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Fransada 
razılaşdırılmamış 
nümayişlərin 
iştirakçılarına 
qarşı cəza 
sərtləşdirilir

Belçikalı nazir  
Avropa Şurasının  
baş katibi  
seçilə bilər

İqtisadiyyatın 
şaxələndirilməsi 
iqtisadi artımı 
sürətləndirəcək

Ölkə üzrə pambıq 
tədarükü 232 min  
tonu ötüb

Balakən rayonunun Balakən–Qazbinə–İtitala 
avtomobil yolunun tikintisinin davam  

etdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

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

1. On səkkiz min nəfər əhalinin yaşadığı 10 yaşayış 
məntəqəsini birləşdirən Balakən–Qazbinə–İtitala avtomobil 
yolunun tikintisinin davam etdirilməsi məqsədilə Azərbaycan 
Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsinin dövlət əsaslı 
vəsait qoyuluşu xərclərinin bölgüsündə avtomobil yollarının 
tikintisi və yenidən qurulması üçün nəzərdə tutulmuş vəsaitin 
4,4 milyon (dörd milyon dörd yüz min) manatı Azərbaycan 
Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə ayrılsın.

2. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirli-
yi bu sərəncamın 1-ci hissəsində göstərilən məbləğdə 
maliyyələşməni təmin etsin.

3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu 
sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin.

İlham ƏLİYEV  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 8 yanvar 2019-cu il

 � Uğurlu hadisələr və faktlarla  zəngin olan 2018-ci il milli 
tariximizin şərəfli səhifələrindən birinə  çevrildi. Ötən il Prezidentin  
çoxsaylı xarici səfərləri, dünyanın aparıcı dövlət başçılarından bir 
neçəsinin ölkəmizə gəlməsi, qonşu ölkələrlə əlaqələrimizin daha 
yüksək səviyyəyə qaldırılması, Avropa İttifaqı ilə münasibətlərin 
daha da möhkəmləndirilməsi, Xəzərin hüquqi statusunun 
müəyyənləşdirilməsi, Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin həlli işində  prinsipial mövqeyimizin qətiləşdirilməsi,  
Cənub Qaz Dəhlizinin, TANAP layihəsinin  və Ələt Ticarət Limanının 
açılışı qeyd edilən uğurların  bir hissəsidir. 

Prezident İlham Əliyevin Dünya 
Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü 
və Yeni il münasibətilə Azərbaycan 
xalqına təbrikində bütün bunlar barədə 
ətraflı söz açılmaqla yanaşı, qeyd edilir 
ki, İslam həmrəyliyi məsələlərində 
bizim rolumuz artır. Dövlət başçımız 
vurğulayır ki, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı 
bu sahədə apardığımız siyasətə çox 
yüksək qiymət verir. Tam əminliklə 
demək olar ki, Azərbaycan müsəlman 
aləmində öz rolunu daha da gücləndirə 
bilib. Müsəlman ölkələri tərəfindən bizə 
göstərilən diqqət, hörmət və rəğbət 
göstərir ki, Azərbaycan bu sahədə də 
böyük uğurlara nail olubdur.

Xatırladaq ki, Azərbaycan öz dövlət 
müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra  
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı ilə ikitərəfli 
və çoxtərəfli əməkdaşlığa xüsusi önəm 
versə də, son iki ildə bu əlaqələr daha  
geniş sahələri əhatə etmişdir. Məsələn, 
2017-ci il mayın 21-də Səudiyyə 
Ərəbistanı Krallığının paytaxtı Ər-Riyad 
şəhərində “Birlikdə güclüyük” devizi 
altında Ərəb–İslam–Amerika Sammiti 
keçirilmişdi. Ərəb və İslam ölkələri 
rəhbərlərinin, həmçinin ABŞ Prezidenti 
Donald Trampın iştirak etdikləri sammitdə 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyev də iştirak etmişdi. İlk 
dəfədir təşkil edilən bu tədbirdə iştirakçı 
ölkələrin qlobal təhlükəsizliyin, sabitliyin 
təmin edilməsində, zorakılıq, terrorizm 
və ekstremizm ilə mübarizədə rolu və 
bu sahədə mövcud əməkdaşlığın daha 
da dərinləşdirilməsi barədə müzakirələr 
aparılmışdı.

Yaxud, həmin  il sentyabrın  
10-11-də Qazaxıstanın paytaxtı 
Astanada İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının 
Elm və Texnologiya üzrə I Sammiti 
keçirilmişdir. Sammitdə təşkilata üzv olan 
57 ölkənin dövlət və hökumət başçıları, 
elm və texnologiya məsələləri üzrə 
məsul nazirlər, müşahidəçi ölkələrdən, 
eləcə də beynəlxalq təşkilatlardan 80-
dək nümayəndə heyəti iştirak etmişdir. 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 
sammitin sessiyasında “XXI əsrdə elmin 
cəmiyyətə artan təsiri” mövzusunda 
çıxış etmişdir. Prezident İlham Əliyev 
vurğulamışdır ki, son bir neçə ildə 
Azərbaycanda İƏT-ə üzv ölkələrin xarici 
işlər, mədəniyyət, turizm, təhsil, əmək 
və digər nazirlərinin 10-a yaxın görüşü 
keçirilmişdir. Ermənistanın Azərbaycana 
qarşı hərbi təcavüzünün fəsadlarından 

bəhs edən Prezident İlham Əliyev qeyd 
etmişdir ki, Azərbaycanda müqəddəs 
məscidləri dağıdan Ermənistan 
müsəlman ölkələrinin dostu ola bilməz.

2017-ci il dekabrın 13-də Türkiyə 
Respublikasının təşəbbüsü ilə İstanbulda 
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Qüds 
məsələsinə dair keçirilən fövqəladə 
Zirvə toplantısında “Qüdslə həmrəylik 
üçün birlikdə hərəkət” devizini 
dəstəkləyən 50-dək ölkədən dövlət 
və hökumət başçıları qatılmışdılar. 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyev zirvə toplantısında çıxış 
edərək Azərbaycanın Fələstin-İsrail 
münaqişəsinin sülh yolu ilə, Şərqi 
Qüdsün Fələstin Dövlətinin paytaxtı 
olmaqla iki dövlət prinsipi əsasında həllini 
dəstəklədiyini bəyan etmişdir.

Xüsusilə vurğulayaq ki, 2018-
ci il aprelin 17-19-da Bakıda İslam 
Əməkdaşlıq Təşkilatı  ölkələrinin 
Gənclər və İdman Nazirləri Konfransının 
IV sessiyası keçirilmişdir. Tədbir 
Azərbaycan Respublikası Gənclər və 
İdman Nazirliyinin ev sahibliyi, İƏT, 
Dialoq və Əməkdaşlıq üzrə İslam 
Əməkdaşlıq Təşkilatı Gənclər Forumu 
(İƏT Gənclər Forumu) və İslam 
Həmrəyliyi İdman Federasiyasının (İHİF) 
birgə təşkilatçılığı ilə baş tutmuşdu. 
Konfransda İƏT Gənclər Strategiyası, 
Ortaq Gənclər Fəaliyyəti və İdman üzrə 
qətnamələr, konfransın yekun hesabatı, 
nazirlərin görüşünün 5-ci sessiyanın 
tarixi və yerinin müəyyənləşdirilməsi 
ilə bağlı qərar, eləcə də yekun Bakı 
Bəyannaməsi müzakirə olunaraq qəbul 
edilmişdir. 

Bakı tədbirinin özəl cəhətlərindən biri 
İƏT tarixində ilk dəfə olaraq bu arealda 
konkret sahələr – təhsil, elm, məşğulluq, 
biznes və s. üzrə gənclərin inkişafına 
xidmət edəcək Gənclər Strategiyası, 
eləcə də bu quruma üzv olan ölkələrin 
gənclik siyasəti sahəsində fəaliyyətini 
əlaqələndirəcək Ortaq Gənclər 
siyasətinin qəbul edilməsidir. 2025-ci 
ilədək dövrü əhatə edəcək bu fəaliyyət 
planları İƏT ölkələrində gənclərlə bağlı 
ən əhatəli sənəddir. 

Yeri gəlmişkən, aprelin 18-də 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyev Bakıda keçirilən İslam 
Əməkdaşlıq Təşkilatı  Gənclər və 
İdman Nazirləri Konfransının IV 
sessiyasında iştirak edən gənclər və 
idman nazirləri ilə görüşmüşdü. Dövlət 

başçımız xatırlatmışdır ki, Azərbaycan 
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının çox 
fəal üzvüdür: “Son illərdə biz nazirlər 
səviyyəsində çox sayda tədbirlər təşkil 
etmişik. Mən şadam ki, bu gün gənclər 
və idman nazirləri bizim qonaqlarımız 
sırasındadır. Azərbaycan hər zaman 
qardaş müsəlman ölkələrinin dəstəyini 
hiss edir və öz növbəsində, bütün 
beynəlxalq təşkilatlarda qardaşlarını 
dəstəkləyir. Biz BMT-də, sözsüz ki, 
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatında, İqtisadi 
Əməkdaşlıq Təşkilatı kimi başqa 
müxtəlif regional təşkilatlarda fəal 
əməkdaşlıq edirik. Azərbaycan qardaş 
ölkələrlə həmrəyliyin və tərəfdaşlığın 
gücləndirilməsi siyasətini davam 
etdirəcək. Biz hər zaman bir-birimizi 
dəstəkləməli, bir-birimizin yanında 
olmalıyıq”. 

Dövlət başçımız qonaqların 
nəzərinə çatdırmışdır ki, İslam 
Əməkdaşlıq Təşkilatı  Azərbaycan  
torpaqlarının 20 faizinin qonşu 
Ermənistan tərəfindən işğalı  ilə bağlı 
bir neçə qətnamə qəbul edib. Bu 
münaqişə nəticəsində bir milyondan 
çox azərbaycanlı öz torpaqlarında 
qaçqın və məcburi köçkünə çevrilib. 
Biz etnik təmizləməyə məruz qalmışıq. 
Ermənistan Xocalıda azərbaycanlılara 
qarşı soyqırımı törədib. Hazırda bu 
soyqırımı dünyanın 10-dan çox ölkəsi 
tərəfindən tanınır. Biz münaqişənin 
BMT Təhlükəsizlik Şurasının və digər 
beynəlxalq təşkilatların qətnamələri 
əsasında, Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyü çərçivəsində həlli ilə bağlı 
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvləri 
olan qardaşlarımızın Azərbaycana 
göstərdikləri davamlı dəstəyə görə çox 
minnətdarıq.

 Xatırladaq ki, 2017-ci il 
Azərbaycanda “İslam Həmrəyliyi ili” 
elan olunmuşdu. Dövlətimiz həm ölkə 
daxilində, həm də  xaricdə çox sayda 
tədbirlər təşkil edərək müsəlman 
ölkələrinin birliyini nümayiş etdirmişdir. 
Dövlət başçımızın dediyi kimi, biz 
dinimizin əsl simasını, mədəniyyətimizi, 
tarixi irsimizi, potensialımızı və 
bəşəriyyətin inkişafına verdiyimiz töhfəni 
nümayiş etdiririk. Məhz həmin dəyərlərə 
verilən önəmin nəticəsi idi ki, Azərbaycan 
2017-ci ildə  IV İslam Həmrəyliyi 
Oyunlarına ev sahibliyi etdi. 

Yeri gəlmişkən, 2018-ci il 
Azərbaycanın qədim şəhəri olan 
Naxçıvan ISESCO tərəfindən İslam 
mədəniyyətinin paytaxtı elan olunmuşdu 
və xalqımız  bunu geniş şəkildə qeyd 
etdi. Bir neçə il bundan əvvəl paytaxtımız 
Bakı da İslam mədəniyyətinin paytaxtı 
idi. Bu, bizim gördüyümüz işlərin,  
müsəlman dünyası ilə birliyin və 
həmrəyliyin nümayişidir.

Hazırladı:  
İttifaq MİRZƏBƏYLİ,  

“Xalq qəzeti”

Azərbaycan 2018-ci ildə İslam dövlətləri ilə 
əməkdaşlıqda böyük uğurlar qazanıb

Ümumiyyətlə, qlobal maliyyə 
böhranı və son üç il ərzində dünya 
bazarında xam neftin qiymətinin 
ucuzlaşması və bütövlükdə 
iqtisadi inkişafın xarakterinə qlobal 
təzyiqlərin artması müvafiq strateji 
yol xəritəsinin işlənib hazırlanmasını 
və reallaşdırılmasını sürətləndirdi. 
Bu reallığı nəzərə alan Azərbaycan 
hökuməti milli iqtisadiyyatın inkişafını 
təmin edəcək konseptual sənədi – 
Strateji Yol Xəritəsini qəbul etdi. Daha 
dəqiq desək, Prezident İlham Əliyevin  
16 mart 2016-cı il tarixli sərəncamı ilə 
“Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas 
sektorları üzrə strateji yol xəritəsinin 
başlıca istiqamətləri” qəbul olundu. 
Qeyd etmək yerinə düşər ki, milli 
iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji 
Yol Xəritəsi qısa, orta və uzunmüddətli 
dövrləri əhatə etməklə, üç dövrü –  
2020-ci ilədək, 2025-ci ilədək və 2025-ci 
ildən sonrakı dövrü əhatə edir. 

Xüsusilə vurğulamaq lazımdır ki, 
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi 
ilə strateji yol xəritələrinin uğurlu 
icrası makroiqtisadi sabitlik, qeyri-
neft sektorunun və ixracının artımı, 
ticarət və fiskal balansın yaxşılaşması, 
əlverişli biznes mühiti və sərmayə 

cəlbi, infrastrukturun davamlı 
təkmilləşdirilməsi və əhalinin sosial 
rifahı, habelə ölkəmizin beynəlxalq 
mövqelərinin güclənməsinə xidmət edir.

Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın 
əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələri 
haqqında sənəddə deyilir ki, bu, 
iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətliliyini, 
inklüzivliyini və sosial rifahını daha 
da artıracaq, investisiyaların cəlbi, 
azad rəqabət mühiti, bazarlara çıxış 
imkanlarını genişləndirəcək və insan 
kapitalının inkişafına yardım edəcək. 
Bunun nəticəsində Azərbaycanın 
dünya iqtisadiyyatında mövqeyinin 
daha da gücləndirilməsi və yüksək 
gəlirli ölkələr qrupuna daxil olması 
planlaşdırılır. İqtisadi İslahatların 
Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin 

qiymətləndirməsinə görə, sənəd təkcə 
inkişaf məqsədləri və prinsiplərini deyil, 
həm də hər bir istiqamət üzrə qlobal 
meyilləri, iqtisadiyyatın 360 dərəcəli 
diaqnostikasını və görüləcək tədbirləri, 
tələb olunan investisiya və nəticə 
indikatorlarını əhatə edir. 

Mütəxəssislər vurğulayırlar ki, ciddi 
təhlillər üzərində qurulan Strateji Yol 
Xəritəsində Azərbaycanda mövcud 
iqtisadi vəziyyət, həm də qlobal və 
regional trendlər nəzərə alınmışdır. Ən 
əsası, strateji yol xəritələrinin layihələri 
hazırlanarkən maraqlı tərəflərin, 
vətəndaş cəmiyyəti institutlarının rəy və 
təklifləri də diqqətdən yayınmamışdır. 
Nəzərdə tutulan layihələr neft-qaz, kənd 
təsərrüfatı, istehlak malları istehsalı, ağır 
sənaye və maşınqayırma, ixtisaslaşmış 
turizm, logistika və ticarət, əhalinin 
müvafiq qiymətə mənzil təminatı, 
peşə təlimləri, maliyyə xidmətləri, 
telekommunikasiya və kommunal 
xidmət sahələrini əhatə edir. Xüsusilə 
vurğulamaq lazımdır ki, konseptual 
sənədin həyata keçirilməsində başlıca 
məqsəd iş yerlərinin yaradılması, mənzil 
təminatı, təhsil və səhiyyə xidmətləri, 
kommunal xidmətlər və ünvanlı sosial 
yardım sistemindən reabilitasiyaya keçid 
yolu ilə yoxsulluğun azaldılmasıdır. 
Qeyri-neft sektoru iş yerlərinin 
yaradılmasında həlledici rol oynayır, 
həm iqtisadi, həm də sosial inkişafa 
müsbət təsir göstərir.

(ardı 3-cü səhifədə)

Qarşımızda duran yeni iqtisadi inkişaf proqramının 
əsas məqsədi ölkəmizdə qeyri-neft sektorunun inkişafı, 
iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi və özəl sektora dəstək 
verməkdir.

İlham ƏLİYEV  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Ölkədə qeyri-neft sektorunun inkişaf 
etdirilməsi öz bəhrələrini verir

 � Azərbaycanın davamlı inkişafının təmin 
olunmasında Prezident İlham Əliyevin həyata 
keçirdiyi sosial-iqtisadi siyasət və bu siyasətin 
əsas istiqamətlərindən biri olan iqtisadiyyatın 
şaxələndirilməsi həlledici rol oynayır. Məhz ölkə 
başçısının 2016-cı il 6 dekabr tarixli fərmanı ilə təsdiq 
edilmiş Strateji Yol Xəritəsinin əsas hədəflərindən 
biri qeyri-neft sekrotunun inkişafını təmin etməkdən 
ibarətdir. Həyata keçirilən çoxşaxəli və əsaslı 
islahatlar nəticəsində Azərbaycanda qeyri-neft 
sektoru inkişaf edir, ixrac imkanlarımız genişlənir, 
idxaldan asılılıq azalır. Bütün bu uğurların əsasında da 
xalq-iqtidar birliyi və qarşılıqlı etimad prinsipi dayanır. 



 � Yeni il gecəsi Qazaxıstanın Karaqanda 
şəhərində bir qrup erməninin yerli sakini qətlə 
yetirməsi adi bir hadisə deyil. Bu, əslində, həmin 
ölkədəki erməni icmasının özünü yerli əhaliyə 
qarşı çox aqressiv aparmasının nəticəsidir. 
Bunu Trendə Milli Məclisin deputatı, Azərbaycan-
Qazaxıstan parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi 
qrupunun üzvü Aydın Mirzəzadə deyib.

Deputat qeyd edib ki, hər 
bir gəlmə xalq istər-istəməz 
yerli adət-ənənələrə hörmətlə 
yanaşmalı və yerli əhali ilə 
normal münasibətlər qurma-
ğa çalışmalıdır: “Ancaq gör-
düyümüz kimi, Qazaxıstanda 
ermənilər biznesdə, eyni 
zamanda, ictimai həyatda 
yer tutmalarına baxmayaraq, 
yerli əhaliyə qarşı aqressiya 
nümayiş etdirirlər və bunun 
nəticəsi olaraq Yeni il gecəsi 
qətl hadisəsi baş verdi”.

Aydın Mirzəzadə vur-
ğulayıb ki, Qazaxıstanda 
yerli sakinlərin ayağa qalx-
ması, erməni icmasının 
nümayəndələrinin ölkədən 
çıxarılmasını tələb etməsi 
artıq qazaxların ermənilərin 
hərəkətlərindən boğa-
za yığıldıqlarını göstərir: 
“Ümumiyyətlə, birinci dəfə 

deyil ki, erməni icmasının 
nümayəndələri yaşadıqları 
ölkənin yerli əhalisinə qarşı 
belə münasibət göstərirlər. 
Vaxtaşırı olaraq ermənilərin 
yaşadıqları ölkələrdə yer-
li sakinlərə qarşı kobud 
hərəkəti, qətl törətməsi faktla-
rına rast gəlirik”.

A.Mirzəzadə xatırladıb 
ki, vaxtilə Rusiya imperiyası 
tərəfindən Azərbaycan tor-
paqlarına köçürülən ermənilər 

sonradan bizim torpaqlara 
da iddia etdilər: “Qədim 
Azərbaycan torpaqlarında 
dövlət qurub azərbaycanlıları 
etnik təmizləməyə məruz 
qoydular. Hələ, bu, azmış 
kimi, Azərbaycana qarşı 
hərbi əməliyyatlar apararaq 
torpaqlarımızın 20 faizini 
işğal etdilər. Yəni ermənilərin 
milli düşüncəsində başqa 
millətlərə münasibətdə olan 
nifrət hissi bu gün özünü 
bu və ya digər formalarda 

göstərir. Qazaxıstanda 
baş verən hadisə də 
buna bir nümunədir”.

