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Atəşkəsin davamlı 
sülhə çevrilə 
bilməməsinin əsas 
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işğalçılıq siyasətini 
davam etdirməsidir

Heydər  Əliyev  
Mərkəzində  
“Azərbaycana  
sevgi  ilə”  
konsert  proqramı

Prezident İlham Əliyev 
Belçikalıların Kralı Filip ilə görüşüb

 � Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 
mayın 13-də Belçika Krallığına işgüzar səfərə gəlib.

Həmin gün Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyevin Belçikalıların Kralı Əlahəzrət 
Filip ilə görüşü olub.

Görüşdə Azərbaycan-Belçika 
ikitərəfli münasibətləri, regiondakı 
vəziyyət və Ermənistan-Azərbaycan 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə 
bağlı məsələlər müzakirə edildi.

Prezident İlham Əliyev Belçikalıların 
Kralı Əlahəzrət Filipə Ermənistan-
Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 
ilə bağlı məlumat verərək Ermənistan 
tərəfindən Azərbaycan torpaqlarının 
işğal olunduğunu, münaqişənin həllinin 
yalnız BMT Təhlükəsizlik Şurasının 
qətnamələri əsasında və ölkəmizin 
ərazi bütövlüyü çərçivəsində mümkün 

olduğunu diqqətə çatdırdı.
Söhbət zamanı ölkələrimiz arasında 

iqtisadi əməkdaşlıq məsələlərinə 
toxunuldu, Azərbaycan-Avropa İttifaqı 
əlaqələrinin uğurla inkişaf etdiyi 
qeyd olundu və Prezident İlham 
Əliyevin Belçikaya səfərinin ikitərəfli 
münasibətlərin genişləndirilməsinə töhfə 
verəcəyi bildirildi.

AZƏRTAC 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Brüsselə işgüzar səfəri 
Prezident İlham Əliyevin Avropa İttifaqı Şurasının 

prezidenti Donald Tusk ilə görüşü olub
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti İlham Əliyev mayın 13-də 
Brüsseldə Avropa İttifaqı Şurasının 
prezidenti Donald Tusk ilə görüşüb.

Əvvəlcə birgə foto çəkdirildi. 
Görüşdə Azərbaycan ilə Avropa 

İttifaqı arasında əlaqələrin inkişafından 
məmnunluq ifadə olundu.  

Ölkəmizin Avropa İttifaqı üçün eti-
barlı və məsuliyyətli tərəfdaş olduğunu 
qeyd edən Donald Tusk Azərbaycanın 
regiondakı rolunun Avropa İttifaqı 
tərəfindən yüksək qiymətləndirildiyini 
vurğuladı. 

Prezident İlham Əliyev bildirdi ki, 
Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında 
münasibətlər çox uğurla inkişaf edir və 
ölkəmiz bu əlaqələrin genişlənməsinə 
böyük önəm verir. 

Dövlətimizin başçısı Avropa İttifa-
qı Şurasının prezidenti Donald Tuska 
Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qara-
bağ münaqişəsinin həlli üzrə aparılan 
danışıqlar prosesi barədə məlumat 
verdi.

Görüşdə ötən il Azərbaycan və 
Avropa İttifaqı arasında imzalanmış 
“Tərəfdaşlıq prioritetləri” sənədinin 
əhəmiyyəti vurğulandı, həmçinin 
tərəflər arasında üzərində danışıqlar 
aparılan tərəfdaşlıq sazişi ilə bağlı fikir 
mübadiləsi aparıldı. Söhbət zamanı 
Azərbaycanın istər Şərq Tərəfdaşlığı 
Proqramı çərçivəsində və istərsə də 
ikitərəfli formatda Avropa İttifaqı ilə ya-
xından əməkdaşlığı xüsusi qeyd olundu. 

AZƏRTAC 

Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrinin  
dövlət və hökumət başçılarının 

şərəfinə şam yeməyi verilib

 � Mayın 13-də Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Donald Tuskun adından Şərq 
Tərəfdaşlığı ölkələrinin dövlət və hökumət başçılarının şərəfinə şam yeməyi verilib.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 
şam yeməyində iştirak edib. 

Əvvəlcə Prezident İlham Əliyev və Prezident Donald 

Tusk birgə foto çəkdirdilər.

(ardı 2-ci səhifədə)
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Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrinin dövlət və  

hökumət başçılarının şərəfinə şam yeməyi verilib

(əvvəli 1-ci səhifədə)

Sonra Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrinin dövlət və 
hökumət başçıları rəsmi foto çəkdirdilər.

Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Donald 
Tuskun adından Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrinin 
dövlət və hökumət başçılarının şərəfinə verilən 
şam yeməyində çıxış edən Prezident İlham 
Əliyev qeyd etdi ki, Azərbaycan Şərq Tərəfdaşlığı 
Proqramında iştirak edən fəal ölkələrdən biridir.

Dövlətimizin başçısı bildirdi ki, Azərbaycan 
Avropa İttifaqına üzv ölkələrlə də sıx əlaqələrə 
malikdir. Belə ki, Azərbaycanın Avropa İttifaqı-
nın üzvü olan doqquz ölkə ilə əlaqələri strateji 
tərəfdaşlıq xarakteri daşıyır.

Dövlətimizin başçısı, həmçinin bildirdi 
ki, Avropa İttifaqı Azərbaycanın əsas ticarət 
tərəfdaşıdır və təşkilatın üzv dövlətləri ölkəmizdə 
aparıcı sərmayəçi qismində çıxış edirlər.

Azərbaycan Prezidenti Şərq Tərəfdaşlığı 
Proqramının iştirakçısı olan Ermənistan və 
Azərbaycan arasında münaqişənin öz həllini 
tapmamasını təəssüflə qeyd etdi. Dövlətimizin 
başçısı torpaqlarımızın 20 faizinin Ermənistan 
tərəfindən işğal olunduğunu, bir milyondan çox 
soydaşımızın qaçqın və məcburi köçkünə çev-
rildiyini vurğulayaraq bildirdi ki, 25 ildən çoxdur 

bu münaqişə davam edir. Prezident İlham Əliyev 
qeyd etdi ki, bu münaqişə yalnız beynəlxalq hü-
ququn norma və prinsiplərinə uyğun şəkildə, BMT 
Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri əsasında, 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, suverenliyi və 
sərhədlərinin toxunulmazlığı çərçivəsində həll 
olunmalıdır.

Prezident İlham Əliyev xatırlatdı ki, ötən il 
Brüsseldə Azərbaycan və Avropa İttifaqı arasında 
paraflanmış “Tərəfdaşlıq prioritetləri” sənədində 
də Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanın-
mış sərhədləri daxilində ərazi bütövlüyünə və 
suverenliyinə bir daha dəstək ifadə olunub.

Azərbaycanın Avropanın ener-
ji təhlükəsizliyinə töhfə verdiyini vurğulayan 
dövlətimizin başçısı bildirdi ki, ölkəmizin 
təşəbbüsü və iştirakı ilə reallaşdırılan enerji 
layihələrində hasilatçı, tranzit və istehlak-
çı ölkələrin maraqları onların əməkdaşlığı 
çərçivəsində birgə şəkildə qorunur.    

Dövlətimizin başçısı Azərbaycanın Şərq-Qərb 
nəqliyyat dəhlizinin reallaşdırılmasında mühüm 
rol oynadığını qeyd edərək ölkəmizin Avropa İtti-
faqı ilə nəqliyyat sahəsində də uğurla əməkdaşlıq 
etdiyini bildirdi.

AZƏRTAC

Avropa azərbaycanlıları  
Brüsseldə Azərbaycan Prezidentinə 

dəstək aksiyası keçiriblər
 � Mayın 13-də Avropa azərbaycanlılarının təşəbbüsü ilə Belçikanın 

paytaxtı Brüssel şəhərində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyevin qarşılanması və ona dəstək aksiyası keçirilib. 

Aksiyanın əsas təşkilatçısı Azərbaycan-
Belçika Dostluq Cəmiyyətidir. 

Dəstək aksiyasına Almaniya, Hollandiya, 
Macarıstan, Belçika, Fransa və digər Avropa 
ölkələrində fəaliyyət göstərən Azərbaycan 
diaspor təşkilatlarının rəhbərləri və üzvləri 
qoşulublar. 

Aksiyada “Cənab Prezident, Avropaya 
xoş gəlmisiniz!”, “Cənab Prezident, Sizi 

salamlayırıq!” və sair şüarlar səsləndirən 
soydaşlarımız Azərbaycan dövlətinin 
başçısını və onun siyasi kursunu daim 
dəstəklədiklərini bəyan ediblər. 

Aksiya iştirakçıları bundan sonra da 
Prezident İlham Əliyevə daim dəstək 
olacaqlarını bildiriblər. 

AZƏRTAC

Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri 
atəşkəs rejimini pozmaqda davam edir
Ermənistan silahlı qüvvələrinin 

bölmələri cəbhənin müxtəlif 
istiqamətlərində sutka ərzində atəşkəs 
rejimini 21 dəfə pozub.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən 
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Ermənistanın No-
yemberyan rayonunun Şavarşavan kəndində 
yerləşən mövqelərdən Qazax rayonunun Quşçu 
Ayrım kəndində, Berd rayonu ərazisindəki 

adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən 
Tovuz rayonunun Qaralar kəndlərində yerləşən 
mövqelərimiz atəşə tutulub.

Tərtər rayonunun işğal altında olan Göyarx, 
Ağdam rayonunun Şıxlar, Novruzlu, Füzuli 
rayonunun Qaraxanbəyli, Aşağı Seyidəhmədli 
kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goran-
boy və Tərtər rayonları ərazisindəki adsız 
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən də ordu-
muzun mövqeləri atəşə məruz qalıb.

Elmar MƏMMƏDYAROV: Avropa İttifaqı ilə tərəfdaşlıq 
Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas prioritetlərindən biridir

 � Avropa İttifaqı (Aİ) ilə tərəfdaşlıq Azərbaycanın xarici siyasətinin 
əsas prioritetlərindən biridir.

Bu fikri Azərbaycan Respublikasının 
Xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov 
Brüsseldə Şərq Tərəfdaşlığı xarici işlər 
nazirlərinin görüşündəki çıxışında deyib.

Nazir bildirib ki, Aİ xarici ticarət 
dövriyyəmizdə təxminən 42 faizlik paya 
malik olmaqla, Azərbaycanın əsas ticarət 
tərəfdaşıdır. Həmçinin Aİ Azərbaycanda 
ən böyük investordur. Ənənəvi birgə 
Avropa İttifaqı-Azərbaycan Biznes Fo-
rumu Aİ-nin müxtəlif sənaye və xidmət 
sektorundan çoxlu nümayəndələr cəlb 
edir. Növbəti biznes forum bu il iyunun 
13-də Bakıda keçiriləcək. İnanıram ki, 
bəzi və hətta ola bilsin ki, çoxlu sayda 
Aİ ölkələrindən olan şirkətlər Avro-
panın sənaye və biznes məqsədlərini 
Azərbaycanla birgə təmsil edəcəklər.

Biz Aİ ilə yeni ikitərəfli müqavilə 
ilə bağlı keyfiyyətyönümlü danışıqlar 
vasitəsilə ikitərəfli münasibətlərdə uğur 
əldə etməkdə maraqlıyıq. Biz bir-
birimizdən və bir-birimiz barədə çox şey 
öyrənirik. Bu, özlüyündə çox məhsuldar 
işdir.

Bir neçə ilə sektoral əməkdaşlığımızın 
əsası kimi çıxış edəcək “Tərəfdaşlıq 
Prioritetləri” sənədinin imzalanma-
sı ilə yanaşı, biz keçən il Aİ ilə bir 
sıra məsələləri müzakirə etdiyimiz iki 
yeni sektoral format – təhlükəsizlik və 
nəqliyyat dialoqlarına başlamışıq və bu, 
bizə bir-birimizi daha yaxşı anlamağa 
kömək edir.

 2017-ci ildə Brüsseldə keçirilmiş 
sonuncu Şərq Tərəfdaşlığı sammitində 
təklif edildi ki, Şərq Tərəfdaşlığı 
çərçivəsində əməkdaşlıq regiondakı 
müxtəlif təhdidlərin real mülahizələrinə 
əsaslanmalıdır. Diqqət Aİ ilə siya-
si və ticarət əməkdaşlığının müxtəlif 
dərəcələrinə malik ölkələr üçün fay-
dalara və potensial əlavə dəyərlərə 
yönəldilməlidir. Sonuncu sammit konkret 
məqsədlərə nail olmağı özündə əks etdirən 
“2020-ci il üçün 20 nəticə” adlı sənədi 
dəstəklədi. İnanırıq ki, tətbiq edildikdən 
sonra bu nəticələr regionumuza daha bö-
yük dərəcədə davamlılıq, rifah, inkişaf və 
bağlılıq gətirmək imkanında olacaq. Lakin 
“2020-ci il üçün 20 nəticə” üzrə danışıqlar 

bərabər tərəfdaşlar arasındakı kimi baş 
tutmalıdır. Bu prosesin müvəffəqiyyəti 
nəzərəçarpacaq nəticələrdən asılı ola-
caq. Həmin məqsədlərdən bəziləri 
Azərbaycanın əsas sektorları üzrə Strateji 
Yol xəritələrinə uyğun gəlir.

Azərbaycanda dayanıqlı iqtisadi 
inkişafı və sosial-iqtisadi artımı təmin 
etmək məqsədilə institusional və struk-
tur islahatlar davam etdirilir. Aparılmış 
islahatlar və təkmilləşdirilmiş biznes 
mühitinin nəticəsi olaraq, Azərbaycan 
Dünya Bankı tərəfindən dərc edilmiş so-
nuncu “Doing Business” hesabatına uyğun 
olaraq dünyada 25-ci yerdə qərarlaşıb. 
Həmçinin Davos Dünya İqtisadi Forumu-
nun qiymətləndirmələrinə uyğun olaraq, 
artımın keyfiyyətinə görə 34-cü yeri tutur.

Azərbaycan Hökuməti vətəndaşlarının 
bütün insan hüquq və fundamental 
azadlıqlarından tam yararlanmasını təmin 
etmək üçün genişmiqyaslı proqram-
lar həyata keçirməkdə davam edir. Bu 
xüsusda, 2019-2023-cü illərdə ədliyyə 
sisteminin təkmilləşdirilməsinə dair əlavə 
qanunvericilik və struktur tədbirlərini 
nəzərdə tutan ədliyyənin inkişafı ilə bağlı 
qəbul edilmiş Dövlət Proqramını qeyd 
etmək lazımdır.

