prose-
durunda iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası
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Böyük Britaniya 

Daşınmaz əmlak ucuzlaşıb
Son bir ildə 

Londonun ən nü-
fuzlu rayonlarında 
mənzillərin qiyməti, 
demək olar ki, 5 faiz 
ucuzlaşıb. 2018-ci 
ilin son rübünün 
göstəricisinə görə, 
paytaxt ətrafında 
daşınmaz əmlakın 

ucuzlaşması 1,5 faiz təşkil edib. Əmlak bazarına bir 
neçə amil təsir göstərib. Bunlardan birincisi, ölkənin 
Avropa Birliyindən çıxmasında qərarlı olmasıdır. Da-
şınmaz əmlak bazarına təsir edən digər amil isə vergi 
islahatlarıdır. 

Xəbəri “Euronews” verib.

Çin

Yerli müştərilərə güzəşt 
“Tesla” şirkəti 

Çində satışa 
çıxardığı “Model 
3” avtomobillərini 
ucuz qiymətə 
satacağını elan 
edib. Bildirilir ki, 
avtomobillərin 
satış qiyməti 433 
min yuandan 
( 64,300 dollar) başlayacaq. Şirkət rəhbərliyi bunu 
qiymətlərin çinli alıcıların büdcəsinə uyğunlaşdırılması 
ilə izah edib.

Xəbəri “Tesla.com” verib.

Türkiyə

Elmi heyət Antarktidaya çatıb

Üçüncü beynəlxalq elmi səfər çərçivəsində Antarkti-
daya yola düşən Türkiyə heyəti qitəyə çatıb. Elmi heyətin 
qitədə apardığı tədqiqatlar İstanbul Texniki Universitetinin 
qütblərin araşdırılması ilə məşğul olan Uyg-Ar Mərkəzi 
tərəfindən əlaqələndirilir. Səfər Türkiyə Prezidenti Admi-
nistrasiyasının himayədarlığı ilə təşkil edilib.

Məlumatı “Anadolu” agentliyi yayıb.

İspaniya

Əhali yaşlaşır
İspaniya-

da insanlar 
sürətlə yaşlaşır. 
Tədqiqatçılar 
hesab edirlər 
ki, ispan milləti 
2050-ci il üçün 
qocalacaq. 
Mütəxəssislər 
əhalinin yaş-
lanmasını ölkə 

üçün demoqrafik problem adlandırıblar. Onlar əhalinin 
uzunömürlülüyü və sağlamlığının təmin olunması üçün 
zəruri tədbirlərin görülməsinin vacibliyini vurğulayıblar. 

Xəbəri “BBC.com” verib.

Messidən növbəti rekord

“Barselona”nın 
kapitanı Lionel Messi 
İspaniya çempionatı 
tarixində yeni rekor-
da imza atıb. O, bu 
ölkənin futbol tarixinə 
11 mövsümdə ardıcıl 
olaraq, azı, 20 qol 
vuran yeganə oyun-
çu kimi düşüb. Messi 
cari çempionatda 
artıq 21-ci qolunu vurub. Kataloniya klubu 22-ci turda, 
“Valensiya”ya qarşı matçda Messinin vurduğu iki qol 
sayəsində məğlubiyyətdən xilas olub. Qarşılaşma 2:2 
hesabı ilə başa çatıb. 

Xəbəri “Futbol.ua” verib.

Hazırladı:  
Elçin ABBASOV,  

“Xalq qəzeti”

 Â Fevralın 6-da
 Â Bakıda və Abşeron yarımadasında dəyişkən 

buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən 
yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər 
bəzi yerlərdə zəif duman, çiskin olacaq. Mülayim 
cənub-qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. 
Gecə 2-5, gündüz 7-9, Bakıda gecə 3-5, gündüz 
7-9 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan 
yüksək 773 mm civə sütunundan 768 mm civə 
sütununa enəcək, nisbi rütubət 70-80 faiz olacaq.

 Â Naxçıvan Muxtar Respublikasında əsasən 
yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə 
zəif duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək. Gecə 0-5, 

dağlıq ərazilərdə 8-10 dərəcə şaxta, gündüz 6-11 
dərəcə isti olacaq.

 Â Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa, Xocalı, 
Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, Laçın, Kəlbəcər, 
həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 
əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər bəzi 
yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-
ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 1-6 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, ayrı-ayrı yerlərdə 
arabir güclənəcək. Gecə 0-4, 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. Gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 
dərəcəyədək isti, gündüz 5-10 dərəcə isti, dağlar-
da gecə 7-12 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə isti 
olacaq. 