Qeyd edək ki, cari 
il yanvarın 1-də Yeni il 
gecəsi Qazaxıstanın 
Karaqanda şəhərində 
ermənilərə məxsus olan 
“Drevni Rim” restoranın-
da cinayət hadisəsi baş 

verib. İaşə obyektində Yeni ili 
qarşılamaq üçün toplaşmış 
ermənilər və qazaxlar arasın-
da mübahisə yaranıb, daha 
sonra restoranın həyətində 
davam etdirilən münaqişə za-
manı 1 qazax gənc - 1995-ci 
il təvəllüdlü Raxımjan Janseyt 
öldürülüb, digər 3 qazax 
müxtəlif xəsarətlər alıb.

Hadisə ilə bağ-
lı videogörüntülər sosial 
şəbəkələrə ötürülüb. Hüquq-

mühafizə orqanları tərəfindən 
qətl hadisəsini törətmiş və 
bu cinayətdə təqsirli bilinən 
erməni milliyyətindən olan 2 
nəfər – Malxasyan Torqom 
Manveloviç, Malxasyan 
Soxak Samveloviç və qazax 
Nadırbekov Kair Xamitoviç 
tutularaq barələrində həbs 

qətimkan tədbiri seçilib, 
erməni Qururyan Narek 
haqqında isə axtarış elan 
edilib. Bu şəxslər barəsində 
məlumat hadisədən 2 gün 
sonra mətbuatda rəsmi ola-
raq dərc olunub. Baş vermiş 
hadisə, yəni ermənilərin 
mütəşəkkil dəstə şəklində 
etnik qazaxı öldürməsi Qaza-
xıstan ictimaiyyətində haqlı 
narazılığa səbəb olub.

9 yanvar 2019-cu il, çərşənbə2
İqtisadiyyatın şaxələndirilməsi 
iqtisadi artımı sürətləndirəcək

 � 2017-ci ildə əldə edilən iqtisadi sabitlik ötən il iqtisadi 
artıma nail olunmasına imkan yaratdı. 2014-cü ildə dünya 
neft bazarında yaşanan şok inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə 
olan neft ölkələrinə xarici faktor kimi təsir göstərməyə 
başladı. Xüsusən 2014-cü ildən etibarən Azərbaycan üçün 
əsas prioritet məhz xarici faktorların və şokların təsirlərini 
minimumlaşdırmaq oldu. Nəticə etibarilə 2017-ci ildə 
iqtisadiyyatda sabitliyin əldə olunmasını müşahidə etdik. Bu 
isə 2018-ci ildə bütün makroiqtisadi göstəricilərdə artıma nail 
olunması üçün imkan yaratdı.

Keçən il iqtisadiyyatda diqqət 
çəkən ən mühüm məqamlardan biri 
o oldu ki, qeyri-neft sektoru üzrə 
artımlar ümumi iqtisadi artımları 
üstələdi. Qeyri-neft ÜDM-ni ümumi 
daxili məhsulla, qeyri-neft sənayesini 
sənayedəki artımla müqayisə etsək 
böyük fərqi aydın görə bilərik. Bu, 
ötən il qeyri-neft sektorunun daha çox 
və proqnozlaşdırılandan artıq inkişaf 
etdiyindən xəbər verir. 

Qeyri-neft sənayesindəki artımın 
ikirəqəmli olması bir daha təsdiq 
edir ki, qeyri-neft sənayesi və qeyri-
neft sektoru artım faizi baxımından 
aparıcı mövqeyini qoruyub saxladı. 
Bu baxımdan 2018-ci il bütün əsas 
makroiqtisadi göstəricilərdə artımın 
qorunub saxlanılması, eyni zamanda, 
artım tempinin keyfiyyət baxımın-
dan yenilənməsi və iqtisadiyyatın 
şaxələndirilməsi ilə bağlı imkanların 
artırılması kimi yadda qaldı.

Ötən il Azərbaycanın valyuta 
ehtiyatlarının artması da diqqət çəkib. 
Belə ki, neftin dünya bazarında 
qiymətinin çox da yüksək olmaması-
na baxmayaraq, 2017-2018-ci illərdə 
Azərbaycan valyuta ehtiyatlarının 
həcmini artıra bilib. Bu, Azərbaycan 
üçün sığorta yastığının formalaşdı-
rılması baxımından mühüm önəm 
daşıyır. Azərbaycan strateji valyuta 
ehtiyatlarını artırmaqla iqtisadiyyat-

dakı dayanıqlığı birmənalı şəkildə 
gücləndirmiş olur. 

Ötən ilin yanvar-sentyabr ayla-
rında strateji valyuta ehtiyatları 45 
milyard dolları ötüb. Bu da ölkənin 
32 aylıq mal və xidmətlər idxalı üçün 
kifayətdir. Valyuta ehtiyatlarımızın 
həcmi Azərbaycanın xarici borcundan 
3 dəfə çoxdur. Bu da iqtisadi baxımın-
dan, xüsusən təhlükəsizliyin forma-
laşdırılması kontekstində çox vacibdir.

Azərbaycan 2018-ci ildə yalnız 
Dövlət Neft Fondunun deyil, həm də 
Mərkəzi Bankın ehtiyatlarının artı-
rılmasına nail ola bilib. Bu da hər iki 

istiqamətdə ehtiyatların artırılması 
baxımından önəmlidir.

Ötən il, eyni zamanda, ticarət və 
tədiyə balansında müsbət saldonun 
əldə edilməsi və möhkəmlənməsi 
ilə yadda qaldı ki, bu da makroiq-
tisadi sabitlik baxımından mühüm 
əhəmiyyətə malikdir. Azərbaycanın 
ticarət balansında 7 milyard manat-
dan artıq müsbət profisit var ki, bu 
da ötən il həm tədiyə, həm ticarət 
balansında müsbət tendensiyanın 
güclənməsindən xəbər verir.

Ötən il həm ölkəmiz, həm də 
region üçün Azərbaycanın təşəbbüsü 
ilə reallaşan bir sıra layihələrlə yadda 

qaldı. Məsələn, 40 milyard dollardan 
artıq sərmayəsi olan, region üçün 
strateji əhəmiyyətli layihə sayılan 
Cənub Qaz Dəhlizinin açılışı həyata 
keçirildi. Bu layihənin reallaşma-
sı birbaşa dövlətimizin başçısının 
siyasi iradəsi nəticəsində mümkün 
oldu. İnvestisiya tutumu yüksək 
olduğu üçün layihənin icrası üçün 
qeyri-müəyyənliklər vardı. Lakin 
buna rəğmən Azərbaycan öz si-
yasi iradəsini nümayiş etdirməklə, 
ölkəmizin birbaşa təşəbbüsü və im-
kanları daxilində layihə reallaşdı. Bu, 

qonşu Türkiyə bazarına əlavə olaraq 
8 milyard kubmetr mavi qazın nəqli, 
Avropaya ilk mərhələdə 10 milyard, 
ikinci mərhələdə 20 milyard kubmetr 
mavi qaz nəqli deməkdir. Bütövlükdə, 
layihə Avropa və Türkiyə bazarına  
31 milyard kubmetrdən artıq mavi qaz 
nəqlinə imkan verəcək. Bu, həmçinin 
şərait yaradacaq ki, Azərbaycan 
Cənub Qaz Dəhlizinin reallaşmasın-
dan 120 milyard dollardan artıq gəlir 
əldə edə bilsin. 

Azərbaycan 2018-ci ildə, 
həmçinin xaricdəki investisiya qoyu-
luşlarını artırdı. SOCAR-ın Türkiyənin 
İzmir şəhərinin Əliağa rayonunda 
inşa etdiyi “Star” neft emalı zavo-
du (NEZ) 7 milyon dollara yaxın 
sərmayə tutumu olan və Türkiyənin 
enerji məhsullarına olan tələbatını 
ödəyəcək bir müəssisədir. Xüsusən 
rentabellik baxımından Türkiyə 
bazarındakı tələbi nəzərə alsaq, bu, 
Azərbaycanın xarici sərmayələrinin 
şaxələndirilməsi və gəlirliliyinin artırıl-
ması baxımından vacib hesab olunur.

Bütövlükdə, 2018-ci ildə baş 
verən iqtisadi hadisələri və makroiq-
tisadi göstəricilərdəki artımı nəzərə 
alsaq, 2018-ci il növbəti il üçün daha 
sürətli iqtisadi artım üçün baza forma-
laşdırdı. Belə ki, yalnız Azərbaycan 
hökuməti deyil, beynəlxalq 
maliyyə qurumları da 2019-cu ildə 
Azərbaycanda iqtisadi artım tempinin 
3,6 faizdən çox olacağını proqnoz-

laşdırırlar. Nəzərə alsaq ki, ötən il 
təxminən 1 faiz iqtisadi artım qeydə 
alındı. Bu baxımından, 2019-cu il 
məhz iqtisadi artım mərhələsinə 
daxil olmaq kimi qiymətləndirilməlidir. 
Fiskal siyasətdə proqnozlaşdırılan 
artımlar, xüsusən qeyri-neft sektoru-
nun inkişafı hesabına iqtisadiyyatın 
şaxələndirilməsi ilə bağlı hədəflər 
2019-cu ildə sürətli iqtisadi artıma nail 
olunması üçün bir baza formalaşdırır.

Vüqar BAYRAMOV,  
iqtisadçı ekspert

Hikmət Babaoğlu: Azərbaycanın 
əldə etdiyi uğurlar bədxahlarımızı 
narahat edir

 � Son günlər antiazərbaycan 
mərkəzlər yenidən Azərbaycanda 
süni gündəm yaratmağa və barəsində 
məhkəmə hökmü olan Mehman 
Hüseynov adlı şəxsi bu məqsədlə 
həmin süni gündəmə alət etməyə 
çalışırlar. Bunu Trendə Milli Məclisin 
deputatı Hikmət Babaoğlu deyib.

Deputat bildirib ki, əslində bu hay-küyün 
M.Hüseynovla heç bir əlaqəsi yoxdur: “O, 
Azərbaycan vətəndaşı olaraq qanunun 
tələblərini pozub və hakimiyyətin üç müstəqil 
qolundan biri olan məhkəmə hakimiyyətinin 
qərarı ilə məsuliyyətə cəlb edilib. İndi isə 
onu bu vəziyyətə düşməyə təhrik edənlər bir 
daha onu növbəti qanun pozuntusuna cəlb 
etməklə vəziyyətdən sui-istifadə edirlər. Bu, 
yolverilməzdir və heç bir beynəlxalq istis-
marçı şəbəkənin bunu etməyə haqqı yoxdur. 
Təəssüf ki, bəzən Mehman kimi qurbanları 
öz toruna salmağı bacaran antiazərbaycan 
şəbəkələr belə gəncləri axıra qədər istismar 
etməklə onları ölkənin milli maraqlarına qarşı 
qoyurlar. Hazırda baş verənlər də növbəti 
belə oyunun bir halqasıdır”.

H.Babaoğlu vurğulayıb ki, Azərbaycana 
qarşı cəbhə açan belə şəbəkələri nə Meh-
manın taleyi, nə də Azərbaycanın mənafeyi 
maraqlandırır:

“Tam əksinə, onlar hüquq və demokra-
tiya müdafiəçiləri kimi görünməklə əslində 
Azərbaycana qarşı düşmənçilik edir, onun 
beynəlxalq nüfuzuna kölgə salmağa çalışır, 
ölkəmizin dünya ictimai rəyində antidemokra-
tik obrazını yaratmağa cəhd edirlər. Nəticədə 
belə mərkəzlər üçün elə Mehman Hüseynov 

da bir azərbaycanlıdır və onun həbs edilməsi 
də elə həmin mərkəzlər üçün bir qənimətdir. 
Çünki hazırkı mürəkkəb beynəlxalq 
şəraitdə söhbət xalqların qlobal müstəvidə 
mübarizəsindən gedir. Bu mübarizənin 
qalibləri öz təhlükəsizliklərini təmin edib 
yaşayacaq, məğlublar isə milli dövlətçiliklərini 
itirəcəklər. Ona görə də Azərbaycanın əldə 
etdiyi uğurlar imperialist mərkəzlər tərəfindən 
həzm edilmir. Onlar güclü, təhlükəsiz, özünü 
müdafiə etməyi bacaran, Lələtəpə, Günnüt 
əməliyyatları keçirməyə qadir olan, qlobal 
meqalayihələri həyata keçirən və nəhayət, bir 
gün öz ərazi bütövlüyünü təmin edə biləcək 
Azərbaycanı istəmirlər. Məsələnin qısa 
mahiyyəti bundan ibarətdir. Ona görə də vax-
taşırı bu tipli manipulyasiyalarla üzləşirik. An-
caq məsələ ondadır ki, artıq antiazərbaycan 
mərkəzlərin belə ssenarilərinə qarşı 
Azərbaycanda ictimai immunitet yaranıb və 
bənzər metodlarla ölkəmizə təzyiq göstərmək 
mümkün deyil”.

 � Bu gün peşəsindən asılı olmayaraq istənilən şəxs sayt yaradıb 
orada müəyyən mövzu haqqında fikirlərini, fotolarını paylaşa, başqa 
sözlə, blogger fəaliyyəti göstərə bilər. Bu məqamda onu da xatırladım 
ki, “blogger” ingilis sözüdür “veb gündəliyi”, yaxud “onlayn gündəlik” 
deməkdir. Yəni bir şəxsin müəyyən mövzu ilə bağlı öz fikirlərini, mövqeyini 
ifadə etməsi, bunu, belə demək mümkünsə, cəmiyyətin müəyyən bir kəsimi 
ilə bölüşməsidir.

Qeydlərimə bu cür girişlə başlamağım 
təsadüfi deyil. Məqsədim texnologiyanın 
yüksək səviyyədə və sürətlə inkişaf etdiyi 
indiki dövrdə blogger fəaliyyətinə geniş 
meydan açıldığını diqqətə çatdırmaqdır. 
Lakin heç kəsə haqq verilmir ki, belə 
meydan genişliyindən geninə-boluna 
yararlanaraq, “babam mənə kor deyib, gəlib-
gedəni vur deyib” şəklində kimisə təhqir 
etsin, kiməsə böhtan atsın, hansı ölkədənsə 
nəsə qoparmaq üçün dövləti, dövlətçiliyi 
aşağılasın. Son günlər tozanaq qoparan 
“blogger Mehman Hüseynov əhvalatı”nın 
əsasında da məhz bu amil dayanır…

Keçək əsl mətləbə. Blogger Mehman 
Hüseynov kimdir? 2017-ci ilin martın 3-də 
Cinayət Məcəlləsinin 147.2-ci (böhtan, ağır 
və ya xüsusilə ağır cinayətdə ittiham etməklə 
böhtan atma) maddəsi ilə ittiham olunub və 
Suraxanı Rayon Məhkəməsinin qərarı ilə 
2 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. 
Ötən il dekabrın son günlərinin birində isə 
cəzaçəkmə müəssisəsində rejim-nəzarət 
şöbəsinin böyük inspektoru Əli Abdalovun 
qanuni tələblərinə tabe olmayaraq ona qarşı 
zor tətbiq edib, fiziki müqavimət göstərərək 
sonuncuya bədən xəsarəti yetirib, xidməti 
otaqda olan əşyaları dağıdaraq sındırıb. Bu 
faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq 
maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. 

Bax, elə bundan sonra antimilli 
qüvvələrin və onların xaricdəki 
havadarlarının haray-həşiri başlayıb. Onlar 
yorulmadan hay-küy salaraq, guya bloggerin 
şərləndiyini, təqiblərə məruz qaldığını aləmə 
car çəkir, quru aclıq keçirdiyini, vəziyyətinin 
acınacaqlı hala düşdüyünü, ölüm ayağında 
olduğunu bildirirlər.

Burada sual yaranır: məhkum 
M.Hüseynovun növbəti cinayət əməlini 
pərdələməyə çalışılmasının, bloggerin “aydan 
arı, sudan duru” kimi göstərilməsinə cəhd 
edilməsinin, Azərbaycan əleyhinə növbəti 
kampaniya aparılmasının səbəbi nədir?

Halbuki M.Hüseynov nə aclıq aksiyası 
keçirir, nə də səhhətində təhlükəli 
problem var. Azərbaycan Respublikasının 
İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilinin Milli 
Preventiv Qrupunun üzvləri də Bakı 
İstintaq Təcridxanasına gedərək Mehman 
Hüseynova baş çəkiblər. Müşahidə 
nəticəsində məlum olub ki, o, qida 
qəbul edir, sovqat alır, gündəlik həkim 
nəzarətindədir və sağlamlıq durumu 
normaldır.

Ədliyyə Nazirliyi Pentensiar Xidmətinin 
məlumatında da bildirilir ki, Mehman 
Hüseynov aclıq aksiyası keçirmir və səhhəti 
qaydasındadır. Onun qidalandığı, vəkili ilə 
görüşdüyü, ailə üzvləri ilə telefonla danışdığı 
rəsmi məlumatda təsdiqini tapır. 

Əlbəttə, ictimaiyyət bu şər 
kampaniyasının arxasında Əli Kərimli, 
Cəmil Həsənli, Gültəkin Hacıbəyli, Həbib 
Müntəzir, Ramiz Yunus, Arif Məmmədov, 
Sevinc Osmanqızı, Orduxan Temirxan, 
Tural Sadıqlı, Məhəmməd Mirzəli, Nahid 
Cəfərov və digər bu kimi Sorosun maliyyəsi 
ilə işləyən antimilli ünsürlərin dayandıqlarını 
yaxşı bilirlər. Onlar bu yolla ölkəmizdə 
blogger fəaliyyəti ilə məşğul olanların guya 
fiziki zorakılıqlara məruz qalması barədə 
beynəlxalq qurumları yalan məlumatlarla 
çaşdırmağa, Azərbaycan dövlətinə təzyiq 
edilməsinə cəhd göstərirlər. Eyni zamanda, 
bu kampaniyadan yararlanıb qrant əldə 
etmək istəkləri də sirr deyil. 

Sonda vurğulamaq istərdim ki, antimilli 
şəbəkə və onların xaricdəki havadarları 
unutmamalıdırlar ki, Azərbaycan dövləti 
ilə təzyiq vasitəsilə danışmaq, qarayaxma 
kampaniyası vasitəsilə onu güzəştə məcbur 
etmək, ən başlıcası Azərbaycanı öz müstəqil 
siyasətindən döndərmək mümkün deyil. 

Vahid ABBASQULİYEV,  
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 

Axsaq atın kor nalbəndləri…

 � İşğalçı ölkədə həqiqəti yazan kütləvi 
informasiya vasitələrini dərhal cəzalandırırlar. 
Paşinyan hakimiyyətinin “demokratiyası” azad sözü 
boğmaq, hadisələri olduğu kimi yazan portalları ciddi 
cəzalandırmaqdan ibarətdir. “Baş nazirin meydanlardakı 
vədləri ilə əməlləri düz gəlmir. Bütün dünyada mətbuat 
“dördüncü hakimiyyət” hesab olunur. Bizim ölkədə isə 
mətbuata basqılar, hədə-qorxular gündən-günə artır”. 
Bu sözləri Ermənistanın aparıcı kütləvi informasiya 
vasitələrindən biri olan “Haykakan jamanak” qəzetinin 
baş redaktoru deyib. 

Onun sözlərinə görə, 
ölkədəki ağır iqtisadi vəziyyət 
barədə məqalə dərc olunan kimi, 
əməkdaşlarla əlaqədar sorğu-
suallar başlanır. Hüquq-mühafizə 
orqanları əməkdaşlarının adını 
“araşdırma” qoyduqları sorğu-su-
allar, əsasən, əməkdaşların şəxsi 
həyatı ilə bağlı olur. Baş redaktor 
bildirib ki, bu “araşdırmaların” 
arxasında qəzetimizdə dərc olunan 
tənqidi məqalələr dayanır. O, bir 
qədər əvvəl “Yerevan.Tuday” saytı-
na və “Qraparak” qəzetinə hüquq-

mühafizə orqanı əməkdaşları 
tərəfindən edimiş basqını 
pisləyərək, bunu söz azadlığının 
boğulması kimi dəyərləndirib. 

Baş redaktor deyib ki, 
Ermənistan artıq xarici investorlar 
üçün əhəmiyyətsiz, maraqsız bir 
ölkədir. Bunu beynəlxalq reytinq 
agentliklərinin dərc etdiyi hesa-
batlar, həmçinin Avropa Bankının 
proqnozları da təsdiqləyir. Bütün 
bunlardan sonra “biz, ölkəmizdə 
inkişaf var” – yazaraq oxucuları 
necə aldadaq? 