Nazir qeyd edib ki, öz coğrafiyası 
və strategiyasına görə Asiya ilə Avropa 
arasında təbii körpü olan Azərbaycan 
həmişə regional və transregional bağ-
lılıq təşəbbüslərinin fəal iştirakçısı və 
onların gerçəkləşdirilməsinə töhfə verən 
başlıca oyunçulardan olub. Bu səbəbdən, 
Azərbaycan üçün uzlaşma imkanları 
həm Aİ ilə ikitərəfli gündəlikdə, həm 
də Şərq Tərəfdaşlığı çərçivəsindəki 
çoxtərəfli müstəvidə mühüm yer tutmaq-
dadır. Nəqliyyat sahəsində Trans-Avropa 
Şəbəkəsinin indikativ xəritələrinin 
Azərbaycana və sonra Asiyaya qədər 
genişləndirilməsi regional ticarət 
dəhlizlərinin birlikdə təşviq edilməsi üçün 
möhkəm zəmin yarada bilər. Əslində, 
liman və dəmir yolları administrasiya-
ları, habelə Gürcüstan, Ukrayna, Pol-
şa, Rumıniya, Avstriya, Almaniyadan 
olan bəzi özəl logistika şirkətləri artıq 
Azərbaycanla birlikdə bu regional ticarət 

dəhlizlərində təmsil olunublar. Bu siyahı 
artmaqda davam edir. Avropada bir çoxları 
bu strateji ticarət sahəsində Azərbaycanla 
əməkdaşlıqda maraqlıdır. Azərbaycan 
təqdim etdiyi fürsətləri və infrastrukturu 
qonşularla, eləcə də Asiya və Avropa 
ölkələri ilə bölüşür. Burada Şərq-Qərb, 
Şimal-Cənub və müəyyən sinergiya 
effekti də mümkündür, xüsusilə əgər biz 
Aİ-nin bəzi Asiya ölkələri ilə müxtəlif 
əməkdaşlıq strategiyalarını nəzərə alsaq. 
Açıq dənizə çıxışı olmayan ölkə olaraq, 
Azərbaycan öz quru sərhədlərindən kənara 
çıxıb geniş bölgə ərazisində daha böyük 
ticarət dinamikasının yaradılmasına çalı-
şır. Beləliklə, yalnız bəzi misalları çəkərək 
deyə bilərəm ki, biz Niderland, Belçika, 
İtaliya, Rumıniyadan olan limanlarla 
etibarlı tərəfdaşlıq qurduq.

“Enerji sahəsində biz Cənub Qaz 
Dəhlizinin həyata keçirilməsi vasitəsilə 
strateji tərəfdaşlığımızı davam etdiririk. 
Bu layihə üzrə aparılan işlərin əsas hissəsi 
artıq yekunlaşdırılıb. Trans-Adriatik 
Boru kəməri (TAP) isə inşa olunmasının 
ən son mərhələsindədir. Biz, həmçinin 
qaz dəhlizimizin coğrafi baxımdan 
genişləndirilməsi üzərində düşünürük. 
Lakin daha çox öngörülə bilən şərait 
Aİ-yə Azərbaycandan olan daha böyük 
həcmdə təbii qazı cəlb edə bilər. Elə buna 
görə də dəhlizin növbəti mərhələlərdə 
inkişafı üçün Aİ tərəfindən öngörülə bilən 
qaydaların təmin edilməsi çox vacibdir. 
Bu fürsətdən istifadə edərək, Cənub Qaz 
Dəhlizinin Azərbaycan və Aİ-nin birgə 
uğuruna çevrilməsi məqsədilə bəzi Avropa 
paytaxtlarından olan həmkarlarımızı 
əlindən gələni əsirgəməməyə çağırmaq 
istərdim”, - deyə nazir bildirib.

E.Məmmədyarov diqqətə çat-
dırıb ki, hərəkətlilik (mobillik) və 
insanlararası təmasların təşviqi Aİ-
Azərbaycan əməkdaşlığında çox mühüm 
istiqamətlərdən biridir. Hərəkətlilik 
sahəsində tərəfdaşlıq, habelə Readmis-
siya və viza rejiminin sadələşdirilməsi 
sazişləri bu istiqamət üzrə irəliləyişə 
müstəsna töhfə verib. Azərbaycan tərəfi bu 
sənədlərin tam həcmdə və səmərəli şəkildə 
yerinə yetirilməsinə sadiqdir. Readmissiya 
və viza rejiminin sadələşdirilməsi haq-
qında sazişlərin uğurlu yerinə yetirilməsi 
yaxın gələcəkdə viza liberallaşdırılmasının 
perspektivlərini aça bilər.

Bu gün Azərbaycan demək olar 
ki, bütün qonşuları ilə çox yax-
şı, bəziləri ilə isə strateji xarakterli 
münasibətlərindən məmnunluq duyur. 
Qonşularla münasibətlər prioritetdir. 
Azərbaycan özünü regionda, eləcə də 
Aİ ilə münasibətlərində etibarlı tərəfdaş 
kimi doğruldub. Təəssüflər olsun ki, Aİ-
nin və Azərbaycanın qonşuluğunda bəzi 
məsələlər hələ də təkmilləşdirilməlidir. 
Bir sıra regional perspektivlər, o cümlədən 
bağlılıq, ticarət layihələri və bəzi digər 
təşəbbüslər həll edilməmiş münaqişələrin 
girovu olaraq qalmaqdadır. Ermənistan 
tərəfindən davam etdirilən Azərbaycan 
ərazilərinin işğalı bütün bölgəmizin 
daha yüksək əməkdaşlıq səviyyəsinə 
keçməsinə maneələr törədir. Biz bölgənin 
tam potensialını açdırmalıyıq. Əgər biz 
birlikdə Şərq Tərəfdaşlığı vasitəsilə 
irəliləyiriksə, onda Aİ-nin qonşuluq 
siyasətinin məqsədlərinə nail olmaq üçün 
münaqişələrin nizamlanması və işğalın 
aradan qaldırılması məsələləri öz həllini 
tapmalıdır. Avropa Parlamenti tərəfindən 
2013-cü ilin oktyabrında qəbul edilmiş 
qətnamədə bəyan edildiyi kimi, Aİ-nin 
bir tərəfdaşı digər tərəfdaşının ərazisini 
işğal edə bilməz. Beləliklə, burada 
təkcə BMT Təhlükəsizlik Şurası, BMT 
Nizamnaməsi və ya ATƏT sənədləri 
deyil, Aİ-nin qanunverici qurumu hər şeyi 
öz adı ilə adlandırıb. İnanırıq ki, Şərq 
Tərəfdaşlığının gələcəyi və uğuru məhz 
bölgədə təhlükəsizlik və sabitliyin qoruna 
biləcəyindən asılıdır.

Buna görə, Aİ və onun üzvləri daxil 
olmaqla, Şərq Tərəfdaşlığında iştirak 
edən bütün tərəflər ərazi bütövlüyü və 
beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərin 
toxunulmazlığı prinsiplərini tam şəkildə 
dəstəkləməli və onlara əməl etməlidir. Bu 
mövqeyə bütün səviyyələrdə və bütün for-
matlarda qəbul olunan sənədlərdə riayət 
olunmalı və məhz belə yanaşma əsas 
meyar kimi götürülməlidir.

Nazir sonda qeyd edib ki, 
Ermənistanın demokratik inkişafı bu 
ölkəni Azərbaycanla substantiv danı-
şıqlar aparmağa sövq edəcək və bu, öz 
növbəsində, etnik təmizləməyə məruz 
qalmış azərbaycanlıların öz doğma yurd-
yuvalarına qayıtmasına gətirəcək.

AZƏRTAC
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Müxtəlif operalardan ariyaların 
daxil olduğu konsert proqramında 
ifaçıları Fuad İbrahimov və Murtu-
za Bülbülün dirijorluğu ilə Üzeyir 
Hacıbəyli adına Azərbaycan 
Dövlət Simfonik Orkestri müşayiət 
edib. Musiqili gecədə G.Verdinin, 
F.Cileanın və C.Puççininin əsərləri 
ifa olunub.

Qeyd edək ki, Anna Netrebko 
(soprano) Rusiyanın XXI əsrdə 
ən görkəmli opera ifaçılarından 
biridir. O, yaratdığı obrazlar, 
cəsarətli və dramatik repertuarı ilə 

opera sənəti tarixində mühüm yer 
tutur. Anna Netrebko 2007-ci ildə 
ABŞ-ın məşhur “Time’’ jurnalının 
dünyanın ən nüfuzlu 100 şəxsinin 
siyahısına daxil olub. Rusiya Fe-
derasiyasının Xalq artisti və Dövlət 
mükafatı laureatı olan A.Netrebko 
müxtəlif ölkələrdə bir çox mü-
kafatlarla, o cümlədən Rusiya 
ilə Azərbaycan arasında musiqi 
sənəti sahəsində əməkdaşlığın 
möhkəmləndirilməsində səmərəli 
fəaliyyətinə görə Azərbaycan 
Respublikasının “Dostluq” ordeni 

ilə təltif edilib. Diskoqrafiyasına 
operalar, konsert proqramları, 
bestsellerə çevrilmiş solo musiqi 
albomları və həyat yoldaşı Yusif 
Eyvazovla duetləri daxildir.

Yusif Eyvazov (tenor) 
Azərbaycanın Xalq artistidir. İfaçı-
nın repertuarına dramatik istedad 
və vokal bacarıqlarını göstərməyə 
imkan verən opera partiyaları 
daxildir. 2010-cu ildə Rusiya 
Dövlət Akademik Böyük Teatrında 
Kavaradossi (“Toska”, C.Puççini) 
obrazı ilə debütü onun beynəlxalq 

karyerasının başlanğıcı olub. 
Bundan sonra La Skala, Metropo-
liten-opera, Vyana, Paris operaları 
və digər nüfuzlu teatrlardan dəvət 
alıb. Onun adı “Dünyanın ən yaxşı 
tenorları” kitabına daxil edilib.

Azərbaycanın Xalq artisti Elçin 
Əzizov (bariton) “Bakılı oğlanlar” 
Şən və Hazırcavablar Klubunun 
üzvü olub. 2005-ci ildə Avstriyada 
“Motsareum” Universitetinin Yay 
akademiyasında təhsil alıb, daha 
sonra Bakı Musiqi Akademiya-
sının vokal şöbəsində təhsilini 

davam etdirib. 2007-ci ildə Qalina 
Vişnevskayanın opera studiyasın-
da çalışıb. 2008-ci ildən Rusiya 
Dövlət Akademik Böyük Teatrının 
solistidir. Dünyanın böyük opera 
və konsert salonlarında çıxış edir. 
2017-ci ildə Anna Netrebko və 
Yusif Eyvazovla birlikdə opera 
ulduzlarının “Half Way Around 
The World” konsert turunda iştirak 
edib. Tur çərçivəsində 6 ölkənin 8 
şəhərində konsertlər verib.

AZƏRTAC

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı

“Yerin təkinin istifadəyə birbaşa 
danışıqlar yolu ilə verilməsi hallarının 
Siyahısı”nın təsdiq edilməsi haqqında

“Yerin təkindən istifadə olunması-
nın, onun mühafizəsi və idarə edilməsi 
mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi, bu 
sahəyə dövlət nəzarətinin gücləndirilməsi 
tədbirləri haqqında” Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin 2018-ci il 16 iyul 
tarixli 205 nömrəli Fərmanının 4.14-cü 
bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 

Kabineti QƏRARA ALIR:
1. “Yerin təkinin istifadəyə birbaşa danı-

şıqlar yolu ilə verilməsi hallarının Siyahısı” 
təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. “Yerin təkindən istifadəyə xüsusi 
razılığın (lisenziyanın) və ya icazənin bir-
başa danışıqlar əsasında verilməsi halları-
nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci 
il 30 iyun tarixli 111 nömrəli Qərarı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunve-
ricilik Toplusu, 2000, №6, maddə 476; 
2005, №1, maddə 49; 2006, № 9, maddə 

822; 2007, № 12, maddə 1336) ləğv 
edilsin.

3. Bu Qərarda dəyişikliklər Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 
avqust tarixli 772 nömrəli Fərmanı ilə 
təsdiq edilmiş “İcra hakimiyyəti orqanla-
rının normativ hüquqi aktlarının hazırlan-
ması və qəbul edilməsi qaydası haqqında 
Əsasnamə”nin 2.6-1-ci bəndinə uyğun edilə 
bilər.

Novruz MƏMMƏDOV  
Azərbaycan Respublikasının Baş Naziri

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı

“Hərbi Ovçuluq İttifaqı” 
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin 
Nizamnaməsinin və strukturunun təsdiq 
edilməsi haqqında” Azərbaycan Res-
publikası Nazirlər Kabinetinin 2014-cü 
il 13 fevral tarixli 44 nömrəli Qərarında 
dəyişikliklər edilməsi barədə

 
“Azərbaycan Respublikasının Mülki 

Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 28 
dekabr tarixli 1449-VQD nömrəli Qanu-
nunun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respub-
likası Prezidentinin 2018-ci il 28 dekabr 

tarixli 870 nömrəli Sərəncamının 1.2-ci 
bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabi-
neti QƏRARA ALIR: 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2014-cü il 13 fevral tarixli 44 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublika-
sının Qanunvericilik Toplusu, 2014, № 2, 
maddə 199; 2016, № 3, maddə 582; 2017, 
№ 9, maddə 1757; Azərbaycan Respub-
likası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 28 
mart tarixli 129 nömrəli və 11 aprel tarixli 
162 nömrəli qərarları) ilə təsdiq edilmiş 1 
nömrəli əlavə – “Hərbi Ovçuluq  İttifaqı” 

Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin 
Nizamnaməsi”ndə aşağıdakı dəyişikliklər 
edilsin:

1. 5.3-cü bənddə “25” rəqəmləri “50” 
rəqəmləri ilə əvəz edilsin.

2. 6.4.9-cu yarımbəndə “müstəqil”, 
8.3.9-cu yarımbəndə isə “aidiyyəti” 
sözlərindən əvvəl “Cəmiyyətin xalis 
aktivlərinin dəyərinin 50 faizindən artıq 
məbləğdə olan əqdin (xüsusi əhəmiyyətli 
əqdin), eləcə də” sözləri əlavə edilsin.