 Â Mərkəzi Aran: Mingəçevir, Yevlax, Göyçay, 
Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, 
Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Şirvan, Hacıqabul, 
Salyan, Neftçala rayonlarında əsasən yağmur-
suz keçəcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman, 
çiskin olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı 
yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 1-6, gündüz 8-13 
dərəcə isti olacaq.

 Â Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara 
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin 
gecə və səhər bəzi yerlərdə çiskinli yağış yağacağı 
gözlənilir. Dağlarda duman olacaq. Şərq küləyi 
əsəcək. Gecə 3-6, gündüz 8-12 dərəcə isti, dağ-
larda gecə 0-3 dərəcə şaxta, gündüz 5-8 dərəcə 
isti olacaq. 

6 fevral 2019-cu il, çərşənbə8

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
İctimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi – şöbə 
müdiri Əli Həsənov və şöbənin əməkdaşları 
iş yoldaşları Nəsimi Məmmədova atası

XALIQVERDİ MƏMMƏDOVUN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin 

hüznlə başsağlığı verirlər.

Allah rəhmət eləsin

Sergey LAVROV: ABŞ beynəlxalq təhlükəsizlik 
arxitekturasının əsaslarını laxladır

“Dünyada vəziyyət gərgindir. Bu, 
nəyin bahasına olursa olsun, özlərinin 
dominantlığını qorumağa çalışan və heç 
bir perspektivi olmayan birqütblü dünya 
konsepsiyasından bərk-bərk yapışmış 
ABŞ başda olmaqla, bir sıra Avropa 
dövlətinin birtərəfli, bir çox hallarda zo-
rakı fəaliyyətinin nəticəsidir. Biz görürük 
ki, İkinci Dünya müharibəsindən sonra 

formalaşmış beynəlxalq təhlükəsizlik 
arxitekturası necə dağıdılır, vacib 
müqavilələr pozulur”, – deyə Lavrov 
Düşənbədə Tacikistan–Rusiya Slavyan 
Universitetinin tələbələri ilə görüşdə 
bildirib. 

Onun sözlərinə görə, bunun so-
nuncu nümunəsi ABŞ-ın “Yaxın və 
ortamənzilli raketlərin ləğvi haqqın-

da” müqavilədən (DRSMD) çıxma-
sıdır. Üstəlik, bu addım Rusiyanın 
müqavilənin şərtlərini pozması ilə 
əsaslandırılır və bu zaman heç bir fakt 
təqdim olunmur: “Vaşinqtonun silahlar 
üzərində nəzarət haqqında razılaşmala-
rın dağılmasına yönəlmiş səyləri həm də 
dövlətlərarası münasibətlərin fundamen-
tal prinsiplərinə etinasızlıqla müşayiət 
olunur. Bunlar başqa dövlətlərin da-
xili işlərinə qarışmamaq, güc tətbiq 
etməmək kimi prinsiplərdir. Bu destruktiv 
kurs bir sıra ölkələrdə, əsasən, Yaxın 
Şərq ölkələrində dövlətçiliyin məhvinə 
gətirib çıxarmışdır”. 

ABŞ Prezidenti Donald Tramp fev-
ralın 2-də ölkəsinin DRSMD-dən çıxma 
proseduruna başladığını bildirib. NATO 
üzrə müttəfiqləri də onu dəstəkləyib. 
Həmin gün Rusiya Prezidenti Vladimir 
Putin də ABŞ-ın qərarına adekvat cavab 
verəcəyini, müqavilədə iştirakını dayan-
dırdığını bəyan edib. 

Paşa ƏMİRCANOV, “Xalq qəzeti”

 � ABŞ, nəyin bahasına 
olursa olsun, birqütblü 
dünya yaratmaq üçün 
sistematik olaraq beynəlxalq 
təhlükəsizlik arxitekturasının 
əsaslarını laxladır, 
strateji sabitlik sahəsində 
müqavilələri dağıdır. Belə bir 
bəyanatla Rusiyanın xarici 
işlər naziri Sergey Lavrov 
çıxış edib. Məlumatı RİA 
“Novosti” verib. 