Erməni jurnalist Qriqor 
Atanesyan bildirir ki, Paşinyan 
hakimiyyətə gələndən sonra nüfuz 
qazana bilməməsinin günahını yerli 
kütləvi informasiya vasitələrində 
axtarır. Bu isə kökündən yanlışdır. 
Biz gördüklərimizi yazırıq. Jurna-
listin fikrincə, Paşinyanın dövlət 
idarəçiliyindən anlayışı olmadığını 
təkcə yerli mətbuat yox, Avropanın 
nüfuzlu saytları da yazırlar.

“Aravot” qəzetinin baş re-
daktoru Aram Abrahamyan da 
tənqidi məqalələrə görə təhdidlə 
üzləşdiklərini etiraf edib. O deyib 
ki, son illər orduda ölüm hallarının 
sayı artıb. Bunu necə ört-basdır 

etmək olar? Bu barədə həqiqəti 
yazanda bizə hədə-qorxu gəlirlər. 
A. Abrahamyan Ermənistanın Hərbi 
Quluqçuların Sığorta Fondunun 
saytına istinadən deyib ki, ötən 
illərlə müqayisədə əsgərlər arasın-
da qeyri-döyüş şəraitində ölənlərin 
sayı artıb. 

Qəzet 2019-cu il yanvarın 1-nə 
olan məlumata görə,  2015-2018-ci 
illər ərzində ölən və ya I-II qrup 
əlil olan 208 zabit və əsgərin 
adını açıqlayıb. Digər yerli kütləvi 
informasiya vasitələrində bu 
barədə dərc olunan məqalələrdə 
qeyd edilir ki, Helsinki Vətəndaş 
Assambleyasının Vanadzor ofisinin 

məlumatına görə, Ermənistan 
silahlı qüvvələri 2018-ci ilin 9 ayı 
ərzində Dağlıq Qarabağda 44 
hərbçisini itirib. Onların 27-nin 
hərbi xidmət zamanı öldüyü, 8-nin 
isə intihar etdiyi bildirilir. 

“168 saat” qəzetinin baş 
redaktoru Satik Seyranyan bir 
müddət əvvəl Dağlıq Qarabağ 
ərazisində Ermənistan ordusunun 
bölmələrinin birində əsgərlər ara-
sında baş vermiş kütləvi davadan 
yazıb. Baş redaktor bildirir ki, uzun 
müddətdir Ermənistandan olan 
əsgərlərlə Qarabağ erməniləri ara-
sında münaqişə davam edir. Bunu 
Ermənistandan olan əsgərlərin 

Qarabağ ermənilərini təhqir etməsi 
ilə əlaqələndirən baş redaktor 
bütün bunların əsas səbəbini 
Ermənistan ordusunda nizam-inti-
zamın olmaması ilə əlaqələndirib. 
Bildirilir ki, yüksək rütbəli zabitlər 
sıravi hərbçilərə hələ də özlərinin 
nökərləri kimi baxırlar. Ona görə 
də gənclər hərbi xidmədən yayınır, 
valideynlər övladlarını təhsil almaq 
adı ilə müxtəlif ölkələrə göndərirlər. 

S.Seyranyan məqaləsində 
qeyd edir ki, Paşinyanın 
hakimiyyətə gəlişindən sonra 
da orduda heç bir dəyişiklik baş 

verməyib. Bildirilir ki, baş 
nazirin müdafiə naziri 
vəzifəsinə təyinatı da uğurlu 
seçim deyil. Ermənistanın 
hazırkı müdafiə naziri David 
Tonoyan orduda irimiq-
yaslı qanun pozuntuları və 
korrupsiya hallarının əsas 
iştirakçılarından biri olub. 
Məqalə müəllifi yazır ki, 
hazırki müdafiə naziri özünü 
elə aparır ki, guya orduda 
baş verən bu biabırçılıqlar-

dan xəbərsizdir. Halbuki bu adam 
 2016-cı ilədək Ohanyanın birinci 
müavini olub və korrupsiya faktları-
nın aşkar olunduğu sahələr birbaşa 
onun səlahiyyət dairəsində idi.

Yerli kütləvi informasi-
ya vasitələrində dərc olu-
nan məqalələrdə əhalinin 
gələcəyə  inamının və Paşinyan 
hakimiyyətinin ölkəni tənəzzüldən 
çıxaracağına ümidin itdiyi xüsusi 
qeyd edilir.

Əliqismət BƏDƏLOV,  
“Xalq qəzeti”

Ermənistan ordusunda 
ölüm hallarının sayı artıb

Deputat: Qazaxıstanda yerli sakinlər ayağa qalxıb 
ermənilərin ölkədən çıxarılmasını tələb edirlər
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(əvvəli 1-ci səhifədə)
Bu dövrün iqtisadi inkişaf 

perspektivinin fundamental əsası - 
makroiqtisadi sabitliyin qorunması, 
biznes mühitinin yaxşılaşdırılması, 
özəl sektorun investisiya 
qoyuluşlarının təşviqi və dəstəkləyici 
dövlət sektorunun yaradılmasıdır. 
11 sektor üzrə hazırlanmış və 
təsdiqlənmiş 12 yol xəritəsinin altısı 
bilavasitə real sektorla, o cümlədən 
neft-qaz və kimya məhsullarının, 
kənd təsərrüfatı məhsullarının 
istehsalı, turizm sektorunun inkişafı 
ilə bağlıdır. İki sahə bilavasitə 
sosial məsələlərlə əlaqədardır. 
Dünya təcrübəsi göstərir ki, bu 
gün milli iqtisadiyyatların davamlı 
inkişaf modelinə keçidinin təmin 
edilməsi həlledici dərəcədə insan 
kapitalının həcmi və keyfiyyəti 
ilə bağlıdır. Telekommunikasiya 
və maliyyə-bank sektorunun 
inkişafı da konseptual sənədin 
hədəf mərkəzindədir. Strateji Yol 
Xəritəsində logistika və ticarətin 
inkişafı da prioritet istiqamət təşkil 
edir. 

Artıq sadalanan istiqamətlərdə 
uğurlu addımlar atılır və ürəkaçan 
nəticələr qazanılır. Xatırladaq ki, 
2004-cü ildə birinci regional inkişaf 
proqramının qəbul edilməsindən 
indiyədək yeni müəssisələr və 
yeni iş yerləri yaradılmışdır. Məhz 
bu proqramın yerinə yetirilməsi 
nəticəsində bölgələrimiz inkişaf edir. 
Ötən illər ərzində böyük və kiçik 
sənaye müəssisələri yaradılır, kənd 
təsərrüfatına böyük dəstək göstərilir. 
Aparılan islahatlar, ilk növbədə, 
idarəetmə, kənd təsərrüfatının, 
ixracın təşviqi ilə bağlı atılan 
addımlar artıq öz bəhrəsini verir. 
Sumqayıt, Balaxanı, Qaradağ, 
Mingəçevir, Pirallahı sənaye 
parklarının, eyni zamanda, Yüksək 
və Mingəçevir yüksək texnologiyalar 
parklarının yaradılması məhz 
uğurla həyata keçirilmiş islahatların 

bəhrəsidir. Dünya təcrübəsi göstərir 
ki, sənaye parklarının yaradılması 
ölkə iqtisadiyyatının ixrac, rəqabət 
qabiliyyətinin, idxalı əvəz edən 
məhsulların istehsalının artırılması, 
ətraf rayonlarda məşğulluğun 
təmini, investisiyaların və müasir 
texnologiyaların cəlb edilməsi 
kimi prioritet vəzifələrin həyata 
keçirilməsində xüsusi əhəmiyyətə 
malikdir. 

Prezident İlham Əliyevin sədrliyi 
ilə Nazirlər Kabinetinin 2018-ci 
ilin birinci yarısının sosial-iqtisadi 
inkişafının yekunlarına və qarşıda 
duran vəzifələrə həsr olunmuş 
iclasda dövlətimizin başçısı 
vurğulamışdı ki, sənaye parklarında 
rezidentlərin sayı 50-yə yaxınlaşır: 
"Sənaye parklarının yaradılması 
da öz səmərəliliyini göstərmişdir. 
Əgər biz bu parkları yaratmasaydıq, 
orada investorlara yaxşı güzəştli 
şərtlər yaratmasaydıq indi 50-yə 
yaxın rezident olmazdı. Bu gün 
bu parklarda icra edilmiş və icra 
ediləcək layihələrin ümumi dəyəri 
3,6 milyard dollardır. Bax, investisiya 
təşviqi sənədi 2,5 milyard manat 
sərmayə gətirir, sənaye parklarına 
isə 3,6 milyard dollar sərmayə 

qoyuluşu nəzərdə tutulur. Ondan 
2,6 milyard dolları artıq qoyulub. 
Əlbəttə ki, Azərbaycanda avtomobil 
istehsalı başlayıb. Neftçalada ildə 
10 min minik avtomobili istehsal 
ediləcək. Biz Gəncə avtomobil 
zavodunda 10 mininci traktorun 
istifadəyə verilməsini qeyd etmişik. 
Yəni, əminəm ki, sənaye parklarının 
fəaliyyəti uğurlu olacaq. İndi bir 
neçə şəhərdə parklar yaradılır. 
Təkliflər verilməlidir ki, gələn il biz 
bu siyasəti hansı şəhərlərdə davam 
etdirə bilərik”.

Bu gün qeyri-neft sektorunun 
inkişaf etdirilməsi məsələsi diqqət 
mərkəzində saxlanılır. Regionların 
inkişafı, müasir iqtisadi və sosial 
infrastrukturun yaradılması və 
digər layihələr reallaşdırılır. 
Regionların sosial-iqtisadi inkişafı 
Dövlət Proqramı çərçivəsində yol-
magistral təsərrüfatı yüksək templə 
inkişaf edir. Çox sayda müasir 
körpü salınmış, tunellər tikilmişdir. 
Bölgələrdə 4-ü beynəlxalq statuslu 
olmaqla, ümumilikdə 6 hava 
limanı vətəndaşların ixtiyarına 
verilmişdir. Bundan başqa, dövlət 
dəstəyi tədbirləri çərçivəsində 
rayonlarda quşçuluq təsərrüfatına, 

heyvandarlıq və südçülük 
komplekslərinə, ət kəsimi və 
emalı müəssisəsinə  milyonlarla 
manat güzəştli kreditin verilməsi 
istehsalın artmasına, son illərdə 
ət və ət məhsullarının idxalının 
əhəmiyyətli dərəcədə azalmasına 
səbəb olmuşdur. Bundan əlavə, 
regionlarda bağçılıq və üzümçülük 
təsərrüfatlarına, istixana 
komplekslərinə və meyvə-tərəvəz 
emalı müəssisələrinə milyonlarla 
manat güzəştli kreditlərin verilməsi 
bu məhsullara daxili tələbatın 
ödənilməsi ilə yanaşı ixrac imkanını 
da yaratmışdır. Ərzaq tələbatının 
yerli istehsal hesabına ödənilməsi 
məqsədilə iri fermer təsərrüfatının 
yaradılmasına da güzəştli kreditlər 
verilmişdir.

Bu gün məlumdur ki, davamlı 
iqtisadi inkişafa nail olunmasında 
qeyri-neft sektoru böyük rol oynayır. 
Qeyd etdiyimiz kimi, tükənən təbii 
sərvətlərlə zəngin Azərbaycanda da 
iqtisadiyyatın şaxələndirilməsində 
qeyri-neft sektorunun inkişafına 
xüsusi diqqət yetirilir və davamlı 
iqtisadi inkişafın təminatında 
informasiya-kommunikasiya 
texnologiyalarının (İKT) rolu da 
yüksək qiymətləndirilir. Xatırladaq ki, 
İKT-nin inkişafı üçün hüquqi bazanın 
yaradılmasında böyük rol oynayan, 
2003-cü ildə ümummili lider Heydər 
Əliyevin imzaladığı “Azərbaycan 
Respublikasının inkişafı naminə 
informasiya və kommunikasiya 
texnologiyaları üzrə Milli Strategiya” 
da ölkəmizdə informasiya 
cəmiyyətinə keçid prosesinin 
sürətlənməsinə təkan vermişdi. 
Məhz ulu öndərin qeyri-neft 
sahəsinə xüsusi diqqət yetirməsi və 
həyata keçirilmiş kompleks tədbirlər 
ölkədə İKT-nin sürətli inkişafına 
gətirib çıxaran innovativ fəaliyyət 
platformasının təşəkkül tapmasına 
şərait yaratmışdı. 

Hazırda innovativ 

rəqabətqabiliyyətli və ixracyönümlü 
İKT potensialının formalaşdırılması, 
ölkənin regional informasiya 
xidmətləri mərkəzinə çevrilməsi, 
kosmik sənayenin inkişaf etdirilməsi 
və peyk texnologiyalarının geniş 
tətbiqi, vətəndaşların və cəmiyyətin 
mövcud imkanlardan, məhsul və 
xidmətlərdən səmərəli bəhrələnməsi 
üçün şərait yaradılması və onların 
İKT biliklərinin, bacarıqlarının və 
hazırlığının yüksəldilməsi, “elektron-
hökumət”in inkişaf etdirilməsi 
və dövlət idarəçiliyinin bütün 
səviyyələrində elektron xidmətlərdən 
istifadə olunması, yüksəkixtisaslı 
kadrların hazırlanması və görülən 
işlərə elmi dəstək verilməsi, ölkənin 
qlobal informasiya məkanına sıx 
inteqrasiyası siyasəti uğurla davam 
etdirilir. Təsadüfi deyil ki, bu gün 
Azərbaycan dünyanın kosmos 
ölkələri ailəsinin üzvüdür.

Bir sözlə, bu gün qeyri-neft 
sektoru sürətlə inkişaf edir və 
hazırda ümumi daxili məhsulun 
70 faizdən çoxunu təşkil edir. 
Prezident İlham Əliyevin dediyi 
kimi, Azərbaycanın hədəfi ixracatı 
şaxələndirmək və ixracyönümlü 
qeyri-neft məhsullarının siyahısını 
genişləndirməkdir. Bu istiqamətdə 
də real uğurlar əldə edilir. 
Azərbaycan dövləti iqtisadi inkişafı 
qeyri-neft sektorunun inkişafında 
görür və ölkə iqtisadiyyatının 
dayanıqlı inkişafını müəyyənləşdirən 
sahələrdə islahatlar həyata keçirir. 
Məhz məqsədyönlü siyasət 
sayəsində son illərdə Azərbaycanda 
qeyri-neft sektorunun inkişafının 
neft sektorunun artım dinamikasını 
üstələməsi məmnunluq doğurur 
və bu tendensiyanın davam 
etməsini şərtləndirən əlverişli 
investisiya-biznes şəraiti hökm 
sürür. Ən əsası, dövlətin qeyri-
neft sektoruna dəstəyinin 
gücləndirilməsi iqtisadiyyatın 
dayanıqlı inkişafını təmin edəcək 
və Prezident İlham Əliyevin 
dediyi kimi, növbəti illərdə həyata 
keçiriləcək çox ciddi islahatlar və 
dərin islahatlar vətəndaşlarımızın 
yaşayış səviyyəsini daha da 
yaxşılaşdıracaqdır.

Səbuhi MƏMMƏDOV, 
“Xalq qəzeti”

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 
NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI
№ 1                         Bakı şəhəri, 7 yanvar 2019-cu il

“Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin 
İnkişafı Agentliyi yanında daimi fəaliyyət göstərən Koor-
dinasiya Qrupunun yaradılması haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 21 sentyabr 
tarixli 408 nömrəli  Qərarında dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 119-cu 
maddəsinin səkkizinci abzasını rəhbər tutaraq, Azərbaycan 
Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin təklifinə əsasən 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti QƏRARA 
ALIR:

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 
21 sentyabr tarixli 408 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respub-
likasının Qanunvericilik Toplusu, 2018, № 9, maddə 1936) 
ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta 
Biznesin İnkişafı Agentliyi yanında daimi fəaliyyət göstərən 
Koordinasiya Qrupunun tərkibi”ndə “Şahin Ələsgərov – 
Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi Apa-
ratının Maliyyə-Tarif və Valyuta Nəzarəti Baş İdarəsinin 
Gömrük Ödənişləri İdarəsinin rəisi” sözləri “Tariyel Alverdiyev 
– Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi Apara-
tının Gömrük Tariflərinin Tənzimlənməsi və Ödənişlər Baş 
İdarəsinin Gömrük Ödənişləri İdarəsinin rəisi” sözləri ilə əvəz 
edilsin.

Novruz MƏMMƏDOV 
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Atəşkəs rejimi 
22 dəfə pozulub

 � Ermənistan silahlı qüvvələrinin 
bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində 
sutka ərzində atəşkəs rejimini 22 dəfə pozub.

Müdafiə Nazirliyindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, 
Ermənistan Respublikası Noyemberyan rayonunun Voske-
van kəndində və adsız yüksəkliklərdə, İcevan rayonunun 
Berkaber, Ayqeovit kəndlərində və adsız yüksəkliklərdə 
yerləşən mövqelərdən Qazax rayonunun Kəmərli, Aşağı 
Əskipara, Qızılhacılı, Cəfərli kəndlərində, Krasnoselsk rayo-
nu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən 
Gədəbəy rayonunun Zamanlı kəndində yerləşən 
mövqelərimiz atəşə tutulub.

İşğal altında olan Ağdam rayonunun Cəvahirli, Qara-
qaşlı, Mərzili, Cəbrayıl rayonunun Nüzgar kəndləri yaxın-
lığında, həmçinin Goranboy, Tərtər və Xocavənd rayonları 
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən də 
ordumuzun mövqeləri atəşə məruz qalıb.

 � Bakının qəribə cazibəsi var. Kim bu şəhərdə 
yaşayıb ömür sürürsə, ömürlük ona vurulur və bu 
doğmalıq, milliyyətindən asılı olmayaraq, şəhər 
sakinlərinin hər birinin könlündə taxt qurur. Bu, əvvəldən 
də belə olub, indi də belədir. Odur ki, “Bakı multikultural 
və tolerant şəhərdir” – deyimi şəhərin həyat tərzində və 
ab-havasında həmişə özünü göstərib. 

Azərbaycan xalqının azad-
lığının şərəf və qürur yeri 
olan Şəhidlər xiyabanını hər 
dəfə ziyarət etdikcə, həmin 
məşum 20 Yanvar gecəsində 
canlarını qurban vermiş 
azərbaycanlılarla yanaşı, ukray-
nalı, tatar, yəhudi, rus kimi digər 
millətlərin nümayəndələrinin 
məzarlarında yazılmış adlara 
nəzər yetirirəm. Demək olar ki, 
hamısı Azərbaycanda doğu-
lub. 20 Yanvar gecəsi Bakını, 
bütövlükdə Azərbaycanı doğma 
bilən və illərdir bu məmləkətdə 
yaşamış azərbaycanlısı da, rusu 
da, tatarı, yəhudisi də... eyni 
taleyi paylaşmışlar. Həmin gecə 
milliyyətindən, dinindən asılı 
olmayaraq, ölkənin taleyi ilə bağlı 
haqsızlığa qarşı hamı həmrəy idi, 
bir idi...

Bu yaxınlarda araşdır-
ma zamanı tanınmış jurnalist 
Qulu Kəngərlinin “Qara Yan-
var şəhidləri” kitabını (1992) 
vərəqlədikcə, bunun bir daha 
şahidi oldum...

Veranın nakam ömrü

Sovet qoşunları Bakıya 
girərkən heç kim təsəvvür edə 
bilməzdi ki, 70 il tərkibində 
yaşadıqları və xidmət etdikləri 
bu ordu insanlara qarşı belə 
bir vəhşi, qanlı cinayət törədər. 
Ancaq, həmin gecə insanlığa 
qarşı törədilmiş cinayət göstərdi 
ki, 70 il zorla, güc və qan ba-
hasına qurulmuş imperiyanın 
əsas niyyəti tamamilə başqadır. 
Xalqlar arasında “Birlik, dostluq 
və bərabərlik” şüarları sadəcə 
sözdə imiş. İmperiyanın bu çirkin 
niyyətini anlayan insanlar öz 
vətənlərinin azadlığı, istiqlaliyyəti 

uğrunda küçələrə axışdı, tankla-
rın qabağında son nəfəslərinədək 
mərdi-mərdanə dayandılar...