Novruz MƏMMƏDOV  
Azərbaycan Respublikasının Baş Naziri

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı

Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin “Ali təhsilin magistratura 
səviyyəsi üzrə ixtisasların (ixtisaslaşmala-
rın) Təsnifatı”nın, “Rezidenturada həkim-
mütəxəssis hazırlığı aparılan ixtisasların 
Təsnifatı”nın və “Azərbaycan Respublika-
sı Nazirlər Kabinetinin qüvvədən düşmüş 
bəzi qərarlarının Siyahısı”nın təsdiq 
edilməsi haqqında” 2011-ci il 14 iyun ta-
rixli 95 nömrəli, “Ali təhsilin doktorantura 
səviyyəsi üzrə ixtisasların Təsnifatı”nın 
təsdiq edilməsi haqqında” 2012-ci il 15 
mart tarixli 65 nömrəli və “Çətin həyat 
şəraitində olan şəxslərə (ailələrə) dövlət 
büdcəsinin vəsaiti hesabına göstərilən so-
sial xidmətin zəmanət verilmiş həcmi”nin 
təsdiq edilməsi barədə” 2014-cü il 22 
aprel tarixli 108 nömrəli qərarlarında 
dəyişikliklər edilməsi haqqında

“Psixoloji yardım haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının 2018-ci il 7 dekabr tarixli 
1385-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi 
barədə” Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin  2019-cu il 21 yanvar tarixli 482 

nömrəli Fərmanının 1.1.7-ci yarımbəndinin 
icrasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan 
Respublikasının Nazirlər Kabineti 
QƏRARA ALIR:

1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2011-ci il 14 iyun tarixli 95 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublika-
sının Qanunvericilik Toplusu, 2011, № 6, 
maddə 568; 2012, № 4, maddə 388, № 5, 
maddə 492; 2013, № 3, maddə 331, № 8, 
maddə 1003; 2015, № 6, maddə 787; 2016, 
№ 3, maddə 620; 2017, № 2, maddə 289, 
№ 3, maddə 492, № 9, maddə 1735; 2018, 
№ 2, maddə 359; Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 15 mart 
tarixli 103 nömrəli Qərarı) ilə təsdiq edilmiş 
“Ali təhsilin magistratura səviyyəsi üzrə 
ixtisasların (ixtisaslaşmaların) Təsnifatı”nın 
“2. Humanitar və sosial ixtisaslar qrupu” 
bölməsinin “060209 Psixologiya” ixtisası-
na “Klinik” sözündən sonra “(tibbi)” sözü 
əlavə edilsin.

2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2012-ci il 15 mart tarixli 65 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublika-

sının Qanunvericilik Toplusu, 2012, № 3, 
maddə 262; 2014, № 6, maddə 743; 2015, 
№ 8, maddə 973; 2016, № 7, maddə 1363; 
2018, № 9, maddə 1910) ilə təsdiq edilmiş 
“Ali təhsilin doktorantura səviyyəsi üzrə 
ixtisasların Təsnifatı”nın “61. Psixologiya” 
bölməsində “Tibbi” sözü “Klinik (tibbi)” 
sözləri ilə əvəz edilsin.

3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2014-cü il 22 aprel tarixli 
108 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respub-
likasının Qanunvericilik Toplusu, 2014, 
№ 4, maddə 452; 2017, № 4, maddə 631; 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabine-
tinin 2019-cu il 7 mart tarixli 80 nömrəli 
Qərarı) ilə təsdiq edilmiş “Çətin həyat 
şəraitində olan şəxslərə (ailələrə) dövlət 
büdcəsinin vəsaiti hesabına göstərilən so-
sial xidmətin zəmanət verilmiş həcmi”nin 
2.1.1.1-ci yarımbəndində “psixodiaqnos-
tika” sözü “psixoloji müayinə” sözləri ilə 
əvəz edilsin. 

Novruz MƏMMƏDOV  
Azərbaycan Respublikasının Baş Naziri

Heydər  Əliyev  Mərkəzində  “Azərbaycana  
sevgi  ilə”  konsert  proqramı

Mayın 11-də Heydər Əliyev Mərkəzində 
 opera sənətinin tanınmış nümayəndələri 
Anna Netrebko, Yusif Eyvazov və  Elçin 

Əzizovun iştirakı ilə “Azərbaycana sevgi ilə” 
 konsert proqramı təqdim edilib. Anşlaqla 
keçən konserti izləyənlər arasında Azərbaycan 
 Respublikasının Birinci vitse-prezidenti 
 Mehriban Əliyeva və Heydər Əliyev Fondunun 
 vitse- prezidenti Leyla Əliyeva da olub.

№ 216

№ 218

№ 217

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

Bakı şəhəri, 10 may 2019-cu il

Bakı şəhəri, 13 may 2019-cu il

Bakı şəhəri, 10 may 2019-cu il

Multikulturalizm Mərkəzi “Bakı prosesi-10” adlı  
VIII virtual “dəyirmi masa”nın materiallarını nəşr edib

 � Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi (BBMM) bu 
günlərdə “Bakı prosesi” (2008-2018) adlı VIII virtual dəyirmi masanın 
materiallarını nəşr edib.

Azərbaycan, rus və ingilis dillərində 
nəşr edilən layihənin rəhbəri BBMM-in 
Himayəçilər Şurasının sədri, akade-
mik Kamal Abdullayev, elmi redaktoru 
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Admi-
nistrasiyasının millətlərarası münasibətlər, 
multikulturalizm və dini məsələlər 
şöbəsinin müdiri, professor Etibar 
Nəcəfov, tərtibçilər BBMM-in icraçı direkto-
ru Rəvan Həsənov və analitika şöbəsinin 
müdiri, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru Rəşad 
İlyasov, korrektoru Tahir Kazımlıdır. 

Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm 
Mərkəzi “Bakı prosesi”ni xüsusi diqqətdə 
saxlayaraq, bu mövzuya ayrıca layihə 
həsr edib. Layihə çərçivəsində 8 “dəyirmi 
masa” təşkil olunub və hər birinin material-
ları 3 dildə dərc edilib.

Mədəniyyətlərarası dialoqun təşviq 
edilməsi məqsədilə “Bakı prosesi” Avropa 
Şurasına üzv dövlətlərin mədəniyyət 
nazirlərinin “Mədəniyyətlərarası dialoq 
Avropa və onun qonşu regionlarında 
davamlı inkişafın və sülhün əsasıdır” möv-
zusunda keçirilən konfrans Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 
təşəbbüsü ilə irəli sürülüb. 2008-ci il 
dekabr ayının 2-3-də Bakıda keçirilən 
həmin konfrans Azərbaycan hökuməti 
və Avropa Şurasının birgə təşəbbüsü 
ilə təşkil olunub. Azərbaycan tərəfindən 
belə qlobal prosesin irəli sürülməsinin 
əsasında respublikamızdakı dini-etnik 
rəngarənglik, eləcə də ölkə ərazisində 
tarixən təşəkkül tapmış mədəni müxtəliflik 
amili dayanır. Bu konfrans çərçivəsində 
Azərbaycanın təşəbbüsü ilə ilk dəfə 
olaraq 10 İslam ölkəsinin iştirakı ilə yeni 
əməkdaşlıq formatının əsası qoyulub. 
48 ölkənin, 8 beynəlxalq təşkilatın və 
bir sıra qeyri-hökumət təşkilatlarının 
yüksəksəviyyəli nümayəndələrinin iştirak 
etdiyi konfransda Azərbaycanın təşəbbüsü 
ilə “Mədəniyyətlərarası dialoqun təşviqinə 
dair Bakı Bəyannaməsi” qəbul edilib.  

“Bakı prosesi” sayəsində bəşəriyyətin 
qlobal təhlükəsizliyinin təmini və döv-
rümüzün ən mühüm vəzifəsi kimi 
mədəniyyətlərarası dialoqa və mədəni 
müxtəlifliyə böyük diqqət ayrılır. “Bakı 

prosesi”nin ayrılmaz və əsas tərkib 
hissəsi olan bütün Ümumdünya 
Mədəniyyətlərarası Dialoq forumla-
rında yüksəkvəzifəli şəxslər, müxtəlif 
beynəlxalq təşkilatların başçıları, görkəmli 
ictimai xadimlər, məşhur mədəniyyət və 
incəsənət nümayəndələri iştirak ediblər. 
Beləliklə, Ümumdünya Mədəniyyətlərarası 
Dialoq Forumu müxtəlif dövlətlərin, 
mədəniyyətlərin və beynəlxalq təşkilatların 
nümayəndələrinə bütün dünyada mədəni 
müxtəlifliyin və sivilizasiyalararası dialoqun 
qorunması və inkişafı üçün konkret işlər 
görməyə imkan verən beynəlxalq platfor-
maya çevrilib.  

Britaniya səfiri: Biz əvvəlki vaxtlardan daha çox britaniyalı 
futbol azarkeşinin Bakıya səyahət edəcəyini gözləyirik
 � Biz əvvəlki vaxtlardan 

daha çox britaniyalı futbol 
azarkeşinin Bakıya səyahət 
edəcəyini gözləyirik. Bunu Böyük 
Britaniyanın Azərbaycandakı 
səfiri Karol Krofts deyib.

Səfir Arsenal və Çelsi komandaları-
nı UEFA Avropa Liqasının may ayının 
29-da keçiriləcək final oyununa vəsiqə 
qazanmaları münasibətilə təbrik edib: 
“Hər iki komanda əvvəllər Bakıda oyun 
keçirsələr də bir-birlərinə qarşı oynama-
yıblar. Tarixdə ilk dəfə İngiltərə Premyer 
Liqasının iki klubu Bakının möhtəşəm 
stadionunda qarşı-qarşıya gələcəklər və 

mən bu oyunun yaddaqalan bir hadisə 
olacağına əminəm.

Biz əvvəlki vaxtlardan daha çox 
britaniyalı futbol azarkeşinin Ba-

kıya səyahət edəcəyini gözləyirik. 
Əminəm ki, onlar bu gözəl şəhərdə 
keçirəcəkləri vaxtdan məmnun qala-
caqlar. Azərbaycan özünün yüksək 
qonaqpərvərliyi ilə tanınır və mən brita-
niyalı azarkeşlərin burada isti qarşılana-
caqlarına inanıram.

Bu həftə Böyük Britaniya polisindən, 
o cümlədən “Arsenal” və “Çelsi” koman-
dalarından olan nümayəndələr Bakıya 
gələcəklər. Biz hamımız Azərbaycanın 
rəsmi qurumları ilə oyunun təşkil 
olunması istiqamətində sıx əməkdaşlıq 
edirik. Mən bizə bu işdə dəstək göstərən 
hər kəsə təşəkkür edir və hər iki ko-
mandaya bu önəmli gündə uğurlar arzu 
edirəm”.

Dünyaca məşhur karikaturaçıdan 
Kloppa “sillə” kimi cavab

 � Məşhur karikatura ustası Omar Momani  
Yurgen Kloppun Bakıda Avropa Liqası finalı 
əleyhinə səsləndirdiyi fikirlərə münasibət 
bildirib.

Momani karikatura-
nı paylaşaraq üzərinə 
“Bizə qoşul, cənab Klopp. 
Azərbaycanda səhər yeməyi 

insanları bir araya gətirir 
və hər kəsi xoşbəxt edir. 
Bunu etmək lazımdı” şərhini 
yazıb. 

Onun bu karikatura-
sı böyük dəstək görüb. 
Karikaturada “Çelsi”nin baş 
məşqçisi Mauritsio Sarri, 
futbolçuları Nqolo Kante, 
Eden Azar, “Arsenal”ın 
futbolçuları Pyer-Emenike 
Obameyanq, Mesut Özil 
və Aleksandr Lyakazet yer 
alıb.
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Artıq dünya ictimaiyyətinə 
də bəllidir ki, respublikamız 
mötəbər beynəlxalq tədbirlərə, o 
cümlədən idman yarışlarına ev 
sahibliyi etməkdə zəngin təcrübə 
qazanıb. 2012-ci ildə keçirilmiş 
“Eurovision” mahnı müsabiqəsi, 
Birinci Avropa Oyunlarının, 
Dördüncü İslam Həmrəyliyi 
Oyunlarının, “Formula-1” Bakı 
Qran-- prisinin, UEFA Çempion-
lar Liqası çərçivəsində 2017-ci 
ildə keçirilən “Qarabağ” –“Çelsi” 
futbol oyununun, 42-ci Ümum-
dünya Şahmat Olimpiadasının, 
həmçinin dünyamiqyaslı digər 
yarışların yüksək səviyyədə 
keçirilməsi beynəlxalq aləmdə də 
dəyərləndirilir. Yeri gəlmişkən, 
Bakının ev sahibliyi etdiyi 42-ci 
Ümumdünya Şahmat Olimpi-
adası indiyədək Azərbaycanda 
keçirilən ən kütləvi yarış kimi 
tarixə düşüb. Bu mötəbər yarışda 
176 ölkə iştirak etmişdir. Olim-
piadada 181 kişi və 142 qadın 
komandası mübarizə aparmışdır. 
Bu, iştirakçı ölkələrin sayına 
görə Olimpiada tarixində rekord 
göstəricidir. 

Ölkəmizdə keçirilən 
beynəlxalq səviyyəli idman 
yarışlarında heç bir millətin, o 
cümlədən işğalçı Ermənistandan 
olan idmançıların iştirakına 
məhdudiyyət qoyulmayıb və hər 
hansı süni əngəl yaradılmayıb. O 
cümlədən finalçılardan biri olan 
“Arsenal” klubunun oyunçu-
su olan erməni əsilli Henrix 
Mxitaryanın da Azərbaycana 
gəlməsində heç bir problem 
olmayacaq və buna ən yüksək 
səviyyədə təhlükəsizlik zəmanəti 
verilib. Bundan əvvəl ölkəmizdə 
keçirilmiş beynəlxalq səviyyəli 
idman yarışlarında da erməni 
idmançıların iştirakı üçün heç 
bir problem yaradılmayıb. Hətta 
dövlətimizin başçısı yarışlarda 
mükafat qazanmış erməni idman-
çılarına da digərləri kimi, şəxsən 
mükafat təqdim edib və heç bir 
insident, xoşagəlməz hal qeydə 
alınmayıb. Ümumiyyətlə, sabit-
liyin səviyyəsinə və etibarlığına 
görə Azərbaycan dünyanın ən 
qabaqcıl ölkələri ilə bir sırada-
dır. Bir çox hallarda isə nümunə 
göstərilir.

Mötəbər idman yarışlarını 
izləmək məqsədilə ölkəmizə 
gələn on minlərlə əcnəbi, 
həmçinin turistlər Azərbaycanda 
ictimai asayişin təmin olun-

masından, davamlı siyasi 
sabitlikdən, soydaşlarımızın 
qonaqpərvərliyindən, zəngin 
mətbəximizdən, böyük miqyas-
lı idman tədbirlərinin yüksək 
səviyyəli təşkilatçılığından 
məmnun qaldıqlarını bildiriblər. 