İbrahim KALIN: Suriyada bufer 
zonasına Türkiyə nəzarət etməlidir

 � Türkiyə Prezidentinin mətbuat katibi 
İbrahim Kalın dünən Nazirlər Kabinetinin növbəti 
iclasının yekunlarına həsr olunan mətbuat 
konfransında bildirib ki, Suriyanın şimalında 
yaradılacaq bufer zonasına başqa bir dövlət 
yox, məhz Türkiyə nəzarət etməlidir. Bu barədə 
“Anadolu” agentliyi məlumat yayıb. 

İ.Kalın deyib: “Mənbiç 
üzrə “yol xəritəsi”nə əməl 
olunmalıdır. Bu vaxta 
qədər plan reallaşdırılmalı 
idi. Onun təxirə salınması 
heç bir tərəfə fayda ver-
mir”. Ankara hesab edir ki, 
Mənbiç üzrə “yol xəritəsi”nin 
icra olunması regionun 
təhlükəsizliyi və Suriya 
münaqişəsinin nizamlanma-
sı üçün böyük əhəmiyyət 
kəsb edir.

İ.Kalın sonra vurğulayıb 
ki, bu məsələdə Türkiyə və 
Rusiya vahid mövqedən 
çıxış edir. Ankara və Mosk-

vada əmindirlər ki, Mənbiç 
üzrə razılaşdırılmış “yol 
xəritəsi”nin icrasını yubat-
maq olmaz. 

Yeri gəlmişkən, mətbuat 
katibi Türkiyə və ABŞ 
prezidentləri arasında 
Suriyanın şimalında bu-
fer zonasının yaradılması 
barədə razılıq əldə olun-
ması xəbərini təkzib edib. 
Onun sözlərinə görə, bu 
məsələ ilə bağlı danışıqlar 
davam edir. 

Əsəd rejiminin gələcək 
taleyi barədə suala cavab 
verərkən İ.Kalın deyib ki, 
rejim legitimliyini tamamilə 
itirib və ölkənin gələcəyini 
müəyyən edə bilməz. 

M.HACIXANLI,  
“Xalq qəzeti” 

Mətbuat katibi 
jurnalistlərin suallarını 

cavablandırıb

 � İranın məhkəmə hakimiyyətinin 
rəhbəri Sadeq Amoli Laricani keçirdiyi 
mətbuat konfransında İran İslam 
İnqilabının 40-cı ildönümü ilə əlaqədar 
elan ediləcək amnistiya aktına əsasən, 
50 min məhkumun əfv ediləcəyini 
deyib. Bu barədə “Anadolu” agentliyi 
məlumat yayıb.

O bildirib ki, azadlığa buraxılanlarla yanaşı, bir sıra 
məhkumların da cəzaları yüngülləşdiriləcək. Həmçinin 
bildirilir ki, əfv olunacaq məhkumların siyahısı hazırdır 
və məhkəmə hakimiyyətinə təqdim olunub.

İran qanunlarına görə, əfv və amnistiya aktı elan 
etmək səlahiyyəti yalnız İranın Ali rəhbəri Ayətullah 
Əli Xamneyiyə məxsusdur. Qanuna əsasən, siyahı 
Ali rəhbərə təqdim olunacaq, A.Xamneyi isə sənədlə 
tanış olduqdan sonra onu təsdiq edəcək və icrası üçün 
sərəncam imzalayacaq.

Rövşən ATAKİŞİYEV, “Xalq qəzeti”

50 min məhkum 
əfv ediləcək

 � Fransanın paytaxtı Parisdə 
səkkizmərtəbəli evin yanması nəticəsində  
3 nəfər həlak olub, 30 nəfər xəsarət alıb.

Paris prokuroru Remi Haytsın sözlərinə görə, yanğının 
səbəbləri araşdırılır. Yanğını törətməkdə şübhəli bilinən 
qadın saxlanılıb.

“BFMTV”nin məlumatına görə, Fransa paytaxtının 
qərbində yerləşən səkkizmərtəbəli binada yanğın gecə baş 
verib. Yaxınlıqdakı evlərin sakinləri də təcili evakuasiya 
ediliblər. Yanğını söndürmək üçün 200 nəfər yanğınsöndürən 
səfərbər edilib. Yanğınsöndürənlər arasında da xəsarət 
alanlar var.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti” 

Parisdə  
yanğın 

B İ L D İ R İ Ş
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi 

İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondu 
fəaliyyətində tətbiq olunan SERP proqram təminatının 
modullarına kotirovka sorğusu üsulu ilə illik texniki dəstəyin 
satınalınmasını həyata keçirir.