20 Yanvar gecəsinin amansız 
gülləsi Bessantina Vera Lvovnanı 

haqlayanda bu məsum və incə 
ruhlu qızcığazın 17 yaşı tamam 
olmamışdı. Yəhudi əsilli, hərbi 
qulluqçu ailəsində dünyaya göz 
açmış Vera ömrünün ən gözəl və 
təravətli çağında idi, 258 nömrəli 
orta məktəbin 11-ci sinfində oxu-
yurdu. Onun da, yəqin ki, hamı 
kimi məktəbdən sonrakı həyat 
barədə arzuları, xəyalları vardı. 
23 nömrəli musiqi məktəbində 
skripkanın sirlərinə yiyələnmişdi. 
Bəlkə də, o amansız gecə 
olmasaydı, kim bilir, indi Vera 
ölkəmizi layiqincə təmsil edən 
istedadlı ifaçı ola bilərdi... Sovet 
ordusunun dinc əhalini aman-
sızca gülləbaran etməsi çoxsaylı 
günahsız vətəndaş kimi Veranın 
da canına qıydı. Salyan kazar-
ması ilə üzbəüz binaya açılmış 
atəş evdə olan Veranın nəğməli 
ürəyini əbədi susdurdu. 20 Yan-
var şəhidlərinin qırxı günü – mar-
tın 2-də isə Veranın doğum günü 
münasibətilə onu sevindərəcək 
güllər Şəhidlər xiyabanında 
məzarı üstünə düzüldü...

Tatar Fərqətin sonuncu 
vətənpərvərliyi

Şəhidlər xiyabanında asta 
addımlarla irəliləyirəm. Daha 
bir 20 Yanvar şəhidi Fərqət 
Şərəfullayeviç Tuxtamışevin 
məzarı önündə dayanıram. 
Fərqət milliyətcə tatardır, 1958-
ci il oktyabrın 29-da dünyaya 
göz açdığı doğma Bakıda da 
gözlərini əbədi yumub. Bakı 
elektrik maşınqayırma zavo-

dunda yığıcı çilingər işləyirdi. 
Həmin gecə iş yoldaşları ilə 

birgə o da digər azərbaycanlılar 
kimi xalqımızın taleyüklü sınaq 
günündə Salyan kazarmasının 
yanında idi. Xalqımıza, günahsız 
və silahsız əhaliyə qarşı tuşlanan 
amansız güllələrə o da sinəsini 
sipər etmişdi. Fərqət həmin gecə 
başından yaralanır. 20 Yanvar 
qətliamından sonra 32 yaşlı 
Fərqətin meyitini valideynləri 
yanvarın 26-da o vaxt Semaşko 
adına xəstəxananın morqundan 
tapırlar....

Aleksandr: 
Uşaqlar, məni niyə?

Andrey Nişşenkonun isə 17 
yaşı vardı. 1972-ci il mayın 6-da 
Bakıda doğulmuşdu. 2 nömrəli 
Dəmir yolu məktəbinin üçün-
cü kursunda oxuyurdu. Həmin 
gecə dostu Fuad Babayevlə 
“Xəzər” kinoteatrının yanında 
görüşmüşdülər. Qəfildən kino-
teatra tərəf hərəkət edən tank-

lardan dostlar atəşə tutuldu. 
Andreyin dostu Fuad Babayev 
o günləri belə xatırlayır: “Biz 
qaçmağa üz qoyduq. Bu vaxt 
mən ayağımdan yaralandım. 
Andrey isə qaçdı. Mən elə bildim 
ki, o, canını qurtara bilib. Amma 
yox...Sonra məni tanımadığım 
adamlar xəstəxanaya apardılar. 
Ertəsi günü öyrəndim ki, əsgərlər 
onu süngü ilə vurublar. Onun 
boynunun ön səthi kəsilmiş, 
nəfəs boruları zədələnmişdir.”... 
Yanvarın 20-də axşam saat 

20-də Tbilisi prospektində 81-27 
nömrəli QAZ-24 markalı maşında 
vurulmuş oğlanın adı Aleksandr 
Vladimiroviç Semyonov idi. 
Əslən rus olan Aleksandrı sovet 
hərbi geyimində olan əsgərlər 
odlu silahla vurmuşdular. Daha 
sonra yaralı halda başqa maşın-
la əsgərlər tərəfindən qospitala 
aparılan Aleksandr son nəfəsini 
toparlayıb rus dilində bu sözləri 
deyə bilmişdi: “ Rebyata, za-
çem menya...” Yanvarın 25-də 
ölümlə sonacan mübarizə apara 
bilməyən Aleksandr vəfat edir. 
Aleksandrın doğulduğu Zabrat 
onun həm də son mənzili olur...

Valeri Zakiroviç Boqdanov 
milis leytenantı idi. Otuz bir yaşı 
vardı. Gəncədə doğulub, bö-
yümüşdü. Yanvarın 19-da onu 
səhər tezdən işə çağırmışdılar. 
Yanvarın 20-də səhər tezdən evə 
gələn Valeri ailəsinə baş çəkib 
və həyat yoldaşına deyib ki, 

bir azdan qayıdacaq. Bu, onun 
son görüşü olur. Kapitan Oqtay 
Mirzəyev və leytenant Ağanəzər 
İsrayılovla birgə maşınla Tbilisi 
prospektindəki kimya şəhərciyinə 
dönərkən arxadan güllə səsi 
eşidilir. Valeri körpəsinin üzünü 
görməmiş həyata “əlvida” deyir. 
Valeri Boqdanov Gəncə şəhər 
qəbiristanlığında dəfn edilib. 

Köməyə gedənlər  
yarı yolda qaldılar...

Alimov Ramis Xarisoviç 1958-
ci il iyulun 21-də Bakıda anadan 
olmuşdu. Milliyyətcə tatar olan 
Ramis 1973-cü ildən Bakı Boru 
Kəməri İdarəsində avtomobil 
təmiri çilingəri işləyirdi. 20 Yanvar 
gecəsində tankların uğultusuna, 
şəhərdə eşidilən vahiməli səsə 
körpə qızı Liliya ilə birgə oyanır. 
Küçədən güllə səsləri gəlirdi. 
Sonra qonşular deyib ki, küçələr 
yaralılarla doludur. Bir çoxları 
kimi, Ramis dərhal geyinib, bayı-

ra çıxıb. Həyat yoldaşı Nuraniyyə 
xanım Ramisin getməsinə mane 
olmaq istəyib. Lakin Ramis belə 
bir gecədə evdə otura bilməzdi. 
Ən azı küçədə yaralılara kömək 
etmək etmək lazım idi. Elə ya-
ralılara kömək edərkən də özü 
gülləyə tuş gəlib.

Yanvarın 20-də 00.38 
dəqiqədə “Azərbaycan” 

nəşriyyatına çağırışa 1 nömrəli 
hərbiləşdirilmiş yanğınsöndürmə 
dəstəsi yollanır. Maşının sürü-
cüsü isə Oleq Yusupov idi. Oleq 
1944-cü il fevralın 28-də Bakıda 
anadan olmuşdu. Bir nömrəli 
hərbiləşdirilmiş yanğınsöndürmə 
dəstəsində sürücü işləyirdi. 
Həmin gecə də yoldaşları ilə 
birgə həmişəki kimi işinin başın-
da idi. Lakin yanğınsöndürmə 
dəstəsi ünvana çatmır. Oleqin 
idarə etdiyi yanğınsöndürmə 
maşını [53-31-AQA] “Naxçıvan” 
mehmanxanasının yanından 
keçəndə maşın atəşə tutulur və 
həlak olur.

Aleksandr Vitalyeviç Marx-
yevka Buzovna təcili yardım 
məntəqəsində həkim işləyirdi. 

Əslən yəhudi olan Aleksandr 
1958-ci ildə Bakıda anadan ol-
muşdu. Həmin gecə yanvarın  
19-da axşam saat 23.05 
dəqiqədə məntəqəyə Türkan 
şosesinə çağırış verilir. İki təcili 
yardım maşını həmin yerə 
göndərilir. Lakin Türkan şosesinə 
çatar-çatmaz atəşə tutulurlar. Hər 
iki maşın zədələnir. Həkim Alek-
sandr Marxyevka döş qəfəsindən 
yaralanır və şəhid olur.

... O qan donduran, ürək 
üşüdən gecədən 29 il keçir. 
Mənə görə, Şəhidlər xiyabanında 
uyuyan və Azərbaycanın azadlığı 
uğrunda canlarından keçmiş bu 
şəhidlərimizin seçimi ən böyük 
həmrəylik və birlik nümunəsidir. 
Onlar həyatları bahasına bu 
həmrəyliklə Azərbaycanın istiq-
lalına yenidən qovuşmasında 
fədakarlıq göstərdilər. 

Bu gün müstəqil 
Azərbaycanın əhalisi Şəhidlər 
xiyabanına and yeri kimi baxır.

Əfsanə BAYRAMQIZI, 
“Xalq qəzeti”

20 YANVAR GECƏSİNDƏ SÖNƏN

Ölkədə qeyri-neft sektorunun inkişaf 
etdirilməsi öz bəhrələrini verir
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Dövlət Statistika Komitəsi: Ölkə üzrə 
pambıq tədarükü 232 min tonu ötüb

 � Pambıq qəbulu məntəqələrinə ölkə üzrə 232 min 231 ton məhsul təhvil verilib.

Dövlət Statistika Komitəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər 
ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 12,1 faiz çoxdur.

Respublika üzrə ən çox pambıq Saatlı (15 min 815 
hektar), İmişli (13 min 645 hektar), Sabirabad (13 min 
55 hektar), Biləsuvar (12 min hektar), Ağcabədi (10 min 

hektar), Bərdə (9 min 630 hektar) və Beyləqan (9 min 560 
hektar) rayonlarında əkilib. Pambıq əkinlərinin 2/3 hissəsi 
bu rayonların payına düşür.

Qeyd edək ki, dövlət emal müəssisələrinə təhvil 
verilmiş pambığın hər kiloqramına görə fermerə 10 qəpik 
subsidiya verir. Həmçinin pambıq əkən fermerlərin məhsul 
istehsalına həvəsləndirilməsi və onların maddi rifahının 
daha da yüksəldilməsi məqsədilə pambığın növlər üzrə 
mövcud alış qiymətləri hər tona 50 manat olmaqla, 2018-ci 
ilin məhsulu üçün 1-ci növün qiyməti 600-dən 650 manata, 
2-ci növün 580-dən 630 manata, 3-cü növün 540-dan 590 
manata, 4-cü növün 500-dən 550 manatadək artırılıb.

Prezident İlham Əliyevin 2017-ci il 13 iyul tarixli 
Sərəncamı ilə təsdiqlənmiş “Azərbaycan Respublikasın-
da pambıqçılığın inkişafına dair 2017–2022-ci illər üçün 
Dövlət Proqramı”nda xam pambıq istehsalının 500 min 
tona çatdırılması nəzərdə tutulur.

AZƏRTAC respublikada pambıq tədarükünə dair 
 yanvarın 8-nə olan operativ məlumatı təqdim edir.

08.01.2019-cu il tarixə pambıq tədarükünə dair operativ məlumat

 � Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 
Milli Hidrometeorologiya Departamentinin 
Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosundan 
Dövlət Dəniz Agentliynin Milli Mərkəzinə 
xüsusi təhlükəli hidrometeoroloji hadisə 
haqqında məlumat daxil olub.

Agentlikdən Trend-ə verilən məlumata görə, yan-
var ayının 9-da günün ikinci yarısından yanvarın 10-dək 
gündüzədək Xəzər dəniz akvatoriyasinda şimal-qərb, şimal 
kuləyinin sürəti saniyədə 19-24 metr, arabir saniyədə 27-
32 metr, açıq dənizdə 35 metrədək güclənəcək. Dalğanın 
hündürlüyünün isə 2-4 metr, daha sonra 6-8 metr olması 
gözlənilir.

Daxil olan məlumatlar Milli Mərkəzin müətəxəssisləri 
tərəfindən təhlil edilib və müvafiq tədbirlərin həyata 
keçirilməsi planlaşdırılıb.

Gəmi sahibləri, liman kapitanları, liman nəzarət 
müfəttişləri müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi və 
xidmətin gücləndirilməsi ilə bağlı Milli Mərkəz tərəfindən 
təlimatlandırılıb.

Milli Mərkəz, eyni zamanda, Fövqəladə Hallar Na-
zirliyinin Böhran Vəziyyətlərində İdarəetmə Mərkəzi, 
Müdafiə Nazirliyinin Hərbi Dəniz Qüvvələri, Dövlət Sərhəd 
Xidmətinin Sahil Mühafizəsi növbə xidmətləri ilə qarşılıqlı 
məlumat mübadiləsi həyata keçirib.

Gəmilərin Hərəkətinin İdarəetmə Xidmətinin ərazisində 
lövbərdə duran və hərəkətdə olan gəmilərə NAVTEX və 
digər rabitə əlaqəsi vasitəsilə hadisə ilə bağlı məlumatlar 
ötürülüb, müvafiq təlimatlar verilib. Bununla yanaşı, 
dənizdə neft-qaz platformalarının aid olduğu qurumlar da 
hadisə ilə bağlı məlumatlandırlıb.

Dövlət Dəniz Agentliyinin Milli Mərkəzi tərəfindən 
Gəmilərin Hərəkətinin İdarəetmə Xidmətinin cavab-
dehlik ərazisində mövcud olan bütün texniki vasitələrlə 
müşahidənin gücləndirilməsi və gəmilərin hərəkətinin 
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi istiqamətində fasiləsiz 
xidmət həyata keçirilir.

Dövlət Dəniz Agentliyi güclü 
küləklə bağlı gəmi sahiblərinə 
və limanlara xəbərdarlıq edib

İranda qar çovğunu 
47 kəndlə əlaqə kəsilib

 � İranda güclü qar çovğunu baş verib.

Trendin məlumatına görə, Zəncan vilayətinin  
47 kəndinə gedən yol bağlanıb.

Vilayətin Yol və Yol Nəqliyyatı Baş İdarəsi direkto-
runun müavini Cavad Yusifi deyib ki, 50 kəndin yolunu 
açmaq mümkün olsa da, güclü qar nəticəsində yenidən  
8 rayonda 47 kəndlə əlaqə kəsilib.

Sinoptiklər qarlı hava şəraitinin davam edəcəyini 
bildiriblər.

Məhkəmə fəaliyyətinə dair  
qanunvericiliyin yeni müddəaları öyrənilir

 � Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ədalət 
mühakiməsinin səmərəliliyinin artırılması üzrə ardıcıl tədbirlər 
davam etdirilir, məhkəmə sistemi müasirləşdirilir, vətəndaşların 
məhkəmələrə əlçatanlığı asanlaşdırılır, işlərə daha çevik və 
keyfiyyətlə baxılması, məhkəmələrdə aşkarlığın artırılması və 
elektron məhkəmə sisteminin tətbiqinin genişləndirilməsi ilə bağlı 
mühüm işlər görülür.

Dövlətimizin başçısının qanunve-
ricilik təşəbbüsü ilə 2018-ci il dekabrın 
28-də qəbul olunmuş qanunlarla Mülki 
Prosessual Məcəllədə və “Məhkəmələr 
və hakimlər haqqında” Qanunda 
edilmiş əsaslı dəyişikliklər məhkəmə 
fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsinə 
və müasirləşdirilməsinə, məhkəmə 
icraatının elektron qaydada aparıl-
masına, operativliyin və şəffaflığın 
təmin olunmasına, vətəndaşların 
məhkəmələrə müraciət imkanlarının 
genişləndirilməsinə xidmət edir.

Ədliyyə naziri Fikrət Məmmədovun 
sədrliyi ilə keçirilmiş müşavirədə yeni 
qanunvericiliyin icrasının təşkili üzrə 
tədbirlər təxirəsalınmadan müzakirə 
olunaraq məhkəmə fəaliyyətinin müasir 
tələblər səviyyəsində daha səmərəli 
qurulması qeyd edilib. Bununla əlaqədar 
xüsusi işçi qrup yaradılıb, tədbirlər planı 
hazırlanıb, silsilə təlimlərin və digər 
maarifləndirmə tədbirlərinin keçirilməsi 
müəyyən olunub.

Ədliyyə Nazirliyinin mətbuat 
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, 
tədbirlər planına uyğun olaraq, yanvarın 
8-də Ədliyyə Nazirliyində qanunveri-
ciliyin yeni müddəalarının öyrənilməsi 
və düzgün tətbiq edilməsi məqsədilə 
hakimlər üçün təlim keçirilib.

Təlimə respublikanın bütün apell-
yasiya məhkəmələrinin və aidiyyəti 
kollegiyalarının, inzibati-iqtisadi və 
paytaxtın rayon məhkəmələrinin sədrləri 
cəlb olunub. Tədbirdə nazirliyin, o 
cümlədən Ədliyyə Akademiyasının, 
habelə Məhkəmə-Hüquq Şurasının 
məsul işçiləri də iştirak ediblər.

Tədbirin açılışında çıxış edən 
Akademiyanın rəhbəri Elçin Xələfov 
qanunvericilikdəki yeniliklərdən bəhs 
edərək, onların məhkəmə fəaliyyətinin 
“Elektron məhkəmə” informasiya sistemi 
tətbiq olunmaqla səmərəliliyinin artırıl-
masına, məhkəmə prosesi iştirakçıla-
rının hüquq və vəzifələrinin daha asan 
və operativ həyata keçirilməsinə xidmət 

etdiyini vurğulayıb, qanunun düzgün 
tətbiqində hazırkı təlimin əhəmiyyətini 
diqqətə çatdırıb.

Ali və Bakı apellyasiya 
məhkəmələrinin təlimçi-hakimləri 
tərəfindən yeni qanunların mahiyyəti, 
bununla bağlı hakimlərin üzərinə 
düşən vəzifələr dinləyicilərə aşıla-
nıb. Bildirilib ki, dəyişikliklərə əsasən 
mülki işlər və iqtisadi mübahisələr üzrə 
məhkəmə icraatının elektron qaydada 
aparılması, bu zaman proses iştirak-
çılarına məhkəmə sənədlərinin “Elekt-
ron məhkəmə” informasiya sistemi 
vasitəsilə (elektron poçt, SMS, elekt-
ron kabinet və s.) dərhal çatdırılması, 
dövlət rüsumlarının sadələşdirilmiş 
qaydada elektron ödəniş sistemi 
vasitəsilə ödənilməsi nəzərdə tutulur. 
Eyni zamanda, yeni qanunvericiliklə 
vətəndaşların mənafelərinin təmin 
edilməsi, ədalət mühakiməsinin 
tezləşdirilməsi məqsədilə bəzi kateqo-
riya işlərə baxılmasının və qərarların 
daha tez qüvvəyə minməsinin 
sadələşdirilmiş məhkəmə prosedur-
ları, habelə məhkəmə statistikasının 
elektronlaşdırılması və digər mühüm 
yeniliklərin tətbiqi təsbit olunub.

Təlimdə qanunvericiliyin yeni 
müddəaları dərindən təhlil olunaraq 
praktikada yaranacaq kazusların həlli 
yolları müzakirə edilib, faydalı fikir 
mübadiləsi aparılıb, hakimləri maraqlan-
dıran suallara aydınlıq gətirilib.

Sonra yeni qanunların düzgün 
tətbiqi ilə bağlı prezentasiya keçirilərək 
məhkəmə fəaliyyətinin səmərəliliyinin 
artırılmasında “Elektron məhkəmə” 
informasiya sisteminin imkanları, o 
cümlədən vahid məhkəmə portalı, 
vətəndaşların şəxsi kabineti, dövlət 
rüsumlarının elektron ödəniş sistemi, 
elektron icra sistemi və s. nümayiş 
etdirilib. 

Dinləyicilər üçün qanunun düzgün 
tətbiqində böyük əhəmiyyət kəsb edən 
belə təlimlərin hər bir bölgədə bütün 
hakimlərin iştirakı ilə keçirilməsi nəzərdə 
tutulur.

Əmək pensiyaları 
indeksləşdirilir

 � Pensiyaçıların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi 
istiqamətində növbəti addım kimi, yanvar ayı ərzində əmək 
pensiyalarının indeksləşdirilərək artırılması təmin ediləcək. 

Belə ki, “Əmək pensiyaları haqqın-
da” Qanunda əmək pensiyalarının ildə 
bir dəfə ölkə üzrə orta aylıq nominal 
əməkhaqqının illik artım tempinə uyğun 
olaraq indeksləşdirilməsi nəzərdə 
tutulur. İndeksləşdirmə Dövlət Statistika 
Komitəsindən Əmək və Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi Nazirliyinə yanvar ayı ərzində 
təqdim olunacaq rəsmi məlumatda 
2018-ci il üzrə ölkəmizdə orta aylıq 
nominal əməkhaqqının artım tempi 
göstəricisi əsas götürülməklə həyata 
keçiriləcək. Pensiyaların 2019-cu ilin 
1 yanvar tarixinə olan məbləği həmin 
göstəriciyə uyğun şəkildə və cari ilin 
əvvəlindən indeksləşdirilərək artırılacaq. 