Bu il mayın 29-da ölkəmiz 
daha bir möhtəşəm tədbirə 
evsahibliyi edəcək. Söhbət 
dünyanın idman həvəskarlarının 
da diqqət mərkəzində olan UEFA 
Avropa Liqasının final oyunu-
nun Bakıda keçirilməsindən 
gedir. Həmişə olduğu kimi, yenə 
də antiazərbaycan qüvvələr, 
ölkəmizin tərəqqisini gözü 
götürməyənlər ciddi təşviş 
içərisindədirlər. Bu möhtəşəm 
final oyununun Bakıda baş 
tutmamasından ötrü dəridən-
qabıqdan çıxan bədxahlar min 
cür oyuna əl atıblar. Xüsusilə, 
Qərbdəki ənənəvi antiazərbaycan 
qüvvələr, onların əlində bir alətə 
çevrilmiş Avropaya sığınan milli 
satqın və xəyanətkarlar ölkəmizə 
qarşı növbəti çirkin kampaniyaya 
başlayıblar. Biz əvvəllər də belə 
ünsürlərin ölkəmizə qarşı həyata 
keçirdikləri qarayaxma kampani-
yasının dəfələrlə şahidi olmuşuq. 
Bunun əsas səbəbi Azərbaycan 
dövlətinin müstəqil, uğurlu xarici 
siyasəti, ölkəmizin getdikcə artan 
reytinqi və beynəlxalq aləmdə 
söz sahibinə çevrilməsidir. 

Dövlət başçımızın 
müəyyənləşdirdiyi və uğur-
la həyata keçirdiyi xarici 
siyasət strategiyası, həmçinin 
müvəffəqiyyətlə reallaşdırı-
lan qlobal miqyaslı tədbirlər 
Azərbaycanın dünya miqyasında 
nüfuzunu xeyli artırmış, ölkəmizi 
Cənubi Qafqaz regionunda lider 
dövlətə çevirmişdir. Təbii ki, 
bütün bunlar ölkəmizin uğurla-
rını gözü götürməyən qüvvələri 
ciddi narahat edir. Necə ola bilər 
ki, cəmi 28 illik müstəqillik tarixi 
olan bir ölkə – Azərbaycan Avro-
panın bu sahədə böyük təcrübəsi 
olan dövlətlərini qabaqlasın? 
Antiazərbaycan qüvvələrin 
təşvişinin digər bir səbəbi isə 
Azərbaycanın UEFA Avropa Li-
qasının final oyununu da yüksək 
səviyyədə keçirməyə qadir 
olması, uzun illər müstəqillik 
tarixi olan dövlətlərə nümunə 
göstərməsidir. 

Artıq Azərbaycan 
ictimaiyyəti müəyyən xarici 
bədxahlarımızın mühüm tədbirlər 

ərəfəsində ölkəmizə qarşı belə 
qərəzli kampaniyalar təşkil 
etməsinə adət edib. Əslində, 
ölkəmizə qarşı belə kampa-
niyaların aparılması, təzyiq 
vasitələrindən istifadə olunması 
Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə 
getdikcə artan nüfuzundan 
irəli gəlir. İndiyə kimi, işğalçı 
Ermənistana və digər bəzi qonşu 
dövlətlərə qarşı belə çirkin kam-
paniyalar aparılıbmı? Əsla yox! 
Çünki həmin ölkələr mötəbər 
beynəlxalq tədbirləri Azərbaycan 
kimi keçirməyə hələ ki, qadir 
deyillər. 

UEFA Avropa Liqasının final 
oyunu ərəfəsində ölkəmizə qarşı 
başlayan kampaniyaya Böyük 
Britaniya Xarici İşlər Nazir-
liyi də daxil olmaqla, bir sıra 
instansiyalar, hətta idmana heç 
bir aidiyyəti olmayan, qərəzli 
və reallıqdan uzaq subyektiv 
mülahizələr irəli sürərək dünya 
ictimaiyyətində bu yarışın 
Azərbaycanda keçirilməsinin 
məqsədəuyğun olmadığı barədə 
rəy formalaşdırmağa çalışırlar. 
Onların irəli sürdükləri iddialar 
isə çox gülünc görünür və adam-
da ikrah hissi oyadır. Məgər 
Böyük Britaniyanın Xarici İşlər 
Nazirliyinin rəhbərliyi bilmirmi 
ki, UEFA finalının vaxtı və yeri 
təyin olunanda heç kim bu ko-
mandaların İngiltərəyə məxsus 
olacağını ehtimal etmirdi? 
Digər tərəfdən təcrübə göstərir 
ki, bir çox hallarda finala çıxan 
komandalar oyunlarını öz 
vətənlərindən min kilometrlərlə 
uzaq ölkələrdə keçiriblər və 
heç vaxt belə iddialar irəli 
sürülməyib, kampaniyalar təşkil 
edilməyib. Britaniyalıların 
özləri də yaxşı bilirlər ki, iğti-
şaşlar törətməkdə ad qazanmış 
ingilis fanatlar bir o qədər də 
arzuolunan qonaq deyil. Onlar 
həmişə yaramaz hərəkətləri ilə 
öz xalqını rüsvay ediblər. Ancaq 
unudurlar ki, Azərbaycan belə 
məsələlərin həllini ən yüksək 
səviyyədə yoluna qoya bilir. 

Bəs final oyununun Bakıda 
keçirilməsindən narahat olanların 
iddiaları nədən ibarətdir? Bəzi 
dairələr insan hüquqlarının po-
zulmasını bəhanə edir, qanunun 
aliliyi məsələsini qabardırlar. 
Azərbaycan dəfələrlə sübut edib 
ki, bu iddiaların heç bir əsası 
yoxdur. Qərb ölkələrinin özündə, 
habelə bu fikirləri irəli sürənlərin 

öz ölkələrində belə hallar kifayət 
qədərdir. 

İddialardan biri də, guya, 
viza rejiminin problem yarat-
masıdır. Ancaq sadələşdirilmiş 
viza rejimi bu iddiaları tam 
təkzib edir. Bu gün hər bir 
xarici vətəndaş Azərbaycana 
çox asan şəkildə viza ala bilər. 
Bu iddiada olanlara Prezident 
İlham Əliyevin UEFA Avropa 
Liqasının final oyununun 2019-
cu ildə Bakı şəhərində təşkili və 
keçirilməsi ilə bağlı Azərbaycan 
Respublikasına gələcək əcnəbilər 
və vətəndaşlığı olmayan şəxslər 
üçün viza prosedurlarının 
sadələşdirilməsi haqqında 1028 
nömrəli 11 mart 2019-cu il tarixli 
sərəncamını xatırlatmaq istərdik. 
Sərəncama əsasən, əcnəbi və 
vətəndaşlığı olmayan şəxslər 
2019-cu il mayın 15-dən iyunun 
1-dək Azərbaycan Respublikası-
nın beynəlxalq hava limanlarında 
viza ala bilərlər. Viza verilməsi 
üçün aşağıdakı sənədlərdən biri 
əsas hesab edilir:

– Azərbaycan Futbol Federa-
siyaları Assosiasiyasının (AFFA) 
rəsmi dəvət məktubu;

– Avropa Futbol Assosiasi-
yaları Birliyinin (UEFA) müvafiq 
qaydalarına uyğun olaraq 
akkreditasiyadan keçməni təsdiq 
edən sənəd;

– UEFA Avropa Liqasının 
2019-cu ildə Bakı şəhərində 
keçiriləcək final oyununa bilet və 
ya biletin əldə olunmasını təsdiq 
edən sənəd. 

UEFA Avropa Liqasının 
2019-cu ildə Bakı şəhərində 
keçiriləcək final oyunu ilə 
əlaqədar Azərbaycan Respub-
likasına gələcək əcnəbilərin və 
vətəndaşlığı olmayan şəxslərin 
Azərbaycan Respublikası 
 Prezidentinin 2016-cı il 1 iyun 
tarixli 923 nömrəli fərmanının 
4.2-ci bəndinə əsasən təsdiq 
edilmiş ölkələrin siyahısı üzrə 
(94 ölkə) “ASAN viza” sistemi 
vasitəsilə elektron viza almaq 
imkanı olacaqdır. Elektron 
vizanın alınması sistemin 
internet informasiya ehtiyatı 
(evisa.gov.az) üzərindən həyata 
keçirilir. Azərbaycan Respub-
likasına gələcək əcnəbilərin 
və vətəndaşlığı olmayan 
şəxslərin elektron viza almaq 
üçün müraciətlərinə 3 iş günü 
müddətində, sürətləndirilmiş 
qaydada alınması ilə bağlı 

müraciət edildikdə isə 3 saat 
ərzində baxılır.

Göründüyü kimi, viza rejimi 
ilə bağlı da heç bir problem 
yoxdur. Otellərin və uçuş 
biletlərinin baha olduğunu səbəb 
gətirənlərin irəli sürdükləri 
iddialar da əsassız və qərəzlidir. 
Çünki Bakıda 20-30 dollar-
dan başlayaraq, daha yüksək 
qiymətlərə otellər on minlərlə 
idman azarkeşini qəbul etməyə 
imkan yaradır. Uçuş biletlərinin 
qiymətinə gəlincə, AZAL hazırda 
Böyük Britaniyaya və geri olan 
reyslərinə beynəlxalq mülki 
aviasiyada mümkün olan ən 
aşağı qiymətlərdən başlayaraq, 
daha yüksək qiymətlər təklif edir. 
AZAL -ın qiymətləri mövcud 
beynəlxalq qiymətlərdən daha 
aşağıdır. 

Azərbaycan əleyhinə kampa-
niya aparanlara Prezident İlham 
Əliyevin UEFA Avropa Liqasının 
final oyununun Bakı şəhərində 
layiqincə keçirilməsini təmin 
etmək məqsədi ilə imzaladığı 7 
may 2018-ci il tarixli sərəncamı 
xatırlatmaq istərdik. Sərəncamda 
qeyd edilir ki, 2017-ci il sent-
yabrın 20-də Avropa Futbol 
Assosiasiyaları Birliyi (UEFA) 
İcraiyyə Komitəsi tərəfindən 
2019-cu ildə futbol üzrə UEFA 
Avropa Liqasının final oyunu-
nun Bakı Olimpiya Stadionunda 
keçirilməsi haqqında qərar qəbul 
edilmişdir. Nüfuzlu turnirin final 
oyununun Bakı şəhərinə həvalə 
edilməsi ölkəmizdə görülən 
bütün işlərə, o cümlədən idman 
və bədən tərbiyəsi sahəsində əldə 
edilən nailiyyətlərə beynəlxalq 
və Avropa futbol qurumla-
rı tərəfindən verilən yüksək 
qiymətin göstəricisidir. Bu oyun-
ların Bakıda təşkili futbolun daha 
da inkişafına, ölkəmizdə idman 
sahəsində həyata keçirilən dövlət 
siyasətinin gücləndirilməsinə, 
Azərbaycanın beynəlxalq nüfu-
zunun daha da artmasına, dünya 
idman aləmində önəmli yer 
tutmasına şərait yaradacaqdır.

Sərəncama əsasən, 2019-cu 
ildə futbol üzrə UEFA Avropa 
Liqasının final oyununun Bakı 
şəhərində layiqincə keçirilməsini 
təmin etmək məqsədi ilə 
Təşkilat Komitəsi də yaradılıb. 
Bu mötəbər idman yarışının da 
yüksək səviyyədə keçirilməsi 
üçün hər cür şərait yaradılıb 
və bütün imkanlardan istifadə 
olunub. Həmişə olduğu kimi, 
bu dəfə də antiazərbaycan 
qüvvələrin xəbis niyyətləri 
ürəklərində qalacaq. 

Əliqismət BƏDƏLOV, 
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan istənilən beynəlxalq tədbiri 
yüksək səviyyədə keçirməyə qadirdir 

Belə ki, Böyük Britaniya  XİN-i də daxil olmaq-
la, bir sıra instansiyalar idmana heç bir aidiyyəti 
olmayan, reallıqdan uzaq subyektiv mülahizələr 
irəli sürür və beynəlxalq ictimaiyyətdə  bu 
mühüm idman tədbirinin Azərbaycanda 
keçirilməsinin məqsədəuyğun olmadığı barədə 
rəy formalaşdırmağa çalışırlar. Azərbaycan 
ictimaiyyəti ölkəmizə qarşı məqsədyönlü şəkildə 
aparılan bu qərəzli kampaniyanı qətiyyətlə 
pisləyir. Azərbaycan Tibb Universitetinin profes-
soru, tibb üzrə elmlər doktoru Anar Ağayev bu 
barədə fikirlərini bölüşüb: 

– Bu, tamamilə ədalətsiz bir kampaniyadır. 
Hər kəsə bəllidir ki, Azərbaycanda beynəlxalq 
tədbirlərin keçirilməsi zamanı təhlükəsizlik və sa-
bitlik hər zaman yüksək səviyyədə təmin olunub. 

Hər birimiz yaxşı xatırlayırıq ki, 2015-ci ildə 
Birinci Avropa Oyunları məhz Bakıda çox yüksək 
səviyyədə təşkil olundu. Ardınca Azərbaycanda IV 
İslam Həmrəylik Oyunları böyük müvəffəqiyyətlə 

keçirildi. Bir neçə ildir ki, paytaxtımızda  nüfuzlu 
“Formula-1” Bakı Qran-prisi uğurla keçirilir. 
Qeyd etdiyim bu böyük idman yarışlarını izləmək 
məqsədilə ölkəmizə gələn çoxsaylı əcnəbi ölkə 
vətəndaşları Azərbaycanda ictimai asayişin təmin 
olunmasından hər dəfə razı qalıblar. 

Bir məqamı da vurğulamaq lazımdır. 
Azərbaycan tarixən multikultural dəyərlərin qo-
runduğu bir məmləkətdir. Hər il ölkəmizə çoxsaylı 
əcnəbi turistlər səfər edirlər. Onlar Azərbaycanda 
hökm sürən əmin-amanlığın, sabitlik və 
təhlükəsizliyin şahidi olurlar. 

Hesab edirəm ki, müstəqli Azərbaycana 
qarşı aparılan növbəti qarayaxma kampaniya-
sı ölkəmizin beynəlxalq nüfuzunu ləkələmək 
məqsədi güdür. Lakin antiazərbaycan dairələri bu 
dəfə də öz niyyətlərinə nail ola bilməyəcəklər. 