SERP proqramına aşağıdakı modullar daxildir: 
1. İnsan resursları modulu    
2. İşçilərin əmək haqqının hesablanması modulu
3. Mal-material uçotu modulu
4. Material ehtiyatları modulu
5. Əsas vəsaitlər modulu
6. Pul vəsaitləri modulu
7. Büdcənin planlaşdırılması və icrası modulu
8. Sosial sığorta hesabatları modulu
Kotirovka sorğusunda iştrak etmək üçün sənədlər 12 

fevral 2019-cu il tarixədək (saat 17.00) qəbul olunur.
Ünvan: Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Mətbuat prospekti 

529-cu məhəllə, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət 
Dəstəyi Fondu. Telefonlar: 012 538 40 48, 012 537 19 41, 
012 537 19 43.

Təşkilatın məlumatına 
görə, “Brexit” nəticəsində 
Böyük Britaniyada turizm 
sahəsində 308 min, Avropa 
İttifaqı ölkələrində isə 399 
min iş yeri təhlükə altında 
qalacaq.

Bütün dünya üzrə tu-

rizm və səyahət sektorunu 
təmsil edən beynəlxalq şu-
ranın proqnozu Beynəlxalq 
Valyuta Fondunun 
məlumatlarına əsaslanır.

WTTC-nin baş icraçı 
direktoru və prezidenti Qlo-
riya Gevaranın sözlərinə 

görə, “sərt Brexit” Böyük 
Britaniyanın əsas gəlir 
sahələrindən biri olan 
turizmə nəzərəçarpacaq 

dərəcədə təsir edəcək.

Rövşən ATAKİŞİYEV, 
“Xalq qəzeti”

 � “Euronews” agentliyi 
məlumat verir ki, turizm və səyahətlər 
üzrə beynəlxalq şuranın (WTTC) 
hesablamasına görə, “Brexit” prosesi  
turizm sahəsində çalışan 700 min 
insanın işsiz qalması ilə nəticələnə 
bilər.

“Brexit” turizm  
sahəsində çalışan 

700 min  
nəfəri işsiz  
qoya bilər

B İ L D İ R İ Ş
“Xalq qəzeti”nin 26 dekabr 2018-ci il və 11 yanvar 

2019-cu il tarixli nömrələrində Azərbaycan Respublika-
sının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına 
Dövlət Dəstəyi Şurası tərəfindən elan olunmuş lot- 2  
2019-cu il www.qhtxeber.az internet saytının fəaliyyətinin 
həyata keçirilməsi xidmətləri  və  lot - 3- şuranın 
fəaliyyətilə bağlı elektron xidmətlər üzrə açılışı  2019-cu 
il fevralın 11-də nəzərdə tutulan tender təklifləri ilə bağlı 
zərflərin açılması tarixi 4 mart 2019-cu il  saat 15.00-a 
keçirilmişdir. 

Bununla əlaqədar iddiaçılar tenderdə iştirak etmək 
üçün sənədləri (tender təklifi və bank təminatı istisna 
olmaqla) 21 fevral 2019-cu il saat 18.00-a qədər, tender 
təklifi və bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 
1 mart 2019-cu il saat 17.00-a qədər Bakı şəhəri, Fikrət 
Əmirov küçəsi 1 nömrəli ünvana təqdim etməlidirlər. 
Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər açılmadan 
geri qaytarılacaqdır.

Kanadada qatar qəzası
 � Kanadanın Britaniya Kolumbiyası 

əyalətində yük qatarı qəzaya uğrayıb. Qəza 
nəticəsində qatarın iki maşinisti və heyətin 
mühəndisi həlak olub.

“CBC”nin məlumatına 
görə, qatarda təhlükə 
törədə bilən yük olmayıb. 
Kanadanın Nəqliyyatda 
Təhlükəsizlik Şurası faktla 
bağlı araşdırma aparır.

Qəzənfər QASIMOV, 
“Xalq qəzeti” 

 9 DƏDRX-nın Ağsu Ərazi İdarəsi tərəfindən Məmmədov 
Sərdar Abdulmahmud oğlunun adına verilmiş RX seriyalı 
0911776 nömrəli  çıxarış itdiyi üçün etibarsız sayılır. Ağsu rayo-
nu, 0.4 hektar torpaq sahəsi.