İlkin məlumata əsasən, 2019-cu 

ilin 1 yanvar tarixinə ölkədə pensiya-
çıların sayı 1,3 milyon təşkil edir ki, 
indeksləşdirmə əsasında pensiyalarda 
artım onlardan təxminən 94 faizinə 
şamil olunacaq. 

Qalan pensiyaçılara isə “Əmək 
pensiyaları haqqında” Qanunun 20-ci 
maddəsindəki qruplar, yəni dövlət 
qulluqçuları, hərbi qulluqçular, xüsusi 
rütbəli şəxslər, millət vəkilləri və s. 
aiddir ki, onların pensiyalarının artımı 
qanunvericilikdə nəzərdə tutulan baş-
qa mexanizm əsasında həyata keçirilir. 

 “Əmək pensiyaları haqqında” 
Qanuna uyğun olaraq, bu ay ərzində 
pensiyalarla birgə, sığortaolunanların 
fərdi hesablarındakı pensiya kapitalla-

rının da ötən il üzrə orta aylıq nominal 
əməkhaqqının illik artım tempinə uyğun 
şəkildə indeksləşdirilməsi gözlənilir.

Zərifə BƏŞİRQIZI, “Xalq qəzeti”

 � Azərbaycan Respublikası Mərkəzi 
Bankı "Maliyyə xidmətlərinin inkişafına 
dair Strateji Yol Xəritəsi"nin "Maliyyə 
bazarı iştirakçılarının bilik və bacarıqlarının 
artırılması" adlı hədəfinin icrası ilə əlaqədar 
2018/2019-cu tədris ilinin birinci yarımilliyində 
Bakı şəhərində yerləşən bir sıra dövlət və özəl 
məktəbəqədər təhsil müəssisələrində uşaqların 
və müəllim heyətinin maliyyə savadlılığının 
artırılması üçün məşğələlər keçirib. 

Mərkəzi Bankdan AZƏRTAC-a bildiriblər ki, ümumilikdə, 
270 nəfəri əhatə edən məşğələlər zamanı uşaqlara maliyyə 
savadlılığının ümumi anlayışları – yığım, qənaət və pul 
haqqında ilkin fikirlər aşılanıb, milli pul nişanlarımız haqqında 
məlumatlanma təmin olunub. Müəllim heyətinə bu mövzula-
rın gələcəkdə tədrisi ilə bağlı məsləhətlər verilib, müəllim və 
uşaqların istifadəsi üçün öyrədici materiallar paylanılıb.

Eyni dövrdə ümumtəhsil müəssisələrinin 300 şagirdi 
üçün də maarifləndirici dərslər təşkil edilib və bu dərslər za-
manı məktəblilərə pul və pul münasibətləri, qənaət və israf, 
yığım, şəxsi büdcə haqqında təqdimatlar keçirilib, maliyyə 
savadlılığı portalından (bizimpullar.az) müxtəlif videoçarxlar 
nümayiş etdirilib. 

Müəllimlərə portaldan tədris prosesində effektiv 
istifadə ilə bağlı tövsiyələr verilib və şagirdlərin biliklərinin 
möhkəmləndirilməsi məqsədilə öyrədici materiallar paylanı-
lıb.

Qeyd edək ki, məktəbəqədər və ümumtəhsil 
müəssisələrinin şagird və müəllim heyəti iqtisadi 
maarifləndirmə tədbirlərində əsas hədəf qruplarından biridir 
və onlara istiqamətlənmiş tədbirlər gələcəkdə də təşkil 
ediləcək.

Mərkəzi Bank məktəbəqədər və 
ümumtəhsil müəssisələrində 

məşğələlər keçirib

Paşinyanın siyasətindən 
ermənilərin narazılığı artır

 � Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının başabəla 
parlamentariləri Paşinyana birləşərək, sabiq prezident 
Köçəryanın müdafiəsinə qalxıblar. Paşinyan bu xəbəri 
qəzəblə qarşılayıb. 

Erməni mətbuatının məlumatına 
görə, Paşinyan həmin parlamentarilərin 
Köçəryanı müdafiəyə qalxmalarını həzm 
edə bilmədiyi üçün Dağlıq Qarabağın 
“prezidenti” Bako Saakayanla görüşüb 
və ona qarşı çıxan parlamentarilərin 
susdurulmasını tələb edib. Eskpertlərin 
fikrincə, “demokratik” Ermənistanın yeni 
hakimiyyəti artıq erməni ictimaiyyətini 
özünə qarşı düşmən obrazında görür. 

Rusiyalı tarix elmlər doktoru, profes-
sor Nikolay Platoşkin erməni mətbuatına 
verdiyi müsahibədə  Paşinyanın möv-
qeyi ilə bağlı olduqca kəskin fikirlər 

bildirmişdir. Platoşkinin sözlərinə görə, 
Paşinyan Ermənistanın maraqlarına 
arxa çevirmişdir. Platoşkin Paşinyanın 
seçkidə qələbəsindən dərhal sonra 
verdiyi əvvəlki bəyanatında Sarkisyan 
rejmini “piylənmiş donuzlar” yığını 
adlandırmışdı: “Erməni xalqı birləşərək 
qan tökmədən “donuz kimi piylənmiş ha-
kim dairəni” zibil qutusuna göndərməyi 
bacardı”.

Erməni xalqı Paşinyanı Sarkisyan-
dan qurtulmaq üçün hakimiyyətə gətirdi. 
Amma Paşinyan erməni xalqının maraq-
larını davamlı olaraq tapdalamaqdadır.

Ermənistan hakimiyyətinin ABŞ və 
Rusiya arasında seçim etmək cəhdləri 
həm rəsmi Moskva, həm də Vaşinqton 
tərəfindən birmənalı qarşılanmır. Görü-
nür elə bu səbəbdən də, Rusiya Paşin-
yanı seçim etmək üçün 3 şərtlə qarşı-
qarşıya qoyub. Vaşinqton isə həmişə 
olduğu kimi, Rusiyanı Ermənistandan 
uzaqlaşdırmağa çalışır. 

Xatırladaq ki, ABŞ-ın Ermənistana 
təyin etdiyi yeni səfir Linn Treys Rusiya 
və postsovet ölkələri üzrə mütəxəssisdir. 
Treys səfir təyin olunmazdan əvvəl 
Dövlət Departamentində Rusiya Fede-
rasiyası işləri üzrə böyük məsləhətçi 
vəzifəsində çalışıb. 

Bu təyinat bir sıra xarici ekspertlərin 
fikrincə, Paşinyana ABŞ tərəfindən bir 
mesajdır. Görünür, rəsmi İrəvan artıq 
Rusiya və ABŞ arasında seçim oyununa 
son vermək məcburiyyətində qalacaq... 
Bu halda Ermənistanın Rusiyanın ciddi 
təzyiqi ilə üzləşəcəyi şübhə doğurmur.

Ülkər FƏRMANQIZI
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 � 2018-ci ildə Azərbaycanda 3 min ton 
bal istehsal edilib. Bunu Trend-ə Azərbaycan 
Arıçılar Assosiasiyasının sədri Bədrəddin 
Həsrətov deyib. Onun sözlərinə görə, istehlak 
5 min ton olub: “Ölkədə istehsal olunan bal 
əhalinin 65-70 faizini təmin edir”.

B.Həsrətov bildirib ki, 
2017-ci ilə nisbətən ötən il arı 
ailəsində artım qeydə alınıb: 
“Bizdə olan statistikaya görə, 
ölkədə 300 min arı ailəsi 
var idi, ancaq subsidiya ilə 
bağlı identifikasiya keçirildi. 
Eyniləşdirilmədən sonra biz 
gördük ki, arı ailəsinin sayı 

400 mindən çoxdur. Həmin 
400 min arı ailəsinin 270 mini 
artıq subsidiya əldə edib”.

Assosiasiyanın sədri 
əlavə edib ki, ölkədə olan 
arıçıların bacarıq və bilikləri 

artırılmalıdır: “Hazırda 
ortalama bir bal ailəsindən 
10 kiloqrama qədər məhsul 
əldə edilir. Bu rəqəm dünya 
ölkələri ilə müqayisədə çox 
azdır. Arıçılarla müəyyən 
tədbirlər keçirərək bilik 
və bacarıqlarını artıra 
bilsək, hər arı ailəsindən 
məhsuldarlıq 25-30 kiloqra-
ma qədər arta bilər”.

Respublikanın çaylarında 
mövcud vəziyyət

 � Ekologiya və Təbii Sərvətlər 
Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya 
Departamentinin verdiyi məlumata görə, 
hazırda Böyük Qafqazın Quba-Xaçmaz 
bölgəsi çaylarında sululuq ongünlük 
normanın 100-150, Kiçik Qafqazın 
çaylarında 40-100, Lənkəran-Astara bölgəsi 
çaylarında isə 80-130 faizini təşkil edir.

Məlumatda daha sonra bildirilir ki, yanvarın 
07-də Kür çayının Qıraqkəsəmən məntəqəsində 
suyun səviyyəsində 1 sm artım müşahidə olunub. 
Hazırda məntəqədə su sərfi saniyədə 135 kub-
metr olmaqla ongünlük normanın 83 faizini təşkil 

edir. 2018-ci ildə bu rəqəm 203 kubmetr olmaqla 
ongünlük  normanın 125 faizini təşkil edib.

Qanıx çayının Əyriçay məntəqəsində suyun 
səviyyəsində 3 sm azalma müşahidə olunub. 
Hazırda məntəqədə su sərfi saniydə 90 kubmetr 
olmaqla, ongünlük normanın 127 faizini təşkil edir. 
2018-ci ildə bu göstərici 84 kubmetr təşkil edərək 
ongünlük normanın 119 faizinə bərabər olub.

Yanvarın 7-də Kür çayının aşağı axarında 
suyun səviyyəsində azalma müşahidə olunub. Belə 
ki, Kür çayının Bankə və Araz çayının Novruzlu 
məntəqələrində 2, Surrada 5, Şirvanda 4, Salyanda 
isə suyun səviyyəsində 1 sm azalma qeydə alınıb.

Hazırda Surra məntəqəsində suyun səviyyəsi 
452 sm (2018-ci il yanvarın 7-də 398 sm), Şirvanda 
351 sm (2018-ci il yanvarın 7-də 275 sm), Salyan-
da 311 (2018-ci il yanvarın 7-də 225 sm), Bankədə 
261 sm (2018-ci il yanvarın 7-də 210 sm), Araz 
çayının Novruzlu məntəqəsində isə 185 sm (2018-
ci il yanvarın 7-də 132 sm) təşkil edir. 

Samirə ƏLIYEVA, “Xalq qəzeti”

 � “Sabahın alimləri” VIII Respublika müsabiqəsində 
iştirak etmək üçün onlayn qeydiyyat başa çatıb. Təhsil 
Nazirliyindən aldığımız məlumatda deyilir ki, müsabiqədə 
iştirak etmək üçün 140 məktəbdən 513 şagird, 322 layihə 
qeydiyyatdan keçib.

Yanvarın 10-dək müsabiqədə 
iştirak üçün qeydiyyatdan keçən 
şagirdlərin sənəd qəbulu həyata 
keçiriləcək.  Elmi Ekspertiza 
Komitəsi tərəfindən layihələr 
yoxlanılacaq və müsabiqəyə 
layiq görülən layihələrin siyahısı 
“sabahinalimleri.edu.az” internet 
səhifəsində açıqlanacaq. 

“Sabahın alimləri” VIII Res-
publika müsabiqəsi 12-14 fevral 
 2019-cu il tarixində keçiriləcək.

Müsabiqənin keçirilməsinin 

məqsədi ümumi təhsil 
müəssisələrinin IX-XI 
siniflərində təhsil alan 
şagirdlərin elmi axtarışlara 
cəlb edilməsi, onların elmi 
və yaradıcılıq fəaliyyətinin 
stimullaşdırılması, elmi 
tədqiqat işinə meyli olan 
istedadlı şagirdlərin aşkarlan-
ması, həmçinin yüksək elmi 
tədqiqat nəticələri qazanmış 
Azərbaycan məktəblilərinin 
seçilib  ABŞ-da keçirilən İntel 

İSEF – Beynəlxalq Elm və Mühəndislik 
Sərgisinə  göndərilməsini təmin 
etməkdir.

Təhsil Nazirliyinin əsas 
təşkilatçılığı ilə 2012-ci ildən etibarən 
keçirilən müsabiqəyə ölkə miqya-
sında maraq ildən-ilə artmaqdadır. 
“Sabahın alimləri” müsabiqəsi riya-
ziyyat, fizika, kimya, biologiya, tibb 
və sağlamlıq, ekologiya, mühəndislik, 
kompüter elmləri üzrə keçirilir.

Samirə ƏLIYEVA, “Xalq qəzeti”

 � Xəzərin Nabran, Neft Daşları və Lənkəran dəniz akvatoriyalarının səth 
sularında duzluluğun paylanmasında azalma müşahidə edilib. Bunu Trendə 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) Coğrafiya Institutunun 
direktor müavini, coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru Məhərrəm Həsənov deyib.

Onun sözlərinə görə, bu, Xəzər dənizi 
ekosisteminin kompleks tədqiqi məqsədilə 
“Azersky” və digər peyklərin məlumatları 
əsasında qlobal iqlim dəyişikliklərinin Xəzər 
dənizinin hidrofiziki sahələrinə və sahillərin 
dinamikasına təsiri ilə bağlı bir neçə il ərzində 
aparılan tədqiqatlar zamanı məlum olub.

Xəzərin Lənkəran, Neft Daşları və Nabran 
dəniz akvatoriyalarında çoxillik (1961-2017-ci 
illər) müşahidə məlumatlarının təhlili göstərir 
ki, bu akvatoriyaların çoxillik havasının və səth 

suyunun temperaturunda artım, səth sularında 
duzluluğun paylanmasında isə azalma baş 
verib.

Lənkəran dəniz akvatoriyasında küləyin 
orta illik sürətində artım, Neft Daşları dəniz 
akvatoriyasında küləyin orta illik sürətində 
1961-ci ildən 1999-cu ilədək artım, 2000-ci 
ildən 2010-cu ilə kimi azalma və yenidən 2011-
ci ildən 2017-ci ilədək artım, Nabran dəniz 
akvatoriyasında isə küləyin orta illik sürətində 
azalma baş verdiyi aşkar edilib.

 � “Şollerin arxivi” filmi 
Almaniyanın “Best Independents” 
festivalında “Ən yaxşı azad 
film” seçilib. Bu barədə filmin 
ssenari müəllifi, quruluşçu 
rejissoru və baş prodüseri 
Cəlaləddin Qasımov məlumat 
verib. Bildirib ki, film almanların 
Azərbaycana gəlişinin 200 illiyi 
münasibətilə və Prezident Ilham 
Əliyevin imzaladığı müvafiq 
sərəncama dəstək olaraq çəkilib. 
Ekran işi Avropa mədəniyyətinə 
azərbaycanlıların sədaqətindən, 
Azərbaycan–Almaniya 
dostluğundan, ölkəmizin 
multikultural dəyərlərindən  
bəhs edir.

Triller janrında çəkilmiş ekran əsərinin 
operatoru Fahir Səmədoğlu, montajçısı 
Faiq Nağıyevdir. Filmdə Xalq artisti Sabir 
Məmmədov, Əməkdar artistlər Əjdər Zey-
nalov, Rövşən Kərimduxt, Ramiz Vəliyev, 
Sevda Ələkbərova, aktyor Mətləb Ərdəbilli 
və başqaları rol alıblar.

Süjet xətti ötən əsrin 40-cı illərində 
Azərbaycanda yaşamış alman mənşəli 
Şollerlər ailəsinin həyatı üzərində qurulmuş 
filmin çəkilişləri Gəncə, Xanlar, Tovuz və 
Bakıda aparılıb. Filmdə alman ailəsinin tim-
salında insan faciəsi göstərilib, eyni zaman-

da, xalqımızın multikultural dəyərlərə sadiq 
qalması nəzərdən qaçmayıb. Filmdə baş 
verən hadisələr real həyatdan götürülüb.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, 
“Xalq qəzeti”

Belçikalı nazir  
Avropa Şurasının  

baş katibi seçilə bilər
 � Belçikanın xarici işlər naziri Didyer 

Reynders Avropa Şurasının baş katibi postuna 
öz namizədliyini irəli sürüb.

Belçikanın “Suar” 
qəzetinin proqnozuna 
görə, ölkənin xarici işlər 
və müdafiə naziri Didyer 
Reyndersin Avropa 
Şurasının baş katibi 
vəzifəsini tutmaq şansı 
çox yüksəkdir.  Qəzetin 
saytında yerləşdirilmiş 
məlumatda deyilir: 
“Hazırkı mərhələdə 
aydındır ki, Reynders 
yeganə namizəddir. 
Lakin namizədlərin irəli 
sürülməsinin sonuncu 
müddəti olan həftənin 
dördüncü günü Litvanın sabiq baş naziri Andryus Kubilyus 
da mübarizəyə qoşula bilər”.

Didyer Reyndersin namizədliyinin irəli sürüldüyünü na-
zirliyin aparatında və Avropa Şurasında da təsdiq etmişlər.

“Suar” qəzeti qeyd edir ki, baş katibin seçilməsi 
üçün seçim komissiyası yoxdur. AŞ üzvü olan ölkələr öz 
namizədini irəli sürə bilər.   

Qeyd edək ki, Avropa Şurasının yeni baş katibi iyun 
ayında seçiləcək, oktyabrda isə öz vəsifəsinin icrasına 
 başlayacaq.

Hazırda Avropa Şurasının baş katibi Turbyorn 
 Yaqlanddır.

 � Türkiyə hesab edir ki, IŞID terror 
qruplaşması Suriyada hərbi baxımdan 
məğlubiyyətə uğrayıb.

Trend-in məlumatına 
görə, bu barədə Türkiyə 
Prezidenti Rəcəb Tayyib 
Ərdoğanın “The New York 

Times” qəzeti üçün yazdığı 
məqalədə deyilir.

Türkiyə lideri məqalədə 
qeyd edir ki, ABŞ-ın 

 Suriyadan qoşunları çıxar-
maq qərarını doğru sayır: 
“Hərbi baxımdan İŞİD 

terror qruplaşması Suriyada 
məğlubiyyətə uğradı”.

T.Ərdoğan, həmçinin bəzi 
ölkələrin qruplaşmanın qalmış 
hissələri ilə mübarizə aparmaq 
adı ilə Suriyanın daxili işlərinə 
qarışmaq istəməsindən nara-
hatlığını bildirib.

Dövlət başçısı qeyd edib 
ki, Türkiyə Suriyada radi-
kallaşma üçün səbəblərin 
aradan qaldırılması üzrə 
hərtərəfli strategiya təklif 
edir.

Tramp və Makron ABŞ qoşunlarının 
Suriyadan çıxarılmasını müzakirə ediblər

 � ABŞ Prezidenti 
Donald Tramp və Fransa 
Prezidenti Emmanuel 
Makron telefonla ABŞ 
qoşunlarının Suriyadan 
çıxarılması planını 
müzakirə ediblər.

“Reuters” agentliyi Ağ 
evə istinadən xəbər verir 
ki, tərəflər, həmçinin Su-
riyada kimyəvi silahdan 
istifadənin əleyhinə olduqlarını 
bildirmişlər. 

Qeyd edək ki, ötən ilin dekabrında Ağ 
evin rəhbəri İŞİD terror təşkilatının məğlub 
olunduğunu bildirərək ABŞ Silahlı Qüvvələri 
kontingentinin münaqişə zonasından çıxarıl-
masını əmr etmişdir.

Ağ evin məlumatında deyilir: “İki ölkə 
lideri İŞİD terror qruplaşmasının məhv 
edilməsinə ümumi sadiqliyi təsdiq edərək 
Suriyadakı vəziyyəti və ABŞ qoşunlarının 

Suriyadan əlaqələndirilmiş şəkildə çıxarılması 
planını müzakirə ediblər”.

Xatırladaq ki, bundan əvvəl dövlət katibi 
Mayk Pompeo qoşunların Suriyadan çıxa-
rılması ilə əlaqədar müttəfiqlərin xəbərdar 
olunduğunu bildirmişdi.