Söhbəti qələmə aldı: 
M.HACIXANLI, “Xalq qəzeti”

Dövlət Təhlükəsizliyi 
Xidmətinin ictimai əlaqələr 
şöbəsindən bildiriblər ki, 
Azərbaycan Prezidentinin 
yürütdüyü siyasət, müva-
fiq dövlət qurumlarının və 
hüquq-mühafizə orqanlarının 
birgə səmərəli fəaliyyəti, 
eləcə də önəmli ictimai 
dəstək nəticəsində respub-
likamızda dönməz sabitlik 
və təhlükəsizlik mövcuddur. 
Bu baxımdan, həmçinin 
Azərbaycanın dünyada nüfu-
zunun artması və beynəlxalq 
təhlükəsizlik sisteminin fəal 
iştirakçısı olması nəticəsində 
ölkəmizə etibar edilir, böyük 
investisiya qoyulur, irimiqyaslı 
layihələr gerçəkləşdirilir.

Azərbaycan yüksək 
təhlükəsizlik sisteminə 
malik dövlət kimi mötəbər 
beynəlxalq tədbirlərin 
keçirilməsi sahəsində böyük 
təcrübəyə malikdir. Bundan 

əvvəl ölkəmizdə keçirilən 
bütün irimiqyaslı beynəlxalq 
tədbirlərdə, o cümlədən nü-
fuzlu idman yarışlarında çox-
saylı xarici qonaqların iştirak 
etməsi, Azərbaycana böyük 
turist axınının olması, onların 
rahat şəraitdə ölkəmizin 
qədim tarixi və zəngin 
mədəniyyəti ilə tanış olma-
ları üçün yaradılan hərtərəfli 
şərait və ən əsası bir daha 
ölkəmizə qayıtmaq istəkləri 
Azərbaycanda mövcud 
qonaqpərvərliyin və yüksək 
təhlükəsizliyin təminatının 
əyani göstəricisidir. Əlbəttə 
ki, bu, Prezident İlham 
Əliyevin həyata keçirdiyi və 
alternativi olmayan inkişaf 
və təhlükəsizlik siyasətinin 
parlaq nümunəsidir.

Azərbaycanda 
təhlükəsizliyin etibarlı 
təmin olunması üçün xa-
rici dövlətlərin müvafiq 

strukturları ilə ikitərəfli və 
çoxtərəfli formatlarda qar-
şılıqlı faydalı əməkdaşlıq 
həyata keçirilir. Hətta bu gün 
güclü təhlükəsizlik sisteminə 
malik ölkələrin tərəfdaş 
xüsusi xidmət orqanlarının 
təmsilçiləri də görüşlərdə 
etiraf edirlər ki, Azərbaycanda 
mövcud sabitliyə və 
təhlükəsizliyə həsəd aparmaq 
olar.     

Çox qürurvericidir ki, 
Ali Baş Komandan İlham 
Əliyevin müdrik rəhbərliyi ilə 
müstəqil Azərbaycanın nəinki 
regionun, ümumilikdə dün-
yanın təhlükəsizlik sisteminin 
formalaşmasında da böyük 
rolu var. 

Hazırda Dövlət 
Təhlükəsizliyi Xidməti 
tərəfindən digər hüquq-
mühafizə orqanları ilə birlikdə 
Azərbaycanın milli maraq-
larına və təhlükəsizliyinə 
mümkün təhdidlərin qarşı-
sının alınması üçün bütün 
zəruri qabaqlayıcı, preventiv 
tədbirlər həyata keçirilir, 
əməliyyat şəraitinə nəzarət 
olunur.

AZƏRTAC

O, həmçinin ölkəmizdə keçirilən 
musiqi yarışması  və beynəlxalq miq-
yaslı idman  turnirlərinin də yüksək 
səviyyədə  təşkil edilməsindən  
söhbət açdı.  Dedi ki, Azərbaycanda 
qlobal xarakterli tədbirlərin 
keçirilməsi artıq ənənə halını alıb: 
“Xüsusilə, 2012-ci ildə “Eurovision” 
musiqi yarışması, 2015-ci ildə ilk 
Avropa Oyunları, 2016-cı ildə IV İslam 
Həmrəyliyi Oyunları, eləcə də bu 
yaxınlarda – aprelin 26-28-də keçi-
rilmiş” Formula- 1” üzrə Azərbaycan 
Qran-prisinin dördüncü mərhələsi 
və digər tədbirlər  ölkəmizin dünya 
birliyindəki reytinqinin yüksək 
olmasından xəbər verir.  Belə nüfuzlu 
tədbirlər ərəfəsində  xalqımız 
dəfələrlə bədxahlarımızın  süni 
şəkildə təşkil  etdikləri  qarayaxma 
kampaniyasının şahidi olub”.

Son günlər  Qərbdəki ənənəvi 
antiazərbaycan dairələrin yenidən 
fəallaşmalarına və ölkəmizə qarşı 
növbəti çirkin kampaniyaya başlama-
larına aydınlıq gətirən E.Əhmədov 
dedi ki, budəfəki qarayaxmanın 
əsas səbəbi mayın 29-da Bakıda 
UEFA  Avropa Liqasının final oyu-
nunun keçirilməsidir : “Azərbaycan 
ictimaiyyəti müəyyən xarici 
antiazərbaycan dairələrin mühüm 

tədbirlər ərəfəsində ölkəmizə və 
dövlət başçısına qarşı belə qərəzli 
kampaniyalar təşkil etməsinin 
dəfələrlə şahidi olub. Ancaq bunların 
heç bir əhəmiyyəti olmayıb. Çünki 
bu mühüm tədbirləri izləmək üçün 
respublikamıza gələn çoxsaylı əcnəbi 
qonaqlar Azərbaycanda ictimai 
asayişin yüksək səviyyədə təmin 
olunmasından, mövcud sabitlik və 
təhlükəsizlik şəraitindən, həmçinin 
tədbirlərin təşkilatçılığından hər 

zaman razılıq ediblər. Böyük Brita-
niya Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı 
Azərbaycana dair səyahət tövsiyələri 
də daxil olmaqla bəzi dairələr 
idmana heç bir aidiyyəti olmayan, 
qərəzli və reallıqdan uzaq subyektiv 
mülahizələrə əsaslanaraq, bir sıra 
iddialar irəli sürür və məqsədyönlü 
şəkildə beynəlxalq ictimaiyyətdə 
bu mühüm idman tədbirinin 
Azərbaycanda keçirilməsinin 
məqsədəuyğun olmadığı barədə rəy 

formalaşdırmağa çalışırlar”.
E.Əhmədov bildirdi ki, bütün 

bunlar qərəzlidir və Azərbaycanın 
beynəlxalq nüfuzuna xələl 
gətirmək məqsədini daşı-
yır. Azərbaycanın müstəqil 
siyasət yürüdən güclü dövlətə 
çevrilməsindən, habelə qar-
şıdan gələn dövrdə  bir sıra 
mühüm tədbirlərə evsahibliyi 
edəcəyindən ciddi narahat olan 
həmin qüvvələrin ölkəmizə qarşı 
növbəti qarayaxma kampaniyaları 
həyata keçirəcəyi hələ də ehtimal 
olunur. Belə qarayaxma kampani-
yalarına  baxmayaraq, Azərbaycan 
bütün məsələləri ən yüksək 

səviyyədə təşkil etməyə hazırdır 
və bunu dəfələrlə sübut etmişdir:  
“Bütün bunlar sübut edir ki, xaricdəki 
maraqlı dairələr Azərbaycanın dün-
yada nüfuzunun artmasından, onun 
yüksək səviyyəli iqtisadi, siyasi, 
humanitar mərkəzə çevrilməsindən 
narahatdırlar. Azərbaycan bu kam-

paniyalara hər zaman tutarlı cavab 
vermiş və qarşı tərəfin özünü ifşa 
etmişdir. Çünki Azərbaycan dövləti 
heç vaxt imkan verməz ki, onların bu 
kimi ədalətsiz, qərəzli və subyektiv 
iddiaları dünya ictimaiyyətinə təlqin 
olunsun və real həqiqət kimi zorla 
insanların şüuruna yeridilsin”.

Söhbəti qələmə aldı: 
Əliqismət BƏDƏLOV, 

“Xalq qəzeti”

 � Azərbaycan indiyədək çox sayda beynəlxalq tədbirlərə evsahibliyi 
edib. Bunların arasında sırf siyasi, ictimai-siyasi, mədəni, idman və c. kimi 
tədbirlər olub. Amma dövlətimiz bu tədbirlərin xarakterinə fərq qoymadan 
onları həmişə yüksək səviyyədə təşkil edib, Avropadan, eləcə də Asiyadan 
gələn qonaqları özünəməxsus qonaqpərvərliklə qarşılayıb, onlar üçün hər 
cür şərait yaradıb. Dediklərimizə misal olaraq 2012 ci ildə Bakıda böyük 
coşqu və çoxsaylı xarici qonaqların iştirakı ilə keçirilmiş “Eurovision” mahnı 
müsabiqəsini, 2015 ci ildə 68 min tamaşaçı tutumu olan Bakı Olimpiya 
Stadionunda Birinci Avropa Oyunlarını, 2016 cı ildə İslam Həmrəyliyi 
Oyunlarını və digər tədbirləri göstərmək olar. 

İndi də Azərbaycan mayın 29 da Bakıda 
keçiriləcək UEFA final oyunlarına evsahibliyi 
etməyə hazırlaşır. Biz hesab edirik ki, bu 
yarışlar da bütün digər tədbirlər kimi yüksək 
səviyyədə, qonaqların ürəyincə təşkil olu-
nacaq. Ancaq bir məsələ maraqlıdır. Bu da 
ondan ibarətdir ki, hər dəfə Azərbaycanda 
bu cür tədbirlərin keçirilməsi ərəfəsində 
ölkəmizə qarşı çirkin qarayaxma kampa-
niyasına başlanılır. UEFA final oyunları 
ərəfəsində bu kampaniya yenidən işə salınıb. 
Təbiidir ki, qarayaxma kampaniyası Qərbdəki 
antiazərbaycan qüvvələr tərəfindən məqsədli 
şəkildə təşkil olunur.

Artıq Böyük Britaniya XİN və bir sıra 
instansiyaların da kampaniyaya qoşulduğunu 
müşahidə edirik. Hətta Azərbaycana qarşı 
idmanla heç bir əlaqəsi olmayan, qərəzli və 
reallıqdan uzaq iddialar irəli sürülür. Bəzi 

dairələr insan hüquqları, başqaları viza rejimi 
problemini qabartmağa şalışırlar. Bir sıra hal-
larda biletlərin bahalığı iddiası irəli sürülür və 
təbii ki, bu da tamamilə yalandır. Azərbaycan 
dəfələrlə sübut edib ki, bu cür mülahizələrin 
heç bir əsası yoxdur. Hətta Qərb ölkələrinin 
özündə insan haqlarının pozulması ilə bağlı 
minlərlə misal çəkmək olar. 

Azərbaycan ictimaiyyətinə bu hallar yaxşı 
tanış olduğundan heç kəs belə iddialara fikir 
vermir. Biz də inanırıq ki, UEFA final oyunları 
ölkəmizdə böyük peşəkarlıqla və yüksək 
səviyyədə təşkil olunacaq. Ölkəmizi nüfuzdan 
salmaq istəyənlər isə, həmişə olduğu kimi, 
sonda peşman olacaqlar...

Qasım MƏMMƏDOV,  
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye 

Universitetinin prorektoru

28 illik müstəqillik tarixində qazandığı 
möhtəşəm uğurları ilə dünyanın bir sıra 
ölkələrini, həmçinin Avropanın 100-150 

illik müstəqillik tarixi olan dövlətlərini geridə qoyan 
Azərbaycan son illər mötəbər beynəlxalq qurumların, 
o cümlədən dünya miqyaslı idman yarışlarının ke-
çirildiyi məkana çevrilməklə diqqət mərkəzindədir. 
Bunun əsas səbəblərindən biri ölkəmizin iqtisadi 
qüdrətinin getdikcə artması, həmçinin təhlükəsizlik 
və sabitliyin tam şəkildə təmin olunmasıdır. Təsadüfi 
deyildir ki, bu gün ölkəmiz dünyada “təhlükəsizlik 
adası” kimi tanınır. Ötən il Bakı şəhəri dünyanın ən 
təhlükəsiz şəhərlərinin reytinqində ilk 50 şəhər sıra-
sında yer alıb və hətta bir çox Avropa paytaxtlarını 
da qabaqlayıb.

Azərbaycana qarşı aparılan 
kampaniya qərəzli və əsassızdır

Mayın 29-da UEFA-nın final oyunu 
Bakıda keçirilməlidir. Bu maraqlı 
idman tədbirinin ən yüksək 

səviyyədə təşkili, azarkeşlərin meh-
manxanalarda yerləşdirilməsi, onların 
təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün 
Azərbaycan paytaxtında hər cür şərait 
var. Bütün bunlara baxmayaraq, son 
günlər Qərbdəki ənənəvi antiazərbaycan 
dairələri ölkəmizə qarşı növbəti qərəzli 
kampaniyaya başlayıblar. 

Son vaxtlar ölkəmizin evsahibliyi etdiyi, 
eləcə də dövlət başçımızın təşəbbüsü ilə 
keçirilən bir sıra tədbirlər,  o cümlədən 

2018-ci ildə VI Bakı Beynəlxalq Humanitar 
Forumu, VI Qlobal Bakı Forumu, Qoşulmama 
Hərəkatının Xarici İşlər Nazirləri Konfransı, 
Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının 
Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclası, Cənub 
Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurasının nazirlər 
toplantısı, Cənub Qaz Dəhlizinin rəsmi açılış 
mərasimi, 2019-cu ilin martın 14-16-da VII 
Qlobal Bakı Forumu, mayın 2-3-də “Ayrı-seç-
kilik, qeyri-bərabərlik və zorakı münaqişəyə 
qarşı fəaliyyət naminə dialoq quraq” şüarı altında V Ümumdünya 
Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu və  digərləri  Azərbaycanın beynəlxalq 
aləmdəki nüfuzunu xeyli yüksəldib”. Bu fikirləri  bizimlə söhbətində  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademi-
yasının professoru, siyasi elmlər doktoru, “Azərbaycan Respublikası Dağlıq 
Qarabağ bölgəsinin Azərbaycanlı İcması” İctimai Birliyi sədrinin müavini 
Elçin Əhmədov səsləndirdi.

Bu gün müstəqil dövlətçiliyimizin qarantı 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi 
ilə regionun lider dövlətinə çevrilən Azərbaycan 
hərtərəfli dinamik inkişafı ilə seçilir, dünyada 
sabitlik və təhlükəsizlik məkanı kimi tanınır.