“Xalq qəzeti”

“Sabahın alimləri” 
VIII Respublika müsabiqəsi üzrə 
322 layihə qeydiyyatdan keçib

Azərbaycanda 
arı ailəsinin sayı 

400 mindən çoxdur

İŞİD Suriyada 
məğlubiyyətə uğradı

Ərdoğan:

 � Berlinin 
Teqel və Şönefeld 
hava limanlarında 
təhlükəsizlik 
xidməti əmək
daşlarının tətil 
etməsi səbəbindən 
onlarca reys ləğv 
edilib və ya gecikib.

Almaniyanın “Verdi” 
Həmkarlar İttifaqı aeroport-
ların təhlükəsizlik xidməti 
əməkdaşlarını əməkhaqqının 
artırılması tələbi ilə bazar 
ertəsi günü səhər tezdən 
tətilə başlamağa çağırmışdı. 
Aksiya işəgötürənlər üçün ilk 
xəbərdarlıq olmalı idi. Tətil 
irəlicədən planlaşdırıldığı kimi, 
yerli vaxtla səhər saat 5-də 
başlamış və saat 8:45-dək 
davam etmişdir.

Bir çox sərnişinlər 
əvvəlcədən tətil barədə 
məlumatlandırılıb. Berliner 

Zeitung agentliyinin verdiyi 
məlumata görə tətil azı 80 
reysin icrasına təsir edib. Belə 
ki, 50 istiqamət üzrə reyslər 
ləngiyib, 25 uçuş təxirə salınıb. 
Bununla belə, tətilin nəticə 
vermədiyi bildirilir.

Uçuşların təhlükəsizliyinə 
cavabdeh olan 23 min 
əməkdaşın adından danışıq-
ları aparan “Verdi” təşkilatı iş 
saatlarına görə əməkhaqqının 
artırılmasını tələb edir.

“Xalq qəzeti”

Berlin aeroportlarında tətil

Xəzərin 
bəzi ərazilərində 
duzluluq azalıb 

 “Şollerin arxivi”

filmi 
Almaniyada 

uğur qazandı



 � Siz deyin: vətəndaş nə zaman şikayət etməyə, 
yuxarı təşkilatlara müraciət etməyə başlayır? Təbii ki, 
əksəriyyətiniz “ona laqeydlik göstəriləndə” deyəcəksiniz. 
Tamamilə doğrudur. Çox az adam deyə bilər ki, 
demaqoqlar, haqsız ola-ola “haqqını” tələb edənlər də 
var axı. Bəli, o da var. Amma elələri cəmiyyətimizdə azlıq 
təşkil edir və tədricən onlar da öz səhvini başa düşür, 
necə deyərlər, düz yola qayıdırlar.

Yazmaq indi çox asanlaşıb. 
Qoca da yazır, cavan da, uşaq da, 
o dediyimiz “demaqoq” da. İsti, 
rahat evində, pürrəngi çay qaba-
ğında oturub yazır. Daha əvvəlki 
kimi qələm, kağız, zərf də lazım 
deyil. Bundan ötrü poçta getmək, 
müəyyən miqdarda pul ödəmək də 
unudulub. Elə ki, yazdın ya həmin 
anda, ya da uzağı bir-iki saat 
ərzində məktubuna cavab gəlir... 
Başqa yerləri deyə bilmərəm, 
hər halda, burada söhbət rayon-
lar arasında əhalisinin sayına 
və ərazisinin böyüklüyünə görə 
Azərbaycanda ilk üçlükdə daya-
nan Şəmkirdən gedir...

Rayon icra hakimiyyətinin baş-
çısı Alimpaşa Məmmədov mənim 
stolunun üstündəki kompüterə 
yaxınlaşmağımı xahiş edir və 
daim açıq olan rəsmi “Facebook” 
səhifəsini göstərir. Yazanlarla, 
yazılanlarla məni tanış edir. Özü 
də ilk dəfədir şikayət məktubları 
yazan şəxslər haqqında belə 
məmnunluqla danışan rayon 
rəhbəri görürəm:

– Onlar hamısı mənim dostla-
rımdır, – deyə Alimpaşa müəllim 
sanki mənim təəccübləndiyimi 
hiss edir. – Nöqsanımızı, çatış-
mayan cəhətimizi deyirlərsə, öz 
problemlərini yazırlarsa, deməli 
bu rayonu sevən, başlıcası isə 
bizə etibar və inam göstərən 
insanlardır. Yazan adamdan 
niyə inciməliyik ki? Məktubların 
hamısını bir-bir özüm oxuyuram. 
Həmin anda printerdən çıxarılır, 
dərkənar qoyularaq sənədlərlə və 
vətəndaşların müraciətləri ilə iş 
şöbəsinə verilir.

Bir azdan həmin şöbənin 
müdiri Sənan Quliyevlə 
söhbət edərkən deyəcək ki, 
bu müraciətlər rayon icra 
hakimiyyətinin başçısının şəxsi 
nəzarəti altında icra edilir və 
cavablandırılır. Təkcə keçən il 
onların sayı 300-ə yaxın olub.
Təxminən yarısı sorğu, təklif xa-
rakterli olsa da, şikayətlər də var. 
On bir ayda bu ünvana 32 şikayət 
daxil olub.

Rayonda bu “Facebook” 
səhifəsinin təşkili, ondan çox 
məharətlə istifadə olunması, 
əslində, ayrıca bir yazının möv-
zusudur. Tam cəsarətlə deyirəm 
ki, Şəmkir bu sahədə nümunə 
göstərir. Təsəvvür edin ki, ra-
yon icra hakimiyyəti başçısının 
səhifəsini hər gün orta hesabla 
13 min nəfər izləyir. Lap bu yaxın 
həftələrin birində bu səhifəni dün-

yanın 54 ölkəsindən 103 min 438 
nəfər izləmişdi.

Şəmkir Rayon İcra Hakimiyyəti 
aparatında vətəndaş üçün elə bir 
şərait yaradılıb ki, əlaqə, ünsiyyət, 
müraciət yaratmaq olduqca asan-
laşıb. Aparatda 57-57 nömrəsinə 
zəng etməklə “qaynar xətt”, elekt-
ron poçt da fəaliyyət göstərir. Hər 
bir vətəndaşa mütləq yazılı cavab 
verilir.

Artıq aparatın hər bir məsul 
işçisinə belə bir fikir aşılanıb 
ki, müraciət edən vətəndaş nə 
qədər haqsız olsa da o, diqqətlə 
dinlənilməli, ona hərtərəfli qay-
ğı göstərilməlidir. Rayon icra 
hakimiyyətinin rəhbərliyi tərəfindən 
yaradılmış əlverişli şəraitə uyğun 
olaraq hər bir vətəndaşın günün 
istənilən vaxtı icra hakimiyyətinin 
başçısı, eləcə də aparatın digər 
məsul işçisi ilə əlaqə yaratmaq 
imkanı var.

Bir də var səyyar görüşlər, 
fərdi qəbullar... Son dörd il ərzində 
rayon icra hakimiyyətinin başçı-
sı tərəfindən yerlərdə keçirilən 
səyyar qəbullarda vətəndaşlar 
üçün yaradılan müraciət etmək 
imkanı nəticəsində uzun illərdən 
bəri yığılıb qalmış problemlərin 
əksəriyyəti həllini tapmış və bir 
sıra məsələlərin həlli istiqamətində 
işlər davam etdirilir. 

Yola saldığımız 2018-ci ildə 
də belə olmuşdur. Vətəndaşları 
narahat edən bir sıra problemlər 
diqqətlə araşdırılmış və müva-
fiq tədbirlər görülmüşdür. İcra 
hakimiyyəti başçısı aparatına 
2269 (əvvəlki ilin eyni dövrünə 
nisbətən 84 ədəd az) müraciət, o 
cümlədən 1645 ədəd ərizə, 619 
ədəd şikayət və 5 ədəd təklif daxil 
olmuşdur.

Eyni zamanda, rayon 

rəhbərinin qəbuluna gələn 
vətəndaşların sayı da xeyli 
artmışdır. Ötən ilin eyni dövrü ilə 
müqayisədə 317 nəfər çoxdur. 
Əslində, bunlar fərəhləndirici 
rəqəmlərdir və onu göstərir ki, yerli 
icra strukturlarına, o cümlədən 
rəhbərliyə inam bir qədər də artıb. 

Ötən ilin on bir ayında icra 

hakimiyyəti başçısının rayonun 
ayrı-ayrı yaşayış məntəqələrində 
48 səyyar qəbulu və Şəmkir 
şəhərində 4 məhəlli görüşü olub. 
Bu qəbul və görüşlərdə 12 min 
868 nəfər rayon sakini iştirak 
edib. Səyyar qəbul və görüşlərdə 
vətəndaşlar tərəfindən 280 təklif 
irəli sürülüb. Təkliflərin 32-si 
kəndarası yolların təmirinə, 
59-u suvarma məsələlərinə, su 
kanallarının, subartezian quyu-
larının təmirinə və kanalizasiya 
şəbəkəsinin qurulmasına, 36-
sı torpaq, 22-si məktəb təmiri 
məsələlərinə, yeni bağça bi-
nasının tikintisinə, 10-u idman 
meydançasının təmirinə və digər 
məsələlərə həsr olunub. Həmin 
təkliflərin 238-i həll edilmiş, 42-nin 
icrası ilə bağlı işlər görülür. Qaldı-
rılan məsələləri xırdalığına qədər 

ona görə şərh edirik ki, rayon icra 
hakimiyyəti rəhbərliyinin yerlərdə 
hansı məsələlərlə üzbəüz qaldığı 
barədə oxucuda təsəvvür olsun. 

RİH başçısının səyyar 
qəbullarında və görüşlərində ağ-
saqqalların, ziyalıların, gənclərin 
və bir sözlə, bütün sosial qrupların 
nümayəndələrinin iştirakı təmin 
edilir.

...Şəmkir rayonu, yuxarıda 

qeyd etdiyimiz kimi, respublika-
mızın ən böyük kənd təsərrüfatı 
rayonlarından biridir. Rayon 
əhalisinin də əsas məşğuliyyətini 
əkinçilik və bitkiçilik təşkil edir. 
Rayonun əkinə yararlı torpaq 

sahələrinin 53 min hektardan çoxu 
suvarılan torpaqlardır. 

Əvvəllər suvarmada 
problemlər çox idi. Elə ki, 
Şəmkirçay dəryaçası istifadəyə 
verildi, rayonun əksər hissəsində 

əkin sahələrinin suvarılmasında 
olan problemlər də birdəfəlik ara-
dan qaldırıldı. 

Lakin dəryaçay hər yeri əhatə 
etmir axı. Deməli, əlac qalır suvar-
ma kanallarına, arxlara, artezi-
anlara. Uzun illərdən bəri həmin 
su mənbələrində təmir-bərpa 
işləri aparılmadığına görə əhali 
əkin sahələrinin suvarılmasında 
çətinliklər çəkirdi. Elə şikayət 

məktublarında yazılanlar, səyyar 
qəbullardakı müraciətlər də bu 
vacib məsələlərin həlli ilə bağlı idi. 
Yaranmış vəziyyət nəzərə alına-
raq rayonun Seyfəli zonasında 16 
min 462 nəfər əhalinin yaşadığı 

ərazini su ilə təmin edən, uzunlu-
ğu 24 kilometr olan “Kotançı” arxı, 
Zəyəm Cırdaxan-İrmaşlı-Şiştəpə 
kəndlərini əhatə edən 25 kilo-
metrlik 8 Mart kanalı əsaslı təmir 
edilərək əhalinin istifadəsinə veri-

lib. Çinarlı qəsəbəsini su ilə təmin 
edən, uzunluğu 5 kilometr olan 
“Açıarx”da da təmir işləri aparılır.

Rayonun şimal-qərb 
bölgəsində yerləşən 38 min nəfər 
əhalinin yaşadığı Zəyəm Cırda-
xan, Sabirkənd, Düyərli, İrmaşlı 
kəndlərinin və Zəyəm qəsəbəsini 
su ilə təmin edən, uzunluğu 23,7 
kilometr olan Alıbəy kanalında 
təmir-bərpa işlərinə başlanılmışdır.

Su itkisini azaltmaq məqsədilə 
kanalın Zəyəm çayından başlanan 
hissəsindən – 7 kilometrlik bir 
məsafədən daxili imkanlar hesabı-
na dəyəri 1 milyon manatdan çox 
olan xətt çəkilmişdir.

Digər bir məqamı da diqqətə 
çatdırmaq istəyirəm. İki gün 
əvvəl rayon icra hakimiyyətinin 
rəsmi “Facebook” səhifəsində 
icra hakimiyyəti başçısının 
yanvar ayında keçirəcəyi 
səyyar görüşlərin cədvəli verilib. 
Əksəriyyəti yuxarıda adları çəkilən 
kəndlərdir. Bilirsiniz niyə belədir? 
Səyyar görüşlərdə qaldırılan prob-
lemin həllinə rayon rəhbəri əgər 
söz veribsə, onu nəyin bahasına 
olursa-olsun, həyata keçirir. Hətta 
bu iş müəyyən səbəblərdən çox 
yox, iki-üç ay ləngiyirsə, o, həll 
olunmayanadək başçı həmin 
kəndə getməyi özünə rəva bilmir. 
Bax, budur Şəmkirdə məmur-
vətəndaş münasibətlərində yara-
nan qarşılıqlı inam, etibar, dövlətə 
və dövlətçiliyə sədaqət hissinin 
bariz nümunəsi!

İşlədiyi dörd il müddətində icra 
hakimiyyətinin başçısı Şəmkirə 
müəyyən yeniliklər gətirib. 
Qəzetimizdə gedən yazılarda 
bu barədə vaxtaşırı məlumat 
vermişik. Amma bu rayonda ən 
böyük, daha qabarıq hiss edilən 
yenilik insanlara, vətəndaşlara 
olan münasibət, vəzifə sahibi 
ilə vətəndaş arasındakı səddin 
götürülməsidir. Bilirsiniz, zavodlar, 
fabriklər də açdırmaq olar, yollar 

saldırmaq, məktəblər, səhiyyə 
ocaqları tikdirmək də mümkündür. 
Lakin bütün bunlar insana olan 
fərdi, isti, doğma münasibətin 
yanında heç nədir. Əgər rayon 
rəhbəri şəhid anasının dərdinə 
şərik olub onun əllərindən öpürsə, 
fiziki məhdudiyyəti olan bir iste-
dadlı gənci daha da ruhlandırmaq 
üçün onun əl arabasına tərəf əyilib 
“onun boyda olursa”, hər hansı 
bir şənlikdə əsgərlərlə qol tutub 
“yallı” gedirsə, inanın o, adamların 
gözündə daha da ucalır.

Şəmkir elə bir yerdir ki, diqqət, 
qayğı, ehtiram onlara hər bir maddi 
yardımdan irəlidir. Onsuz da bu 
yerlərin adamları, necə deyərlər, 
çörək qazanmağın yolunu bilirlər, 
tənbəl deyillər, torpağı boş bu-
raxmazlar. Az adam tapılar ki, 
həyətində azı iki sot istixanası 
olmasın. Bu gün rayonda istixa-
naların ucu-bucağı görünmür, 
onların ümumi səhəsi 1000 
hektarı keçib və hər gün də artır. 
Rusiyanın, digər MDB ölkələrinin 
bazarlarında Şəmkirin pomidorunu, 
xiyarını, digər məhsullarını heç 
yerə düşməyə qoymurlar. Bax-
mayaraq ki, onların qiyməti digər 
xarici ölkələrdən gətirilən oxşar 
məhsullardan bir neçə dəfə baha-
dır. Çünki dadı var, keyfiyyəti var...

Rayon icra hakimiyyətinin baş-
çısı özü vaxtaşırı bu təsərrüfatlara 
baş çəkir, adamlara dəstək olur, 
onları torpaqdan daha səmərəli 
istifadə etməyə çağırır. Kömək də 
ki, öz yerində.

Belə bir deyim var: “Sən bir 
addım yaxınlaş, mən on addım ya-
xınlaşacağam”. Şəmkirin bugünkü 
uğurları məhz bu yanaşmanın 
sayəsində əldə edilir. Vəzifə sahibi 
ilə sıravi vətəndaş arasındakı 
sədd çoxdan götürülüb. Bunu 
Şəmkirə yolunuz düşsə, hər biriniz 
görə bilərsiniz. 

Hamlet QASIMOV,  
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri

9 yanvar 2019-cu il, çərşənbə6
Məmurlar, dövlət qurumlarının nümayəndələri xalqla 

bir yerdə olmalıdırlar, onların qayğıları ilə yaşamalıdırlar, 
kobudluğa, yekəxanalığa yol verilməməlidir. Bəzi hallar-
da yekəxanalıq müşahidə olunur, bəzi hallarda məmurlar 
özlərini çox təkəbbürlü aparırlar. Buna yol vermək olmaz. 
Siyasi mədəniyyət olmalıdır və insanlara hörmətlə yanaş-
maq lazımdır.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Məmur-vətəndaş 
münasibətlərində 

qarşılıqlı etimad 

Saatlı Rayon İcra Hakimiyyəti 
2019-cu ildə rayonda yolların əsaslı 
təmirinin satınalınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Lot-1. Yolların əsaslı təmiri işlərinin 

satınalınması.
İştirak haqqı 400 manatdır.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz 

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

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender 
iştirakçıları yüksək kadr potensialına, lazımi 
maliyyə və texniki imkanlara malik olmalı-
dırlar. 

Əlaqələndirici şəxs- Bəyim Quliyeva, 
telefon - (02128-5-25-02), ünvan - Saatlı 
şəhəri, H.Əliyev meydanı.

Saatlı YXO
H/h- AZ39 00000000000002514532
VÖEN- 6700012601
Bank- “Kapital Bank”ın Saatlı filialı

Kod- 200598
VÖEN- 9900003611
M/h- 0137010001944
S.W.İ.F.T.B.İ.K. AIIBAZ2X
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarıl-

mır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

11 fevral 2019-cu il saat 17.00-dək 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);

- Azərbaycan Respublikasında vergilərə 

və digər icbari ödənişlərə dair yerinə 
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmama-
sı haqqında vergi orqanları tərəfindən arayış;

- iddiaçıların son bir ildəki fəaliyyəti 
haqqında 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;

- tender təklifinin bank zəmanəti  
(1 faiz həcmində) zərflər açılan tarixdən 
ən azı 60 bank günü müddətində qüvvədə 
olmalıdır;

- iddiaçıların tender təklifləri Azərbaycan 
dilində olmalıdır.

İddiaçılar tender təklifini və bank 
zəmanətini 19 fevral 2019-cu il saat 17.00-
dək Saatlı şəhəri, H.Əliyev meydanında 
yerləşən Saatlı Rayon İcra Hakimiyyətinin 
tender komissiyasına təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklif zərfləri Saatlı Rayon 
İcra Hakimiyyətində 20 fevral 2019-cu il saat 
10.00-da açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Saatlı RİHB-in Saatlı Şəhər İnzibati 
Ərazi Dairəsi üzrə Nümayəndəliyi
2019-cu ildə küçə və səkilərin abadlaşdırılması  

işlərinin satınalınması məqsədilə

AÇIQ  TENDER  ELAN  EDİR
Lot-1. Küçə və səkilərin abadlaşdırılması 

işlərinin satınalınması.
İştirak  haqqı  200 manatdır.
Tender  iştirakçılarına  təklif  olunur  ki,  

öz  tender  təkliflərini  möhürlənmiş,  imzalan-
mış  ikiqat  zərflərdə  yazılı  surətdə  təqdim  
etsinlər.

Müqaviləni  yerinə  yetirmək  üçün  tender  
iştirakçıları  yüksək  kadr  potensialına,  lazımi  
maliyyə  və  texniki  imkanlara  malik  olmalı-
dırlar. 

Əlaqələndirici  şəxs-  Mətləb Hüseynov, te-
lefon - (02128-5-34-06),  ünvan- Saatlı şəhəri, 
Q.Qarayev küçəsi 5.

Saatlı  YXO
H/h- AZ39 00000000000002514532
VÖEN- 6700012601
Bank- “Kapital Bank”ın Saatlı  rayon  filialı

Kod- 200598
VÖEN- 9900003611
M/h- 0137010001944
S.W.İ.F.T.B.İ.K.  AIIBAZ2X
İştirak  haqqı  heç  bir  halda  geri  qayta-

rılmır.
İddiaçılar  tenderdə  iştirak  etmək  üçün  

11 fevral  2019-cu  il  saat 17.00-dək  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  olma-
lıdır);

-Azərbaycan  Respublikasında  vergilərə  
və  digər  icbari  ödənişlərə  dair  yerinə  

yetirilməsi  vaxtı  keçmiş  öhdəliklərin  olma-
ması  haqqında  vergi  orqanları  tərəfindən  
arayış;

-iddiaçıların  son  bir  ildəki  fəaliyyəti  
haqqında  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;

-tender  təklifinin  bank  zəmanəti  (1 faiz  
həcmində)  zərflər  açılan  tarixdən  ən  azı  60 
bank  günü  müddətində qüvvədə  olmalıdır;

-iddiaçıların  tender  təklifləri Azərbaycan  
dilində olmalıdır.

İddiaçılar  tender  təklifini  və  bank  
zəmanətini 19 fevral   2019-cu  il  saat  17.00-
dək  Saatlı şəhəri,  Q.Qarayev küçəsi 5 nömrəli 
ünvanda  yerləşən  Saatlı  RİHB-in  Şəhər  
İnzibati Ərazi Dairəsi  üzrə  Nümayəndəliyinin  
tender  komissiyasına  təqdim  etməlidirlər.

Göstərilən  vaxtdan  gec  təqdim  olunan  
zərflər  açılmadan  geri  qaytarılacaqdır.

İddiaçıların  təklif  zərfləri  Saatlı  
RİHB-in Şəhər İnzibati Ərazi Dairəsi  üzrə  
Nümayəndəliyində  20 fevral   2019-cu  il  saat 
10.00-da  açılacaqdır.

İddiaçıların  səlahiyyətli  nümayəndələri  
iştirak  edə  bilərlər.

Tender  komissiyası
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Reyestr nömrəsi Reyestrə  
daxilolma tarixi Bankın adı

1 30/07/07 ASC “Xalq” Bankı
2 30/07/07 “AtaBank”ASC
3 30/07/07 “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı”ASC
4 30/07/07 “ACCESSBANK” QSC
6 30/07/07 “Bank Melli İran” Bakı filialı
7 30/07/07 “Azər Türk Bank” ASC
9 30/07/07 “Bank of Baku” ASC

10 30/07/07 “Bank Respublika” ASC
11 30/07/07 “Kapital Bank” ASC
13 30/07/07 “AGBank” ASC
14 30/07/07 “Muğanbank” ASC
15 30/07/07 “Nikoyl” İKB ASC
16 30/07/07 “Pakistan Milli Bankı”nın Bakı filialı
17 30/07/07 “Rabitəbank” ASC
20 30/07/07 “TuranBank” ASC
21 30/07/07 “UNİBANK” Kommersiya Bankı” ASC
22 30/07/07 “Yapı Kredi Bank Azərbaycan” QSC
26 30/07/07 “Amrahbank” ASC
28 07/08/07 “Expressbank” ASC
31 10/09/07 “Azərbaycan Sənaye Bankı” ASC
34 10/09/07 “NBC BANK” ASC
35 25/10/07 “Günay Bank” ASC
36 04/12/07 “Bank Avrasiya” ASC
37 04/12/07 “PAŞA Bank” ASC
38 29/08/08 “Naxçıvanbank” ASC
39 16/01/09 “AFB BANK” ASC
40 26/02/09 ASC “Bank VTB (Azərbaycan)” 
42 28/04/09 “PREMİUM BANK” ASC
43 15/04/10 “Bank BTB” ASC
45 15/05/15 “Ziraat Bank Azərbaycan” ASC

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının  
İşlər İdarəsi təmir işlərinin satınalınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 12 lot üzrə keçiriləcəkdir.
Lot-1. Biofizika İnstitutunun 5 mərtəbəli 

laboratoriya korpusunda təmir işlərinin 
satınalınması.

Lot-2. M.Qaşqay küçəsində yerləşən 
AMEA-nın qonaq evində təmir işlərinin 
satınalınması.

Lot-3.Zoologiya İnstitutunun 6 
mərtəbəli laboratoriya korpusunda təmir 
işlərinin satınalınması.

Lot-4. Strateji Elmi-Tədqiqatlar 
Mərkəzinin AMEA Yüksək Texnologiyalar 
Parkının ərazisində yerləşən 2 nömrəli 
elmi- tədqiqat laboratoriya binasında təmir 
işlərinin satınalınması.

Lot-5.AMEA Yüksək Texnologiyalar 
Parkının ərazisində yerləşən Nəqliyyat-
təsərrüfat binasında təmir işlərinin  
satınalınması.

Lot-6.Mərkəzi Nəbatat Bağının 
ərazisinin hasarında təmir işlərinin  
satınalınması.

Lot-7. Şamaxı rayonu ərazisində 
yerləşən AMEA-nın qonaq evində təmir 
işlərinin satınalınması.

Lot-8. Mikrobiologiya İnstitutunun 
birmərtəbəli laboratoriya binasında təmir 
işlərinin satınalınması.

Lot-9. Neft və Qaz İnstitutunda təmir 
işlərinin satınalınması.

Lot-10. İdarəetmə Sistemləri İnsti-
tutunun inzibati binasında təmir işlərinin 
satınalınması.

Lot-11. Fizika İnstitutunun kriogen 
laboratoriya korpusunda təmir işlərinin 
satınalınması.

Lot-12.Təbiət Tarixi Muzeyinin inzibati 
binasında təmir işlərinin satınalınması.

Maraqlananlar hər lot üçün 30 (otuz) 
manat məbləğdə tenderdə iştirak haqqını 
aşağıda göstərilən hesaba köçürdükdən 
sonra tenderin əsas şərtlər toplusunu ala 
bilərlər:

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası-
nın İşlər idarəsi

VÖEN-1700007431 
9 saylı Xəzinədarlıq İdarəsi 
VÖEN-1700987121
Bank-DXA 
VÖEN- 1401555071 
Kod-210005
H/h-

AZ67CTRE00000000000002728301
M/h-

AZ41NABZ01360100000000003944
SWIFT-CTREAZ22
H/h-AZ28CTRE 

00000000000004138316 
Fond-3, büdcə təsnifatı kodu-142319
İştirak haqqı heç bir halda geri qayta-

rılmır.
Malgöndərənlər (podratçılar) iddi-

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

- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 
müraciət;

- iştirak haqqının ödənilməsini təsdiq 
edən bank sənədi;

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

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

- malgöndərən (podratçı) haqqında 
tələb olunan sənədlər:

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

- malgöndərənin (podratçının) ixtisas 
göstəricilərinə dair məlumat;

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

arayışı;
- Azərbaycan Respublikasında 

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

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

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

- məhkəmə araşdırmalarına cəlb olu-
nub-olunmaması barədə məlumat;

- son bir ildə yerinə yetirilmiş analoji 
işlərin ünvanı göstərilməklə ətraflı məlumat.

Malgöndərənlər (podratçılar) 1-ci, 2-ci 
və 5-ci bəndlərdə qeyd olunan sənədləri 
11 fevral 2019-cu il saat 17.00-dək tender 
komissiyasına təqdim etməlidirlər.

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

İddiaçılar tender təklifini və təklifin 
bank təminatını imzalanmış, möhürlənmiş, 
ikiqat bağlanmış zərfdə 21 fevral 2019-cu 
il saat 17.00-dək Bakı şəhəri, İstiqlaliyyət 
küçəsi 30 nömrəli ünvanda yerləşən AMEA 
Rəyasət Heyətinin inzibati binasında tender 
komissiyasına təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

Təklif zərfləri 22 fevral 2019-cu il saat 
11.00-da AMEA RH-nin kiçik iclas zalında 
açılacaqdır.

Açılışda iddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanu-
nunun tələblərinə uyğun keçiriləcəkdir. 

Tender komissiyası

“Azərsu” ASC daxili vəsaiti hesabına Ceyranbatan Su Təchizatı İdarəsinin 
Ceyranbatan ultrasüzgəcli sutəmizləyici qurğular kompleksində yerləşən 

200 mikronluq incə dənəli süzgəclərdə təmir işlərinin icrası ilə bağlı 11 ədəd 
platformanın quraşdırılması işlərinin satınalınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 1 (bir) lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Ceyranbatan Su Təchizatı 

İdarəsinin Ceyranbatan ultrasüzgəcli 
sutəmizləyici qurğular kompleksində yerləşən 
200 mikronluq incə dənəli süzgəclərdə təmir 
işlərinin icrası ilə bağlı 11 ədəd platformanın 
quraşdırılması işlərinin satın alınması.

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 aşa-
ğıdakı məbləğdə iştirak haqqını göstərilən 
hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan 
dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu 
Bakı şəhəri, Moskva prospekti, 67, “Azərsu” 
ASC-nin Təchizat və Satınalmaların İdarə 
Olunması Departamentindən (əlaqələndirici 
şəxs- Ağaəli Mirzəyevdən, telefon- 431 47 
67/2246) ala bilərlər.

İştirak haqqı 200 manatdır.
Təşkilat- “Azərsu” ASC
VÖEN-9900001751
Bank- “Kapital Bank” ASC-nin 1 saylı 

Nəsimi filialı
Kod- 200112

VÖEN- 9900003611
M/h- AZ37NABZ 0135010000000001944
S.W. İ. F. T. BIK- AİİBAZ2X
H/h - AZ65AİİB 33070019441100216111
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarıl-

mır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət (tender komissiyasının adına);
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 

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

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

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

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

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti 
haqqında bank arayışı;

- oxşar fəaliyyətlə bağlı ən azı yerinə 
yetirilmiş bir müqavilə;

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

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

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi və 
bank təminatı istisna olmaqla) 11 fevral 2019-
cu il saat 18.00-a qədər, tender təklifi və bank 
təminatını isə möhürlənmiş ikiqat zərflərdə 
18 fevral 2019-cu il saat 16.00-a qədər Bakı 
şəhəri, Moskva prospekti 67, “Azərsu” ASC-
nin satınalmaların Təşkili və İdarə Olunması 
Departamentinə təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

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

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikası 
Dövlət Neft Fondu (ARDNF)

aşağıdakı lotlar üzrə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR:
Lot – 1. Emerson markalı kəsintisiz güc 

mənbələrinə (UPS) təmir və sərfiyyat materiallarının 
satınalınması.

Lot-2. Secalt markalı fasad təmizləmə qurğularına 
təmir materiallarının satınalınması.

Lot-3. Boyaq məhsullarının satınalınması.
Lot-4. İT sistemləri üçün yeni lisenziyaların alın-

ması, mövcud lisenziyaların, vendor texniki xidmətinin 
müddətinin uzadılması xidmətinin satınalınması.

Lot-5. İnformasiya texnologiyaları avadanlıqlarının 
və ehtiyat hissələrinin satınalınması.

Lot-6. Unikal nömrəli və ştrixkodlu plombların 
satınalınması.

Lot-7. Cisco İT avadanlıqlarına (SMARTNET) 
istehsalçı zəmanətlərinin 1 il müddətinə uzadılması 
xidmətinin satınalınması.

Lot-8. Dəyişikliklərin idarə olunması və təhlükəsizlik 
hadisələrinin monitorinqi üzrə texniki xidmətin satınalın-
ması.

Lot-9. “İKT infrastrukturunda zəiflikləri texniki 
audit etmək” xidməti üçün (“Penetration Testing”) test 
alətlərinin, lisenziyaların və texniki dəstəyin satınalın-
ması.

Lot-10. İnformasiya təhlükəsizliyi sistemlərin (GFİ 
və Radware) lisenziyalarının 1 il müddətinə uzadılması.

Lot-11.Təmizlik xidmətlərinin satınalınması.
Lot-12. Ərzaq malların satınalınması.
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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 açıq tender ARDNF 
üçün malların, işlərin və xidmətlərin satınalınmasını 
əhatə edir.

Tender proseduru 8 fevral 2019-cu il yerli vaxtla 
saat 10.00-da, ARDNF-in yerləşdiyi Bakı şəhəri, Nizami 
rayonu, Heydər Əliyev prospekti 165 nömrəli ünvanda 
tender təklifi zərflərinin açılışı ilə başlanacaqdır.

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;

-tender təklifi (tender təklifi qiymətinin 1 faizi 
həcmində tender təklifinin təminatı (bank zəmanəti) ilə 
birlikdə); 

-podratçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti barədə 
bank arayışı.

Podratçılardan tələb olunan sənədlər 31 yan-
var 2019-cu il, yerli vaxtla saat 18.00-a qədər faks, 
elektron poçt və ya adi poçtla, tender təklifləri isə hər 
lot üzrə ayrı-ayrı zərflərdə olmaqla 7 fevral 2019-cu il, 
yerli vaxtla saat 18.00-a qədər 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 Lot -2, Lot -3, Lot -6, Lot -12 üçün 50 
(əlli) manat və Lot -1, Lot -4, Lot -5, Lot -7, Lot -8, lot-9, 
Lot -10 və Lot -11 üçün isə 100 (yüz) manat məbləğdə 
müəyyən edilmişdir. Tenderin əsas şərtlər toplusu 
tenderdə iştirak edən podratçılara müvafiq iştirak haqqı 
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- AZ74NABZ01451700000000001944 
S.W.I.F.T bik: NABZAZ 2C 
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
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 - Lot -4, Lot - 5 və 
Lot - 7 üçün Ülvi Abdullayev (dax.: 1210), Lot - 6, Lot - 8, 
Lot - 9 və Lot -10 üçün Nailə Məmmədli (dax.: 9005), 
Lot -1-3, Lot -11 və Lot - 12 üçün Elşad Bağırov, (dax.: 
1010), hüquqi məsələlər üçün isə Kəmalə Rəhimovadır 
(dax.: 8023)).

Tender komissiyası

“BAKI BEYNƏLXALQ DƏNİZ TİCARƏT LİMANI” QSC 
liman təhlükəsizliyinin qiymətləndirilməsi və konseptual layihənin  
hazırlanması üçün işlərin və xidmətlərin satınalınması məqsədilə 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
I. Tenderdə iştirak üçün təqdim edilməli sənədlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı müraciət;
- iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi;
- tender təklifi.
Müsabiqədə iştirak haqqında müraciət (imzalanmış və 

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

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

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

* İştirak haqqı 150 manatdır.
İştirak haqqı manatla və ya ekvivalent məbləğdə ABŞ dolları 

və Avro ilə ödənilə bilər.
Hesab nömrələri: 
Bank rekvizitləri- “Kapital bank”in 1 saylı Səbail filialı
Kod- 200059
M/h-AZ37NABZ01350100000000001944
VÖEN- 9900003611
SWIFT: AIIBAZ2X
Beneficiary name: Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı
Beneficiary account: AZ27AIIB33010019443500206105

VÖEN- 9900065281
Ödənilmiş iştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
III. Əsas şərtlər toplusunu alan malgöndərənlər (podratçılar) 

aşağıda qeyd olunan ilkin sənədləri təqdim etməlidirlər:
- Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari 

ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olma-
ması haqqında arayış;

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

- son bir ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı;
- tam adı, hüquqi statusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan 

keçdiyi ölkə və rekvizitləri;
- mənşə və uyğunluq sertifikatları;
- digər sənədlər.
Yuxarıdakı sənədlər 28 yanvar 2019-cu il saat 18.00-a 

qədər göstərilən ünvana təqdim edilməlidir.
IV. Tender təklifi və tender təklifi təminatının təqdim olunma-

sına dair tələblər aşağıdakılardır:
- tender təklifi (zərflərin açıldığı gündən sonra azı 60 bank 

günü qüvvədə olmalıdır);
- tender təklifinin ümumi qiymətinin 2 faizi həcmində tender 

təklifinin təminatı (tender təklifinin qüvvədə olma müddətindən 30 
bank günü çox olmalıdır).

Tender təklifi və tender təklifinin təminatı möhürlənmiş, ikiqat 
zərfdə, 2 (iki) nüsxədə (əsli və surəti) 5 fevral 2019-cu il saat 
18.00-a qədər göstərilən ünvana təqdim edilməlidir.

Həmin vaxtdan gec təqdim olunan zərflər açılmadan geri 
qaytarılacaqdır.

V. Müsabiqədə tətbiq edilən qaydalar və “Bakı Beynəlxalq 

Dəniz Ticarət Limanı” QSC-nin müstəsna hüququ barədə 
məlumat:

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

- Bakı Limanının daxili satınalma prosedurlarına uyğun ola-
raq satınalma komissiyası bütün müsabiqə təkliflərini rədd etmək 
və müsabiqəni ləğv etmək hüququna malikdir.

VI. Satınalan təşkilatın ünvanı:
Ünvan: AZ1010, Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Ü.Hacıbəyov 

küçəsi 72.
VII. Əlaqələndirici şəxs- Hacıyeva Aytəkin Əvəz qızı, satı-

nalmalar şöbəsinin aparıcı mütəxəssisi, telefon nömrəsi- +994 12 
498-91-84.

e-mail: ahajiyeva@portofbaku.com
VIII. Tender təklifi zərflərinin açılışı tarixi, vaxtı və yeri:
Zərflər 6 fevral 2019-cu il, Bakı vaxtı ilə saat 17.00-da elanın 

VI bölməsində göstərilən ünvanda açılacaqdır. 
IX. Təkliflərin müqayisə edilməsi və qiymətləndirilməsi 

aşağıdakı meyarlara əsasən həyata keçiriləcəkdir:
- qiymət;
- keyfiyyət;
- təcrübə;
- maliyyə vəziyyəti və s.
X. Müqavilənin yerinə yetirilməsi müddəti:
Satınalma müqaviləsinin 8 həftə müddətində yerinə 

yetirilməsi tələb olunur.

Satınalma komissiyası

“AZƏRBAYCAN TELEVİZİYA VƏ RADİO VERİLİŞLƏRİ” QSC
UPS avadanlıqlarının servis xidmətinin satınalınması məqsədilə

KOTİROVKA SORĞUSU ELAN EDİR
Kotirovka sorğusunun iştirakçılarına təklif 

olunur ki, öz təkliflərini möhürlənmiş, imza-
lanmış şəkildə yazılı surətdə təqdim etsinlər. 
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün kotirovka 
sorğusunun iştirakçıları lazımi maliyyə və 
texniki imkanlara malik olmalıdırlar. Kotirovka 
sorğusunda iştirak etmək istəyənlər şərtlər 
toplusunu Bakı şəhəri, M. Hüseyn küçəsi 1 
nömrəli (əlaqələndirici şəxs İlham Axundovdan, 
telefon- 537-03-38) ünvandan ala bilərlər. İddi-
açılar kotirovka sorğusunda iştirak etmək üçün 
sənədləri 17 yanvar 2019-cu il saat 18.00-a 

qədər Bakı şəhəri, M.Hüseyn küçəsi  
1 nömrəli ünvana təqdim etməlidirlər. 
Göstərilən müddətdən gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. İddiaçıla-
rın təklifləri 18 yanvar 2019-cu il saat 12.00-da 
Bakı şəhəri, M.Hüseyn küçəsi 1 nömrəli ünvan-
da xüsusi ayrılmış otaqda açılacaqdır. İddiaçılar 
və onların səlahiyyətli nümayəndələri zərflərin 
açılış prosedurunda iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

“AZƏRBAYCAN TELEVİZİYA VƏ RADİO VERİLİŞLƏRİ” QSC
dizel generatorlarının servis xidmətinin satınalınması məqsədilə

KOTİROVKA SORĞUSU ELAN EDİR
Kotirovka sorğusunun iştirakçılarına təklif 

olunur ki, öz təkliflərini möhürlənmiş, imza-
lanmış şəkildə yazılı surətdə təqdim etsinlər. 
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün kotirovka 
sorğusunun iştirakçıları lazımi maliyyə və 
texniki imkanlara malik olmalıdırlar. Kotirovka 
sorğusunda iştirak etmək istəyənlər şərtlər 
toplusunu Bakı şəhəri, M. Hüseyn küçəsi 1 
nömrəli (əlaqələndirici şəxs İlham Axundovdan, 
telefon- 537-03-38) ünvandan ala bilərlər. 
İddiaçılar kotirovka sorğusunda iştirak etmək 
üçün sənədləri 17 yanvar 2019-cu il saat 

18.00-a qədər Bakı şəhəri, M.Hüseyn küçəsi 1 
nömrəli ünvana təqdim etməlidirlər. Göstərilən 
müddətdən gec təqdim olunan zərflər açılma-
dan geri qaytarılacaqdır. İddiaçıların təklifləri 18 
yanvar 2019-cu il saat 12.00-da Bakı şəhəri, 
M.Hüseyn küçəsi 1 nömrəli ünvanda xüsusi 
ayrılmış otaqda açılacaqdır. İddiaçılar və on-
ların səlahiyyətli nümayəndələri zərflərin açılış 
prosedurunda iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Cənubi Muğan Kanalı İstismarı İdarəsi
2019-cu ildə təsərrüfat ehtiyacları üçün istismar tədbirlərinin  

yerinə yetirilməsinin satınalınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 2 lot üzrə keçirilir.
Lot- 1. Əsaslı və cari təmir üçün tikinti materialla-

rının satınalınması.
Lot-2. Nasos stansiyasında mexaniki və elektrik 

avadanlıqlarının, torpaqqazan mexanizmlərin və 
nəqliyyat vasitələrinin təmiri üçün ehtiyat hissələrinin 
satınalınması.