Dövlət və hüquq-mühafizə orqanları 
səmərəli fəaliyyət göstərirlər

Ölkəmizi nüfuzdan salmaq 
cəhdləri iflasa məhkumdur

Ədalətsiz və subyektiv iddialar
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Atəşkəsin davamlı sülhə çevrilə 

bilməməsinin əsas səbəbi Ermənistanın 
işğalçılıq siyasətini davam etdirməsidir

İşğal olunmuş ərazilərdə bir 
 milyondan artıq azərbaycanlı  qanlı 
etnik təmizləməyə məruz qalıb və 
25 ildən artıqdır ki, onlar qaçqın və 
məcburi köçkün statusunda yaşamaq 
məcburiyyətindədirlər. Ermənistanın 
Azərbaycana qarşı təcavüzü, həmçinin 
mülki insanlara qarşı çoxsaylı hərbi 
cinayətlərlə müşayiət olunub.

Hikmət Hacıyev vurğulayıb ki, BMT 
Təhlükəsizlik Şurasının münaqişə ilə 

əlaqədar qəbul etdiyi dörd qətnamədə 
Ermənistanın Azərbaycana qar-
şı gücdən istifadə etməsi pislənilir, 
ölkəmizin ərazi bütövlüyü və suverenliyi, 
Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın ayrıl-
maz hissəsi olması bir daha təsdiqlənir, 
işğalçı qüvvələrin Azərbaycanın işğal 
olunmuş bütün ərazilərindən dərhal, tam 
və qeyd-şərtsiz çıxarılması tələb olunur.

“Atəşkəs sülh deyil. Ermənistan 
rəhbərliyi tərəfindən də etiraf olunur ki, 

25 il keçməsinə baxmayaraq, atəşkəs 
davamlı sülhə çevrilməyib. Bu müddət 
ərzində atəşkəsin davamlı sülhə çevrilə 
bilməməsinin əsas səbəbi Ermənistanın 
işğalçılıq siyasətini davam etdirməsidir”, 
– deyə H.Hacıyev əlavə edib.

O, həmçinin deyib ki, danışıqlar pro-
sesinin formatı dəyişməzdir. Danışıqlar 
münaqişə tərəfləri olan Ermənistan və 
Azərbaycan arasında aparılır.

Şöbə müdiri diqqətə çatdırıb ki, 
Ermənistan tərəfi regionda davamlı 
sülhün təmin olunmasını həqiqətən 
istəyirsə, mövcud format əsasında da-
nışıqlar prosesində konstruktiv şəkildə 
iştirak etməli, BMT Təhlükəsizlik Şura-
sının qətnamələrinin tələblərinə uyğun 
olaraq öz qoşunlarını Azərbaycanın 
işğal edilmiş ərazilərindən çıxarmalı, 
azərbaycanlı məcburi köçkünlərin öz 
doğma torpaqlarına qayıtmalarına 
mane olmamalıdır. Yalnız bundan 
 sonra regionda davamlı sülh təmin 
oluna bilər.

Zöhrab Mnatsakanyan Ermənistanın təcavüzkar siyasətini 
“demokratiya” pərdəsi ilə ört-basdır etmək istəyir

Bu fikirləri mətbuata açıq-
lamasında Xarici İşlər Nazirliyi-
nin (XİN) mətbuat katibi Leyla 
Abdullayeva bildirib.

XİN rəsmisi qeyd edib 
ki, Azərbaycanın ərazilərini 
işğal edən, bu ərazilərdə 
yerli azərbaycanlıların etnik 
təmizlənməsini həyata keçirən, 

beynəlxalq hüququn norma 
və prinsiplərini tapdalaya-
raq BMT Nizamnaməsini və 
ATƏT-in Helsinki Yekun Aktını, 
BMT Təhlükəsizlik Şurasının 
qətnamələrini rədd edən 
Ermənistan rəsmisinin “demok-
ratik sistem və qaydalar”dan 
bəhs etməsi gülünc olduğu 

qədər saxtadır.
Z.Mnatsakanyanın 

münaqişənin həlli ilə bağ-
lı söylədikləri Ermənistanın 
onillərdir davam edən təcavüz 
və işğal siyasətinə son qoy-
maq, beynəlxalq hüququn 
prinsiplərinə, ilk növbədə, 
dövlətlərin beynəlxalq tanın-
mış sərhədləri çərçivəsində 
ərazi bütövlüyünə hörmət 
nümayiş etdirərək normal 
qonşuluq münasibətləri qurmaq 
niyyətindən uzaq olduğunu 
göstərir. Əgər Ermənistan xarici 

işlər naziri həqiqi demokrati-
ya quruculuğu, xalqının rifahı 
və bölgənin təhlükəsizliyi və 
tərəqqisində maraqlıdırsa, 
o zaman Ermənistan silahlı 
qüvvələri Azərbaycanın işğal 
edilmiş ərazilərindən dərhal 
çıxarılmalı və bu ərazilərdən 
didərgin salınmış məcburi 
köçkünlərin öz evlərinə qayıt-
masına əngəl törədilməməlidir. 
Yalnız bundan sonra 
ümumbəşəri dəyərlərdən, de-
mokratiyadan və insan həyatına 
verilən önəmdən danışmaq olar.

S.Vəliyeva bildirib ki, sözügedən 
prosesdə ictimai rəyi mənfi tonda 
yükləmək və ölkəmizin əldə etdiyi 
nailiyyətlərə, uğurlara kölgə salmaq, 
xalqımızın firavan və sakit yaşayı-
şına mane olmaq üçün AXCP-dən 
və onun sədri Əli Kərimlidən istifadə 
edilir: “Daha doğrusu, antiazərbaycan 
qüvvələri Əli Kərimlini ölkəmizin 

inkişafına qarşı “əyləc mexanizmi” 
kimi istifadə edirlər. Əli Kərimli Avro-
pada və ABŞ-da qrantlar hesabına 
maliyyələşdirilən Sevinc Osmanqızı, 
Qənimət Zahid kimi antimilli ünsürlərin 
internet kanallarında ona verilmiş 
tezislər əsasında çıxışlar edir, müəyyən 
məbləğlər qarşılığında trolların antimilli 
fəaliyyətini təşkil edir, erməni mətbuatı 

və lobbisi ilə sinxron fəaliyyət göstərir, 
əsassız və qondarma iddialar üzrə 
mitinqlərə çağırışlar edir. Əlbəttə ki, Əli 
Kərimlinin bu çağırışları hər zaman xal-
qımız tərəfindən rədd edilir, ona dəstək 
verilmir. Elə bu səbəbdən də, insanlar 
dövlətçiliyimizin düşməni olan radikal 
müxalifəti ciddi şəkildə qınamalı, onlara 
yerini göstərməlidir”.

Deputat əlavə edib ki, Əli Kərimlinin 
trol kimi əməyini istismar etdiyi gənclər 
də artıq onun məqsəd və məramını an-
lamalıdır: “Cəbhəçi gəncləri itaətsizliyə 
dəvət edib, onları qanunları pozmağa 
məcbur edib həbs etdirən, sonra isə 
onların üzərindən müxtəlif təşkilatlardan 
qrant, ianə alan Əli Kərimliyə niyə 
sual etmirlər ki, AXCP sədri, eləcə də 
Milli Şuranın, digər müxalifət parti-
yalarının sədrləri insanları mitinqlərə 
səslədikləri zamanda öz ailə üzvlərini 
bu mitinqlərdən hansı səbəbdən uzaq 
tuturlar? Nə üçün sorulmur ki, Əli 
Kərimlinin oğlu Türkel Kərimli ABŞ-da 
hansı vəsaitlər hesabına bahalı həyat 
tərzi sürür? Hansı səbəbdən Əli Kərimli 
tərəfindən üzərində siyasi oyunlar qu-
rulan gənclər həbsdən azad olunandan 
sonra onlarla əlaqəni kəsir, yaxud onları 
düşmən, satqın elan edir? Suallar çox-
dur və bu sualların ümumi məntiqi cava-
bı ondan ibarətdir ki, Əli Kərimlini xalqın 
maraqları deyil, məhz şəxsi mənafeləri 
düşündürür”.

Azərbaycan Respublikası  Prezidenti 
Administrasiyasının xarici siyasət 
məsələləri şöbəsinin müdiri 

Hikmət Hacıyev Ermənistanın baş naziri 
Nikol Paşinyanın atəşkəsin 25 illiyi ilə 
əlaqədar verdiyi açıqlamanı AZƏRTAC-a 
şərh edib. Şöbə müdiri bildirib ki, 
Ermənistan gücdən istifadə edərək 
Azərbaycan ərazilərini işğal edib.

Azərbaycan hakimiyyətinin ölkəmizi dün-
yada baş verən qlobal maliyyə-iqtisadi 
böhrandan az itkilərlə çıxarması, dinamik 

inkişafını yenidən təmin etməsi və xalqın ma-
raqlarını müdafiə edərək onun sosial rifah halını 
daha da yüksəltməsi antiazərbaycan dairələri 
çox narahat edir. Ona görə də, ölkəmizdə ictimai-
siyasi sabitliyi pozmaq, inkişaf proseslərinin 
qarşısını almaq üçün “beşinci kolon”dan istifadə 
edirlər.Bunu Yeni Azərbaycan Partiyası (YAP) 
Nizami rayon təşkilatının sədri, Milli Məclisin 
deputatı Sədaqət Vəliyeva deyib.

Əli Kərimlini 
“əyləc mexanizmi” 

kimi istifadə edirlər

Ermənistanın xarici işlər naziri Zöhrab Mnatsakanyanın 
yerli tert.am portalına verdiyi müsahibədən aydın olur ki, 
onun başlıca hədəfi erməni ictimaiyyətidir. Müsahibədə 
uzun-uzadı demokratik tendensiyalardan danışan xarici 
işlər naziri görünür ki, Ermənistanın təcavüzkar və işğalçı 
siyasətini məhz “demokratiya” pərdəsi ilə ört-basdır etmək 
istəyir.

Azərbaycan Sakit okean Alyansında 
müşahidəçi statusu aldı

Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Məlum olduğu kimi, Azərbaycan xarici siyasətində Latın 

Amerikası ölkələri ilə əməkdaşlığa xüsusi önəm verir və bu 
xüsusda, sözügedən regionda mövcud olan təşkilatlar və 
iqtisadi birliklərlə fəal əməkdaşlıq etməkdədir.

Qeyd edək ki, Meksika, Kolumbiya, Peru və Çilini 
özündə birləşdirən və iqtisadi blok olan Sakit okean Alyansı 
2012-ci ilin iyun ayında təsis edilib.

Ölkəmiz də daxil olmaqla hazırda alyansın 57 
müşahidəçi üzvü var.

Litvada prezident seçkilərinin 
ikinci turu keçiriləcək
 � Prezident seçkiləri ilə parallel 

keçirilən referendumun nəticələri isə 
səsverənlərin az olması səbəbindən ləğv 
edilib.
Litva prezidenti postuna 9 namizəd olub. Qalibiyyət 

üçün 50 faizdən artıq səs toplamaq lazım idi. Bu səsi heç 
bir namizəd toplaya bilmədiyinə görə, iki həftədən sonra 
ikinci mərhələ baş tutacaq.

İkinci mərhələyə iqtisadçı Qitanas Nauseda (31,52%) və 
sabiq maliyyə naziri İnqrida Şimonite (26,76%) keçiblər.

Səsvermədə 22,24 faiz səs toplayan baş nazir Sa-
ulyus Skvernyalis məğlubiyyətini etiraf edib və istefaya 
gedəcəyini söyləyib.

Azərbaycan Sakit okean Alyansının (Pacific 
Alliance) mayın 10-da Meksikanın  Mexiko 
şəhərində keçirilən Nazirlər Şurasının 
növbəti görüşündə müşahidəçi statusu alıb.

Paytaxtın yeni təmizlik 
konsepsiyasının ilk  

mərhələsi başa çatdı
Bu məqsədlə bağlanmış müqaviləyə 

uyğun olaraq, Böyük Britaniyanın 
tanınmış “Mott MacDonald” şirkəti 
Azərbaycan paytaxtının məişət tullan-
tılarının araşdırılması ilə bağlı işlərin 
birinci mərhələsini başa çatdırmışdır. 
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin ya-
ratdığı Monitorinq Mərkəzində “Mott 
MacDonald” şirkətinın nümayəndəsi 
Nick Wilson ictimaiyyət və mətbuat 
nümayəndələrinə konsepsiya 
çərçivəsində görülən və nəzərdə tutulan 
işlər, son iki həftədə aparılan araş-

dırma barədə  ətraflı məlumat vermiş 
və jurnalistləri maraqlandıran sualları 
cavablandırmışdır. 

“Mott MacDonald”ın nümayəndəsi  
bildirmişdir ki, yeni konsepsiya 
çərçivəsində 3 aya yaxındır ki, Bakı 
şəhərində lazımi işlər gedir. 7 rayon-
da məişət tullantıları üçün müasir 
konteynerlər qoyulub, digər rayonlarda 
da nəzərdə tutulub. Aparılan ikihəftəlik  
araşdırmaların məqsədi ilkin olaraq 
Nərimanov rayonunda toplanan məişət 
tullantılarının hansı materiallardan 

ibarət olduğunu, onların nisbətini 
öyrənmək olmuşdur. Artıq emal oluna 
bilən tullantıların bu rayon üzrə kom-
pozisiyası müəyyən edilib. Araşdırma 
zamanı digər rayonlardan da tullantı 
nümunələrinin tərkibi barədə ilkin 
məlumat əldə edilib.

Növbəti addımlar isə əhali arasında 
maarifləndirmə işlərinin aparılması, 
pilot araşdırmalar yolu ilə Nərimanov 
rayonunda təkrar emal üçün tullantı 
konteynerlərinin yerləşdirilməsi olacaq. 
Bu zaman “Təmiz şəhər”lə əməkdaşlıq 
ediləcək,  tullantıların daşınması 
prosesləri öyrəniləcək. Beləliklə, şirkət 

tullantı axını modelini də hazırlaya-
caq, onu təqdim olunan demoqrafik 
məlumatla əlaqələndirəcək. Bu proses 
bir neçə aya başa çatdırılacaq və para-
lel olaraq məişət tullantılarının yığılması 
üçün xüsusi qabların ölçüləri, rəngləri, 
üzərindəki loqolar müəyyənləşdiriləcək.

Xatırladaq ki, bu layihənin tam 
gerçəkləşdirilməsi   2019-cu ilin sonu – 
2020-ci ilin əvvəlində başa çatdırılacaq,  
paytaxt həyatına ciddi ekoloji və iqtisadi  
səmərə gətirəcək. 