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

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

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender işti-
rakçıları lazımi texniki və maliyyə imkanlarına malik 
olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər iştirak haqqını 
göstərilən hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan 
dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu 
Biləsuvar şəhəri, H.Əliyev küçəsi 86 nömrəli ünvanda 
yerləşən Cənubi Muğan Kanalı İstismarı İdarəsindən 
(əlaqələndirici şəxs- Atabala Heydərovdan, telefon- 

02529-5-00-32) ala bilərlər.
İştirak haqqı lot-1 üçün 55, lot -2 isə 45 manatdır.
Təşkilat- Biləsuvar CMKİİ
H/h- AZ 68 CTRE 00000000000002352602
VÖEN- 4100036711
Bank- Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Kod- 210005
VÖEN- 1401555071
M/h- AZ 41 NABZ 01360100000000003944
S.W.İ.F.T.BİK CTREAZ 22
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün aşağıdakı 

sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı müraciət;
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi barədə 

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

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

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

- Azərbaycan Respublikasında vergilərə və 
digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı 

keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq vergi 
orqanından arayış;

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

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti haq-
qında 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 haqqın-
da” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün yu-
xarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank 
zəmanəti istisna olmaqla) 29 yanvar 2019-cu il saat 
18.00-a qədər, tender təklifi və bank zəmanətini isə 
möhürlənmiş ikiqat zərfdə 6 fevral 2019-cu il saat 
18.00-a qədər Biləsuvar şəhəri, H.Əliyev küçəsi 86 
nömrəli ünvanda yerləşən Cənubi Muğan Kanalı 
İstismarı İdarəsinə təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər 
açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 7 fevral 2019 -cu il saat 
11.00-da yuxarıda göstərilən ünvanda açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri iştirak edə 
bilərlər.

Tender komissiyası

B İ L D İ R İ Ş
Əmanətlərin Sığortalanması Fondu 

“Əmanətlərin Sığortalanması haqqında” 29 
dekabr 2006-cı il tarixli Azərbaycan Respub-
likası Qanununun 30.1-ci maddəsinə əsasən 
iştirakçı bankların 2019-cu il yanvarın 9-na 
olan reyestrini ictimaiyyətin diqqətinə çatdırır:
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Böyük Britaniya 

“Jaguar”da texniki qüsur aşkarlanıb

Böyük Britaniyanın “Jaguar Land Rover” şirkəti Çin 
bazarında satılmış 68 min 828 avtomobili texniki qüsur-
lara görə geri çağırıb. Bildirilir ki, həmin avtomobillərin 
mühərrikindəki diyircəkli val vaxtından əvvəl aşınır və 
sıradan çıxır.  Qeyd edilir ki, geriçağırılma 2009-2016-cı 
illərdə istehsal olunmuş “Discovery 4” və “Range Rover 
Sport” modellərinə şamil olunur.

Xəbəri “Mir24” verib.

Portuqaliya 

Ən yaxşı maliyyə naziri 

Portuqaliyanın 
maliyyə naziri Mariu 
Sentenunu 2018-ci ildə 
Avropanın ən yaxşı 
maliyyə naziri seçilib. 
Məlumata görə, onun 
fəaliyyəti dövründə 
Portuqaliyada 2013-cü 
ildə qeydə alınmış 17 
faiz səviyyəsindəki iş-
sizlik azalaraq 7 faizdən 
aşağı düşüb.

Məlumatı “Financial Times” yayıb.

Yaponiya 

Mavi tuna 3,1 milyon dollara satılıb
Tokioda hər il 

Yeni il bayramın-
dan sonra keçirilən 
ənənəvi mavi tuna 
balığı hərracında 
bu il 278 kiloqramlıq 
balıq 333,6 milyon 
yenə (3,1 milyon 
dollara yaxın) 

satılıb. Balığı “Suşi Dzammay” restoranlar şəbəkəsi 
alıb. Restoranlar şəbəkəsi bu balığı almaqdan məmnun 
olduğunu bildirib.

Qeyd edək ki, Yaponiyada Yeni il bayramında iri 
balığın yüksək qiymətə satılması yaxşı əlamət hesab 
edilir.

Xəbəri “Jiji Press” verib.

Səudiyyə Ərəbistanı

Qadınlara stüardessalıq icazəsi
Son zamanlar 

bir sıra ilklərə imza 
atan Səudiyyə 
Ərəbistanında 
daha bir yenilik 
tətbiq olunacaq. 
Bildirilir ki, ölkənin 
ilk qadın stüardes-
saları bu ayın so-
nuna kimi  “Flynas” 
aviaşirkətinə 
məxsus sərnişin 

təyyarələrində fəaliyyətə başlayacaqlar.
Onların geyimi ölkənin ənənələrinə uyğun olacaq.
Məlumatı “Business İnsider” yayıb.

İspaniya 

Brahim Dias “Real”a keçib
Madridin “Real” 

klubu qış transfer 
pəncərəsində ilk ke-
çidini reallaşdırıb. Bil-
dirilir ki, gənc futbolçu 
“Mançester Siti”dən 17 
milyon avroya transfer 
edilib. 19 yaşlı hü-
cumçu ilə 2025-ci ilin 
yayına kimi müqavilə 
imzalanıb. Müqavilənin şərtlərində 7 milyon avroluq 
bonus da yer alıb. Diasın illik məvacibi 3,5 milyon avro 
olacaq.

Xəbəri “Futbol.ua” verib.

Hazırladı: Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

 Â Yanvarın 9-da
 Â Bakıda və Abşeron yarımadasında 

bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, gündüz 
yağışda qısamüddətli fasilə olacağı gözlənilir. 
Arabir güclənən cənub-qərb küləyi əsəcək, 
axşam güclü şimal-qərb küləyi ilə əvəz olu-
nacağı, gecəyə doğru arabir şiddətlənəcəyi 
gözlənilir. Gecə 5-7, gündüz 9-12, Bakıda 
gecə 5-7, gündüz 9-11 dərəcə isti olacaq. 
Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 754 mm 
civə sütunundan 764 mm civə sütununa 
yüksələcək, nisbi rütubət 80-90 faiz olacaq.

 Â Naxçıvan Muxtar Respublikasında səhər 
və gündüz bəzi yerlərdə yağıntılı olacağı, 
qar yağacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək, 
ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 3 
dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyədək isti, dağlıq 
ərazilərdə 7-11 dərəcə şaxta, gündüz 4-9 
dərəcə isti olacaq.

 Â Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa, Xo-
calı, Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, Laçın, 
Kəlbəcər, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy 
rayonlarında gündüz bəzi yerlərdə yağıntılı 
olacağı, qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı 
yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, 
ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 
0-5 dərəcə şaxta, gündüz 3-8 dərəcə isti 
olacaq. 

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

yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Səhər 
ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi 
əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. 
Gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyədək isti, 
gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq.

 Â Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, 
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, 
Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayon-
larında bəzi yerlərdə yağıntılı olacağı, dağlıq 
ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı 
yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, 
ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 3 
dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyədək isti, gündüz 
5-10 dərəcə isti, dağlarda gecə 7-11 dərəcə 
şaxta, gündüz 0-5 dərəcə isti olacaq. 

 Â Mərkəzi Aran: Mingəçevir, Yevlax, Göy-
çay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, 
Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saat-
lı, Şirvan, Hacıqabul, Salyan, Neftçala 
rayonlarında bəzi yerlərdə yağış yağacağı 
gözlənilir. Gecə və səhər ayrı-ayrı bəzi 
yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, 
ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 2 
dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyədək isti, gündüz 
7-12 dərəcə isti olacaq.

 Â Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Asta-
ra rayonlarında bəzi yerlərdə yağış yağaca-
ğı, gündüz yağışda fasilə olacağı gözlənilir. 
Dağlarda duman olacaq. Qərb küləyi 
əsəcək,ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. 
Gecə 3-5, gündüz 8-11 dərəcə isti, dağlarda 
gecə 1 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyədək isti, 
gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq. 

9 yanvar 2019-cu il, çərşənbə8

Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər 
Nazirliyinin kollektivi ölkənin Əlcəzairdəki 
fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Mahir Əliyevə 
qardaşı

ZAHİR ƏLİZADƏNİN 

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin 
hüznlə başsağlığı verir.
                                                                          

Professor Mübariz Səfərov Azərbaycan 
Tibb Universitetinin insan anatomiyası və 
tibbi terminologiya kafedrasının müdiri, pro-
fessor Vaqif Şadlinskiyə qardaşı 

AZƏR ŞADLİNSKİNİN 

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin 
hüznlə başsağlığı verir.
                                                                          

“Azərsu” ASC-nin rəhbərliyi Milli Məclisin 
İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq 
komitəsi sədrinin müavini Ağalar Vəliyevə 
əzizi

ZAHİR ƏLİZADƏNİN 

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin 
hüznlə başsağlığı verir.
                                                                          

“Azərsu” ASC-nin rəhbərliyi

MAHMUD QULİYEVİN 

vəfatından kədərləndiyini bildirir və 
mərhumun ailəsinə dərin hüznlə başsağlığı 
verir.
                                                                          

“Xalq qəzeti” baş redaktorunun birinci 
müavini Qüdrət Piriyev Azərbaycan Tibb 
Universitetinin insan anatomiyası və tibbi 
terminologiya kafedrasının müdiri, tibb 
elmləri doktoru, professor Vaqif Şadlinskiyə 
qardaşı, ATU-nun ümumi cərrahiyyə kafed-
rasının dosenti

AZƏR ŞADLİNSKİNİN 

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin 
hüznlə başsağlığı verir. 

Bakı şəhərinin Nizami rayonundan Arif 
Qasımov Azərbaycan Tibb Universitetinin 
anatomiya və tibbi terminologiya kafedra-
sının müdiri, professor Vaqif Şadlinskiyə 
qardaşı

AZƏR ŞADLİNSKİNİN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin 
hüznlə başsağlığı verir. 
                                                                          

“Xalq qəzeti”nin baş redaktoru Həsən 
Həsənov Azərbaycan Tibb Universitetinin 
insan anatomiyası və tibbi terminologiya  
kafedrasının müdiri, professor Vaqif 
Şadlinskiyə qardaşı 

AZƏR ŞADLİNSKİNİN 

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin 
hüznlə başsağlığı verir.
                                                                          

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye 
Universitetinin rektorluğu və kollektivi 
Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasının 
rektoru

ÇİNGİZ ƏLİYEVİN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və 
mərhumun ailəsinə dərin hüznlə başsağlığı 
verirlər.
                                                                          

“Mətanət A” şirkətinin rəhbəri Elxan 
Bəşirov və şirkətin kollektivi Milli Məclisin 
deputatı Ağalar Vəliyevə əzizi 

ZAHİR ƏLİZADƏNİN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və 
dərin hüznlə başsağlığı verirlər.
                                                                          

Səhiyyə İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Res-
publika Komitəsi Azərbaycan Tibb Univer-
sitetinin insan anatomiyası və tibbi termino-
logiya kafedrasının müdiri, professor Vaqif 
Şadlinskiyə qardaşı 

AZƏR ŞADLİNSKİNİN 

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin 
hüznlə başsağlığı verir.

Allah rəhmət eləsin

 9 2018-ci il fevralın 9-da Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən Məmmədzadə Xasay Məcid 
oğlunun adına verilmiş dövlət qulluğuna qəbul edilməsini təsdiq edən 1200 nömrəli BA4 
kateqoriyalı şəhadətnamə itdiyi üçün etibarsız sayılır.

Azərbaycan Dövlət İnformasiya 
Agentliyi (AZƏRTAC)

Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyi (AZƏRTAC) 
2019-cu il ərzində aylar üzrə “AZƏRTAC” publik hü-
quqi şəxsə aid müxtəlif dillərdə fəaliyyət göstərən veb 
layihələrə, proqram təminatlarına, serverlərə, audio və vi-
deostudiyaya texniki və internet xidmətinin göstərilməsinin 
satınalınması üçün təkliflər sorğusu həyata keçirir. 

Təkliflər sorğusunda iştirak etmək üçün sənədlər  
14 yanvar 2019-cu il saat 17.00-a qədər qəbul olunur.

İddiaçıların təklif zərfləri 15 yanvar 2019-cu il saat 
11.00-da “AZƏRTAC”-ın inzibati binasında açılacaqdır. 
İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Maraqlanan təşkilatlar 493 – 74 – 62 nömrəli telefonla 
əlaqə saxlaya bilərlər.

Bakı şəhəri, Bülbül prospekti 30, 6-cı mərtəbə, 616-cı 
otaq.

Tender komissiyası

 � “Azərbaycan Hava Yolları” 
(AZAL) cari ilin 2 aprel tarixindən 
etibarən Bakı-Almatı-Bakı marşrutu üzrə 
müntəzəm uçuşlara başlayacaq. 

AZAL-ın reysləri həftədə 
iki dəfə çərşənbə axşamı 
və şənbə günləri ekonom 
sinif, komfort-klub və biznes 
sinif konfiqurasiyalı Airbus 
A319 tipli təyyarə ilə həyata 
keçiriləcək.

Uçuşlar Heydər Əliyev 
Beynəlxalq Aeroportunun 1-ci 
terminalından olacaq.

Almatı Qazaxıstanın 
“cənub paytaxtı” adlanır. 
Şəhər gözəl Alatau dağları-
nın ətəyində  yerləşir. Eyni 
zamanda, şəhərin özü geniş 
yaşıllıqlardan ibarətdir. Almatı 
gözəl istirahət və əyləncə 

üçün zəruri olan hər şeyə 
malikdir.

Biletləri AZAL-ın kassa-
larında, aviaşirkətin rəsmi 
agentliklərində və  www.azal.
az saytında əldə etmək müm-
kündür. Balların avtomatik 
hesablanması məqsədilə,  
aviabilet alarkən müvafiq 
qrafada AZAL Miles proqra-
mında iştirakçı nömrə qeyd 
olunmalıdır.

AZAL Miles bonus proq-
ramı barədə ətraflı məlumat 
aviaşirkətin www.miles.azal.
az  saytında təqdim edil-
mişdir. Proqram iştirakçısı 

olmayan şəxslərə http://ffj2.
loyaltyplus.aero/j2loyalty/
register.jsf?lang=az keçi-
di vasitəsilə qeydiyyatdan 
keçmək təklif edilir.

Aviabiletlərin alınma-
sı ilə əlaqədar və ətraflı 
məlumat üçün aşağıdakı 
telefon nömrələri ilə müraciət 
edilməlidir:

(+99412) 598-88-80 
(Azərbaycandan zənglər 
üçün qısa nömrə: *8880)

Elektron poçt: callcen-
ter@azal.az

WhatsApp: (+99450) 
437-40-82 (yalnız yazılı 
müraciətlər üçün).

AZAL Miles bonus 
proqramına dair sualları 
azalmiles@azal.az ünvanına, 
yaxud  www.azal.az saytında 
doldurulan  əlaqə forması 
vasitəsilə göndərmək olar.

“Xalq qəzeti”

AZAL Almatıya birbaşa 
aviareyslərə başlayacaq 

Danimarkada süni 
adalar salınacaq

 � Danimarkanın paytaxtı 
Kopenhagendə 9 yeni süni ada 
yaradılacaq. Bu barədə “Euronews” 
agentliyi məlumat yayıb.

Mənbə yazır ki,  Danimarka hökuməti Kopenhagen 
sənaye rayonunun genişləndirilməsi və ölkə iqtisadiyyatına 
yeni investisiyaların cəlb olunması məqsədilə  süni adaların 
yaradılması planını dəstəkləyib.

Plana əsasən, yeni layihə 3 milyon kvadratmetr ərazini 
əhatə edəcək və tikinti quruculuq işlərinə təqribən 380 
müəssisə cəlb ediləcək. Layihə çərçivəsində 12 min iş yeri 
yaradılacaq ki, bunun sayəsində də iqtisadiyyat 8 milyard 
dollardan çox artacaq. Bu, Danimarkada ümumi daxili 
məhsulun 2,5 faizinə bərabərdir. 

Bildirilir ki, məişət tullantılarından bioqaz istehsal 
etmək, çirkab sularını təmizləmək və külək dəyirmanlarının 
ekoloji təmiz enerjisini toplamaq üçün adalardan birində 
zavod inşa ediləcək. Digər adalarda isə sənaye şirkətləri 
üçün yerlər açılacaq.

2022-ci ildə start götürəcək layihənin 2040-cı ildə ta-
mamlanması nəzərdə tutulur.

Rövşən ATAKİŞİYEV, “Xalq qəzeti”

Fransada razılaşdırılmamış nümayişlərin 
iştirakçılarına qarşı cəza sərtləşdirilir

 � Fransanın Baş naziri Eduard Filipp 
bəyan edib ki, hakimiyyət orqanları ilə 
razılaşdırılmamış nümayişlərin iştirakçılarına 
qarşı cəza tədbirlərini sərtləşdirmək lazımdır. 
Məlumatı “İnterfaks” verib. 

“Biz nümayişlərdə iştirak 
hüququnu qoruyub saxlama-

lıyıq, bununla bərabər, bu 
sahədəki qanunları pozanlar 

cəzalandırılmalıdır”, -- deyə 
Filipp milli televiziya ilə çıxı-
şında bəyan edib. 

Onun sözlərinə görə, 
hökumət sanksiyalaşdı-
rılmamış nümayişlərdə 
iştiraka, eləcə də hazırlanan 
etiraz aksiyaları haqqın-
da məlumat verməkdən 
imtinaya və bu tədbirlərə 
qapalı üzlə qatılmağa görə 
cəza tətbiq edilməsini 
dəstəkləyəcək. 

Bundan əlavə, 
hakimiyyət orqanları etiraz 
aksiyaları zamanı vurul-
muş  maddi zərərin vergi 
ödəyiciləri deyil, “sakit-
liyi pozanlar” tərəfindən 
ödənilməsini təmin edəcək. 

O, əlavə edib ki, hökumət 
“sarı jiletlilər”in növbəti aksi-
yaları zamanı təhlükəsizliyi 
təmin etmək üçün 80 min 
nəfər cəlb etməyi planlaşdırır. 

Xarici KİV xatırladır 
ki, Filippin bəyanatı “sarı 
jiletlilər”in nümayişə baş-
lamasından iki ay sonra 
səslənib. Etiraz aksiyaları 
2018-ci ilin noyabrından 
bəri hər şənbə günü keçi-
rilir. İştirakçıların fikrincə, 
məqsəd sadə vətəndaşların 
problemlərini həll etməyə 
çalışmayan hökumətin 
siyasətindən narazılıq ifadə 
etməkdir. 

Fransa DİN-in 
məlumatına görə, keçən 
şənbə keçirilmiş növbəti 
aksiyada 50 minə qədər 
insan iştirak edib. Bu, Yeni il 
ərəfəsində keçirilmiş aksiya-
da iştirak edənlərdən xeyli 
çox olsa da, nümayişlərin ilk 
vaxtında olduğundan az olub. 

Paşa ƏMİRCANOV,  
“Xalq qəzeti”

Avropada güclü qar çovğunları, 
Rusiyada anomal şaxtalar

 � Avropada güclü qar çovğunları hökm sürür. Yunanıstana gələn 
“Sofiya” siklonu isti havanı şaxtaya çevirib. Hazırda Yunanıstanda 19 
dərəcə şaxta var. Üç nəfər soyuğun qurbanı olub. Nəqliyyatın hərəkəti 
iflic olub. Onlarca aviareys təxirə salınıb.
Avstriyada isə Alp dağlarında 4-cü 

dərəcəli təhlükə elan edilib. Dağ kurortları 
bağlanıb. Xizəksürmə qadağan edilib.

Almaniyada da qar çovğunu çoxlu avto-
mobil qəzalarına səbəb olub.

Rusiyanın mərkəzində və bir neçə 
əyalətində anomal şaxtalar hökm sürür.
Samarada, Ulyanovskda və Orenburqda 28 

dərəcə şaxta qeydə alınıb.
Moskvada isə gecə 19, gündüz 11 dərəcə 

şaxta olub.
Sinoptiklərin proqnozuna görə, bu gün 

Rusiyanın mərkəzində havalar daha da 
soyuyacaq.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti” 