R.TAHİR, “Xalq qəzeti”

Əvvəlcə tədbir iştirakçıları ulu öndər 
Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edib, 
önünə tər gül-çiçək dəstələri düzüblər. 
Sonra Mədəniyyət Nazirliyinin regional 
mədəniyyət idarələrini əhatə edən rayon 
və şəhərlərin iştirakı ilə “Bölgələrdən- 
bölgələrə” yaradıcılıq festivalının sərgi 
çadırları ilə tanış olublar.

Sərgidə metalişləmə sənətinin fərqli 
texnika və üsulları ilə hazırlanan misgərlik 
nümunələri, məişət qabları, kəlağayılar, 
bədii tikmənin bir çox növünə aid zərif 
naxışlı əl işləri, çay daşları və ağac, muncuq, 
kağız və digər materiallardan hazırlanan 
bəzək əşyaları, həsirdən hörmə, toxuma 
əl işləri, ağacoyma, dulusçuluq və s. sənət 
növlərinə aid yaradıcılıq nümunələri 
sərgilənib.

Yaradıcılıq festivalında ümummilli lider 
Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı 
ildönümü münasibəti ilə “Xalq Heydər 
söyləyəcək”, “Azərbaycan” mahnıları kimi 
digər vətənpərvərlik ruhunda olan ifalar 
səsləndirilib.

Bundan başqa, qiraət ustalarının 
təqdimatında “Sən elə bir zirvəsən” adlı 
kompozisiyada nümayiş olunub. 

Mədəniyyət bayramının zəngin 
proqramını aktyorların təqdimatında dahi 
Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsimi obrazı-
nın canlandırılması, nağıl qəhrəmanlarının 
səhnələşdirilməsi tədbiri daha maraqlı 
edib. 

 Daha sonra festival Beyləqan 
Mədəniyyət Mərkəzinin “Yaylalar” folklor 
qrupunun bir-birindən maraqlı rəqs 
nümunələri ilə davam edib. 

 Qeyd edək ki, festivalda 2019-cu ilin 
“Nəsimi ili” elan edilməsi ilə əlaqədar 
yerli şair və yazıçıların, publisistlərin 
əsərlərindən ibarət kitab guşəsi də qurulub.

Festivalda sənətkarlar arasında fiziki im-
kanları məhdud incəsənət ustalarının da ya-
radıcılığına yer verilib. Oymaçı rəssam Asif 
Qasımov hazırladığı sənətkarlıq nümunələri 
ilə qonaqların diqqət mərkəzində olub. 

Yaradıcılıq festivalının konsert 
hissəsində hər bir regional idarə üzrə 
folklor qrupları, yerli incəsənət və bədii 

özfəaliyyət kollektivləri konsert proqramı 
ilə çıxış ediblər. Təqdim olunan rəngarəng 
musiqi nömrələri, rəqslər tamaşaçılar 
tərəfindən alqışlarla qarşılanıb.

RİH başçısı Ceyhun Cəfərov çıxış 
edərək festivalın əhəmiyyətini yüksək 
qiymətləndirib. Bildirib ki, festival 
Azərbaycanın bütün regionlarının mədəni 
zənginliyi, sənətkarlıq irsi və incəsənəti ilə 
tanış olmağa, bölgələr arasındakı mədəni 
mübadiləni gücləndirməyə, eləcə də yeni 
təşəbbüslərə zəmin yaradır. C.Cəfərov qeyd 

edib ki, bu günlər ümummilli lider Heydər 
Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönü-
mü ölkənin hər bir bölgəsində təntənəli 
surətdə qeyd edilir. Bizim bugünkü tədbiri 
Mədəniyyət Nazirliyinin layihəsi olan 
“Bölgələrdən-bölgələrə” yaradıcılıq festivalı 
da qoşulub və bu tədbiri daha maraqlı et-
mişdir. “Bölgələrdən-bölgələrə” yaradıcılıq 
festivalı atəşfəşanlıqla yekunlaşıb.

İlqar HƏSƏNOV, 
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri

Xəbər verdiyimiz kimi, ölkə başçısının 
tapşırığına əsasən, Bakı şəhərində bərk 
məişət tullantılarının yığılması, daşınması 

və çeşidlənməsinin idarə olunması işlərini 
Avropa dövlətlərinin iri şəhərləri səviyyəsinə 
çatdırmaq, paytaxtımızı gözəl məkana çevirmək 
üçün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti yeni 
konsepsiya gerçəkləşdirir.

“Bölgələrdən -bölgələrə” yaradıcılıq festivalı çərçivəsində növbəti tədbir 
Kürdəmir şəhərində reallaşıb. Heydər Əliyev Parkında təşkil olunan 
tədbirdə Kürdəmir Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Ceyhun Cəfərov, 
Mədəniyyət Nazirliyinin nümayəndələri, habelə regional mədəniyyət 
idarələrinin rəisləri və mədəniyyət işçiləri, ziyalılar və rayon sakinləri işti-
rak ediblər. 

“Bölgələrdən-bölgələrə” yaradıcılıq festivalı Kürdəmirdə

Binəqədidə birinci rübün 
yekunları müzakirə edilib

 � Binəqədi 
rayonunda 2019-cu 
ilin birinci rübü üzrə 
sosial-iqtisadi inkişafın 
yekunları və qarşıda 
duran vəzifələrə həsr 
olunanan hesabat 
yığıncağı keçirilib.

Tədbirdə Binəqədi Rayon 
İcra Hakimiyyətinin baş-
çısı Elxan Allahverdiyev, 
Azərbaycan Respublikası 
Prezidenti Administrasiyası-
nın ərazi-təşkilati məsələlər 
şöbəsi müdirinin müavini 
Niyaz Əliyev, RİH başçı-
sının müavinləri, Apara-
tın şöbə müdirləri, məsul 
işçiləri, idarə-müəssisə və 
hüquq-mühafizə orqanları-
nın rəhbərləri,   ictimaiyyət 
nümayəndələri iştirak ediblər.

Hesabat məruzəsi 
ilə çıxış edən rayon icra 
hakimiyyətinin başçısı 
Elxan Allahverdiyev Nazirlər 
Kabinetinin 2019-cu ilin 
birinci rübünün sosial-iqti-
sadi inkişafının yekunlarına 
və qarşıda duran vəzifələrə 
həsr olunan  iclasında dövlət 
başçısının qarşıya qoyduğu 
vəzifələrdən söz açıb. O, 
daha sonra cari ilin ilk üç 
ayı ərzində rayonun sosial-
iqtisadi və mədəni-ictimai 
həyatında əldə olunan uğurlu 

nəticələrdən, aparılan geniş-
miqyaslı abadlıq-quruculuq 
işlərindən, həyata keçirilən 
infrastruktur layihələrdən 
danışıb. Natiq ölkədə geniş 
vüsət alan sosial-iqtisadi 
inkişafın, aparılan  quruculuq 
və abadlıq işlərinin Binəqədi 
rayonunda da yüksək templə  
davam etdiyini bildirib.  

Hesabat yığıncağında  
İcbari Tibbi Sığorta Üzrə 
Dövlət Agentliyininin Tibbi 
İddialar Departamentinin 
rəhbəri Vüqar Qurbanov, 
Dövlət Sosial Müdafiə 
Fondunun rayon şöbəsinin 
müdiri Cahandar Axundov, 
rayondakı 11 saylı vəkillər 
bürosunun müdiri  Azər Quli-
yev, Azərbaycan Respublika-
sı Prezidenti Administrasiya-
sının ərazi-təşkilati məsələlər 

şöbəsi müdirinin müavini 
Niyaz Əliyev Prezident İlham 
Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata 
keçirilən sosial-iqtisadi isla-
hatlar barədə danışıblar.  

Sonra Şura iclasının 
qərar layihəsi oxunub.  

İclasa yekun vuran rayon 
icra hakimiyyətinin başçısı 
Elxan Allahverdiyev qarşıda 
duran vəzifələrdən danışa-
raq, bəzi nöqsanların aradan 
qaldırılması ilə bağlı tapşı-

rıqlarını verib. Natiq dövlət 
başçısının  tapşırıqlarına 
və tövsiyələrinə əsasən, ra-
yonda sosial-iqtisadi infrast-
ruktur layihələrinin yüksək 
səviyyədə reallaşdırılması, 
işsizliyin azadılması, sahib-
karlıq subyektlərinə müvafiq 
dəstək göstərilməsi, məcburi 
köçkünləri narahat edən 
problemlərin həll edilməsi, 
sakinlərin məmnunluğunun 
artırılması ilə bağlı bü-
tün lazımi tədbirlərin 
gerçəkləşdirilməsinin qarşıya 
mühüm vəzifə kimi qoyuldu-
ğunu bildirib.   

İclasın sonunda fərqlənən 
bir qrup şəxs Fəxri fərmanla 
təltif edilib. 

“Xalq qəzeti”



14 may 2019-cu il, çərşənbə axşamı6

“Su İdmanı Sarayı” MMC 
“UPS” avadanlıqları üçün( hündürlüyü 171 

mm, uzunluğu 198 mm və eni 166 mm) 80 ədəd 
akkumulyator(12 V/40AH) batareyasının satın alınması 
məqsədilə kotirovka sorğusu həyata keçirir.

Maraqlanan təşkilatlar +994502507755 nömrəli 
telefonla əlaqə saxlaya bilərlər.

Əlaqələndirici şəxs- Rüfət Aslanov.
Kotirovka sorğusunda iştirak etmək üçün sənədlər 

20 may 2019-cu il saat 18:00-dək qəbul olunur. 
Ünvan- AZ1003, Bakı şəhəri, Səbail rayonu, 

Akademik Əhəd Yaqubov küçəsi 15.

Tender komissiyası 

“Bərdə İnşaat Sənaye” ASC 
səhmdarlarının nəzərinə!
28 iyun 2019-cu il saat 11.00-da “Bərdə İnşaat 

Sənaye” ASC səhmdarlarının növbəti illik ümumi yığıncağı 
keçiriləcəkdir.

İclasın gündəliyi:
1. Səhmdar cəmiyyətin idarəetmə orqanlarının 2018-ci il 

üçün maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin müzakirəsi və təsdiqi.
Ümumi yığıncaqda bütün səhmdarların iştirakı vacibdir. 
Telefon- (050)200-01-48.
Ünvan- Bərdə şəhəri, H.Əliyev prospekti 122. 

İdarə heyəti

“Kəndsutəchizat” QSC 
səhmdarlarının nəzərinə!

28 iyun 2019-cu il saat 11.00-da “Kəndsutəchizat” QSC-
nin inzibati binasında səhmdarların növbəti illik ümumi yığın-
cağı keçiriləcəkdir.

Yığıncağın gündəliyi:
1.Cəmiyyətin idarəetmə orqanlarının 2018-ci ilin yekunla-

rına dair hesabatı və balansın təsdiqi.
2.Təşkilati məsələlər (idarə heyətinin seçilməsi).
3. QSC-nin səhmlərinin alqı və satışı ılə bağlı müraciətin 

müzakirəsi.
4.Digər məsələr.

İdarə heyəti

“Tikintimaştəmir” ASC 
səhmdarlarının nəzərinə!

30 iyun 2019-cu il saat 10.00-da səhmdarların növbəti illik 
ümumi yığıncağı Bakı şəhəri, Balaxanı qəsəbəsi 2-ci mədən 
küçəsində inzibatı binada keçiriləcəkdir .

Ümumi yığıncağın gündəliyi:
1.Müəssisənin 2018-ci il üçün maliyyə -təsərrüfat 

fəaliyyətinin nəticələrinin müzakirəsi və təsdiqi.
2.Müəssisənin fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması üçün 

səhmdarların təkliflərinin müzakirəsi.
3.Digər məsələlər.
Bütün səhmdarların iştirakı vacibdir.

İdarə heyəti 

B İ L D İ R İ Ş
“Xalq qəzeti”nin 28 fevral və 14 mart 2019-cu il tarixli 

nömrələrində Qax Rayon İcra Hakimiyyətinin Qax şəhərində 48 
mənzilli yaşayış binasının tikintisinin satın alınması məqsədilə 
dərc edilmiş açıq tender müsabiqəsində qalib elan olunmuş 
“Cənub-2000” MMC-nin Qax filialı ilə 2019-cu il mayın 7-də satı-
nalma müqaviləsi bağlanılmışdır.

 Tender komissiyası 

B İ L D İ R İ Ş
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-

Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası Katibliyinin tender 
komissiyasının 10 aprel 2019-cu il tarixli yekun protokoluna 
əsasən katiblik üçün dəftərxana mallarının satınalınması üçün 
keçirilən tenderdə “HEDRA NS” MMC qalib elan olunmuş və 
həmin hüquqi şəxslə 2019-cu il mayın 13-də 14 628,70 (on dörd 
min altı yüz iyirmi səkkiz manat yetmiş qəpik) manat məbəğində 
satınalma müqaviləsi bağlanılmışdır.

“Finex Kredit” Bokt ASC 
səhmdarlarının nəzərinə!

14 iyun 2019-cu il saat 11. 00-da səhmdarların 
növbədənkənar ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.

Gündəlikdəki məsələlər:
1. Nizamnamədə dəyişikliklərlə bağlı müzakirə.
2. Digər məsələlər. 
Ünvan- Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Süleyman 

Rüstəm küçəsi 11.

“Azərsu” ASC
İçməli suyun emalı prosesində istifadə olunan 

kaoqulyantın satın alınması məqsədilə

Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz tender 
təkliflərini möhürlənib imzalanmış şəkildə ikiqat 
zərflərdə yazılı surətdə təqdim etsinlər.

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

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər aşağıda-
kı məbləğdə iştirak haqqını göstərilən hesaba 
köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində tərtib olun-
muş əsas şərtlər toplusunu Bakı şəhəri, Mosk-
va prospekti 67,“Azərsu” ASC-nin Təchizat və 
Satınalmaların İdarə Olunması Departamentindən 
(əlaqələndirici şəxs- Murad Abışevdən, telefon- 

431 47 67/1087 və Ağali Mirzəyevdən, 431 47 
67/2266) 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 qaytarılmır.

İddiaçılar tenderdə iştirak 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 olmalıdır);

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

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

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

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti 
haqqında bank arayışı;

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

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

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haq-
qında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün yuxarıda 
göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank təminatı 
istisna olmaqla) 25 iyun 2019-cu il saat 17.00-
a qədər, tender təklifi və bank təminatını isə 
möhürlənmiş ikiqat zərflərdə 4 iyul 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 5 iyul 2019-cu il saat 
16.00-da yuxarıda göstərilən ünvanda açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri iştirak 
edə bilərlər.

Tender komissiyası

“Nəsimi Məişət Malları” ASC 
səhmdarlarının nəzərinə! 
“Nəsimi Məişət Malları “ ASC səhmdarlarının növbəti 

illik ümumi yığıncağı 28 iyun 2019-cu il saat 11-30-da 
“Şüşəplastmas “ ASC-nin yerləşdiyi ünvanda Bakı şəhəri, 
Xəzər rayonu, Buzovna qəsəbəsi, Qəsəbə küçəsi 24 nömrəli 
ünvanda keçiriləcəkdir.

 Ümumi yığıncağın gündəliyi:
1.Cəmiyyətin 2018-ci ilin yekunlarının müzakirəsi və 

mühasibat balansının təsdiqi. 
 2. İdarə heyəti sədrinin seçilməsi .
 Səhmdarların ümumi yığıncağının gündəliyi üzrə 

materiallarla (012) 565 -16 -36 nömrəli telefonla əlaqə 
saxlayıb cəmiyyətdə tanış olmaq mümkündür. 

Müşahidə şurası 

“Bakı Tikinti-Quraşdırma” ASC 
səhmdarlarının nəzərinə!

29 iyun 2019-cu il saat 11.00-da səhmdarların növbəti 
illik ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.

Gündəlikdəki məsələlər:
1. Cəmiyyətin 2018-ci il maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin 

təhlili.
2. Digər məsələlər.
Yığıncağın gündəliyinə aid sənədlərlə cəmiyyətin 

yerləşdiyi ünvanda tanış olmaq mümkündür.
Yığıncaqda bütün təsisçilərin şəxsiyyəti təsdiq edən 

sənədlə (vəkil edilmiş nümayəndələr notarial təsdiq olunmuş 
etibarnamə və şəxsiyyəti təsdiqləyən sənədlə) iştirakı 
vacibdir.

Ünvan- Bakı, Nizami rayonu, 6-cı Köndələn küçəsi 1.

“Səba” ASC səhmdarlarının 
nəzərinə!

27 iyun 2019-cu il saat 15.00-da “Səba” ASC səhmdarlarının 
növbəti illik ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.

Gündəlikdəki məsələlər:
1. Səhmdar cəmiyyətin nizamnaməsinə dəyişikliklərin edilməsi və 

onun yeni redaksiyada qəbul olunması barədə.
2. Səhmdar cəmiyyətin idarə heyəti barədə.
3. Səhmdar cəmiyyətin 2018-ci il üçün illik maliyyə hesabatları 

barədə.
4. 2018-ci ilin nəticələrinə görə dividendlərin müzakirə edilməsi.
5. Digər məsələlər.
Ünvan- Xırdalan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti1, “Səba”  

ASC-nin inzibati binası.
Yığıncağın gündəliyinə dair sənədlərlə cəmiyyətin yerləşdiyi 

ünvanda tanış olmaq mümkündür.
Əlaqə telefonu- (012) 448-16-01.

İdarə heyəti

“Şüşəplastmas” ASC 
səhmdarlarının nəzərinə!

“Şüşəplastmas” ASC səhmdarlarının növbəti illik ümumi yığıncağı 
28 iyun 2019- cu il saat 10-00 da “ Şüşəplastmas “ ASC-də Bakı , 
Xəzər rayonu, Buzovna qəsəbəsi, Qəsəbə küçəsi 24 nömrəli ünvan-
da keçiriləcəkdir.

Ümumi yığıncağın gündəliyi:
Cəmiyyətin 2018-ci ilin yekunlarının müzakirəsi və mühasibat 

balansının təsdiqi. 
2. Mənfəətin istifadəsinə dair məsələnin müzakirəsi.
3. İdarə heyəti sədrinin seçilməsi.
4. Cəmiyyətin müşahidə şurasının yeni tərkibinin seçilməsi.
Səhmdarların ümumi yığıncağının gündəliyi üzrə materiallarla 

(012) 565-16-36 nömrəli telefonla əlaqə saxlayaraq cəmiyyətdə tanış 
olmaq mümkündür. 

 Müşahidə şurası

“Xətai Təmir-Tikinti-1” 
ASC səhmdarlarının 

nəzərinə!
29 iyun 2019-cu il saat 11.00-da Bakı şəhəri, Xətai 

rayonu, Yavər Əliyev küçəsi 22 nömrəli ünvanda yerləşən 
cəmiyyətin inzibati binasında “Xətai Təmir-Tikinti-1” ASC 
səhmdarlarının növbəti illik ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.

Gündəlikdəki məsələlər:
1. Cəmiyyətin 2018-ci il üçün illik və maliyyə 
hesabatları barədə.
2. Cəmiyyətin müşahidə şurası barədə.
3. Cəmiyyətin təftiş komissiyası barədə.
4. Cəmiyyətin 2019-2020-ci illər üçün inkişaf 

perspektivləri və planları barədə.

“ALMET” ASC 
səhmdarlarının nəzərinə!

“ALMET” ASC səhmdarlarının növbəti illik ümumi 
yığıncağı 28 iyun 2019-cu il saat 11-da “ Şüşəplastmas “ 
ASC-nin yerləşdiyi ünvanda- Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, 
Buzovna qəsəbəsi, Qəsəbə küçəsi 24 nömrəli ünvanda 
keçiriləcəkdir.

Ümumi yığıncağın gündəliyi:
1. Cəmiyyətin 2018-ci ilin yekunlarının və mühasibat 

balansının təsdiqi. 
2. Mənfəətin istifadəsinə dair məsələnin müzakirəsi.
3. Direktorun seçilməsi.
Səhmdarların ümumi yığıncağının gündəliyi üzrə 

materiallarla (012) 565-16-36 nömrəli telefonla əlaqə saxlayıb 
cəmiyyətdə tanış olmaq mümkündür.

“Bakı Texnika Sənaye” 
ASC səhmdarlarının 

nəzərinə!
28 iyun 2019-cu il saat 11.00-da “Bakı Texnika 

Sənaye” ASC səhmdarlarının növbəti illik ümumi yığıncağı 
keçiriləcəkdir.

Gündəlikdəki məsələ:
1. Səhmdar cəmiyyətin 2018-ci il üzrə yekun hesabatı-

nın müzakirəsi və təsdiqi.
Ümumi yığıncaqda bütün səhmdarların iştirakı vacibdir.
Ünvan- Bakı şəhəri, Bakıxanov qəsəbəsi, B.Bünyadov 

küçəsi 11.
 Telefon- 425-59-44, (050) 363-07-04.

AÇIQ TENDER ELAN EDİR

Qubadlı məcburi köçkünlərinin sosial 
problemləri diqqət mərkəzindədir

Sonra rayonda həyata keçirilən 
tədbirlər barədə ətraflı məlumat veril-
di. Qeyd edildi ki, ilin birinci rübündə 
rayon sakinlərinin məskunlaşma 
yerlərində yaşayış şəraitinin yaxşılaş-
dırılması istiqamətində işlər davam 
etdirilmişdir. 2018-ci il dekabr ayında 
Prezident İlham Əliyev və Birinci vit-
se-prezident Mehriban xanım Əliyeva 
Abşeron rayon Sumqayıt stansiyası 
ərazisində və bundan bir neçə gün 
sonra Sumqayıt şəhər 12-ci mikrora-
yonda məcburi köçkünlər üçün inşa 
edilmiş şəhərciklərin açılışında iştirak 
etmişdir. Demək olar ki, məcburi 
köçkün ailələrinin yeni mənzillərə 
köçürülməsi işi başa çatdırılmışdır. 
Abşeron rayon “Sumqayıt stansiyası” 
adlanan ərazidəki şəhərciyə 307 ailə, 
Sumqayıt şəhər 12-ci mikrorayon-
dakı şəhərciyə isə 418 ailə, Qaradağ 
rayonundakı Ümid qəsəbəsinə isə 9 
ailə köçürülmüşdür. Abşeron rayon 
“Sumqayıt stansiyası” adlanan 
ərazidəki şəhərcikdə rayonun Gigiye-
na və Epidemiologiya Mərkəzi, 140 
yerlik Qubadlı şəhər 1 saylı körpələr 
evi-uşaq bağçası və rayon rabitə 
qovşağının poçt agentliyi fəaliyyətə 
başlamışdır. Bunun da nəticəsi olaraq 

50 nəfər məcburi köçkün işlə təmin 
edilmişdir.

Rayon icra hakimiyyəti başçısının 
keçirdiyi qəbullar zamanı sakinlər 
tərəfindən qaldırılan məsələlərin həlli 
istiqamətində xeyli iş görülmüşdür. 
Daxili imkanlar hesabına cari ilin 
üç ayı ərzində yas mərasimlərinin 
təşkilinə, xəstələrin müalicəsinə, 
“1941-1945-ci illər müharibəsi” 
veteranlarına, bir sıra tədbirlərin 
keçirilməsinə və sair məsələlərlə bağ-
lı aztəminatlı ailələrə 17 min 410 ma-
nat maddi yardım edilmişdir.  

Hesabat dövrü ərzində rayon 
Məşğulluq Mərkəzi tərəfindən 
sakinlərin məşğulluğunun artırılması 
istiqamətində müvafiq tədbirlərin 
həyata keçirilməsi davam etdirilmiş-
dir. Rayonda 20 min 600 nəfər əmək 
qabiliyyətli əhali var. Cari ilin birinci 
rübündə 46 yeni iş yeri açılmışdır. 
Ümumiyyətlə, son 14 ildə rayon üzrə 
yeni yaradılan iş yerlərinin sayı 3 min 
943-ə çatdırılmışdır. 

2019-cu ildə rayonun pedaqo-
ji kollektivləri üçün ən əlamətdar 
hadisə məcburi köçkünlər üçün 
Sumqayıt stansiyası ərazisində 
salınmış yeni qəsəbədə rayonun Hal, 
Dəmirçilər, şəhər 4 saylı tam orta 

məktəblərinin müasir layihə əsasında 
tikilmiş yeni məktəbdə fəaliyyətlərini 
davam etdirmələridir. İlk vaxtlar 
müəyyən çətinliklər olsa da, artıq hər 
üç məktəbdə şöbə tərəfindən pedaqoji 
proseslərin tənzimlənməsi, təlim 
işinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi 
məsələləri də gündəmdə saxlanıl-
mışdır. Belə ki, istedadlı şagirdlərin 
aşkarlanması məqsədilə keçirilən 
olimpiadaların, rayon mərhələsində 
255 nəfər şagird iştirak etmiş, on-
lardan 49 nəfəri zona mərhələsində 
iştirak etmək hüququ qazanmışdır.

Məruzədə bildirildi ki, Təhsil 
Nazirliyinin 2019-cu il martın 
2-də“Ümumtəhsil: mövcud vəziyyət 
və hədəflər” mövzusunda keçirdiyi 
müşavirədə Qubadlı rayonunun ötən 
tədris ilində XI siniflər üzrə keçirilən 
buraxılış imtahanlarında respublika 
üzrə I yerdə, IX siniflər üzrə keçirilən 
buraxılış imtahanlarında III yerdə 
və ümumilikdə isə bütün indekslər 
üzrə aparılan statistik araşdırmalara 
əsasən, Respublika üzrə II yerdə 
olması xüsusi vurğulanmışdır.

Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının 
poliklinika şöbəsi 3 tibb məntəqəsi 
ilə birlikdə məcburi köçkünlərə tibbi 
xidmət göstərilməsi işini davam 
etdirərək hesabat dövründə 5885 
ambulator xəstə qəbul etmişdir. Heç 
şübhəsiz ki, birinci rübdə poliklini-
kanın əsas işlərindən biri Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin tapşırı-
ğına əsasən pulsuz keçirilən kütləvi 
müayinə ilə bağlı görülən işlərdir. 
Müayinə işinin mütəşəkkil yerinə 
yetirilməsi üçün inzibati ərazi 
dairələri üzrə qrafik tərtib edilərək 
məcburi köçkünlərin mərkəzi 
xəstəxananın poliklinika şöbəsində 
tibbi müayinədən keçirilməsi təmin 
edilmişdir. Bu il fevralın 11-dən apre-
lin 1-dək poliklinika şöbəsində 8 min 
654 nəfər müayinə olunmuşdur. 

Qeyd olundu ki, ilin 3 ayı 
ərzində kənd təsərrüfatı sahəsində də 
müəyyən işlər görülmüşdür. Rayon-
da baramaçılığı inkişaf etdirmək 
üçün Füzuli və Sabirabad rayonları 
ərazisində əkilmiş Çin Xalq Res-

publikasından gətirilmiş və yerli 
sortlardan olan 11 min 500 ədəd tut 
tinginə yaz aylarında qulluq edilməsi 
məqsədilə bütün tədbirlər görülmüş-
dür. 

Ümumiyyətlə, 2019-cu ilin birin-
ci rübünün yekunları bunu deməyə 
əsas verir ki, rayon əhalisi arasında 
əvvəlki illərdə olduğu kimi ictimai-
siyasi baxımdan heç bir narahatlıq 
olmamışdır. Rayonda bu gün də 
əsas aparıcı siyasi partiya 3 min 
605 nəfərdən artıq üzvü olan Yeni 
Azərbaycan Partiyasıdır. 

Məruzəçi diqqətə çatdırdı ki, icra 
hakimiyyəti tabeliyində olan idarə, 
müəssisə və təşkilatlarla birlikdə 
“Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi 
ilə Nazirlər Kabinetinin 2019-cu ilin 
birinci rübünün sosial-iqtisadi inki-
şafının yekunlarına və qarşıda duran 
vəzifələrə həsr olunmuş iclasındakı 
çıxışından irəli gələn müddəaları 
rəhbər tutaraq, üzərinə düşən 
öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə 
səylə çalışacaqdır. 

İclasda poliklinikanın baş həkimi 
Nüslət Əhmədov, rayon gənclər və 
idman idarəsinin rəisi Natiq Abbasov, 
RİH-in Qubadlı şəhər inzibati ərazi 
dairəsi üzrə nümayəndəsi İlyas Süley-
manov müvafiq sahələr üzrə görülən 
işlərdən bəhs etdilər.

Hesabat yığıncağında Azərbaycan 
Respublikası Prezident Administ-
rasiyasının məsul işçisi Ağa-Əli 
Əhmədov iştirak edirdi.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Qubadlı Rayon İcra Hakimiyyətində cari ilin birinci rübünün 
yekunlarına həsr olunmuş iclas keçirildi. Tədbirdə RİH başçısı Malik 
İsaqov bu ilin 3 ayı ərzində görülmüş işlərlə bağlı məruzə ilə çıxış etdi. 
Bildirdi ki, Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə Nazirlər Kabinetinin 
2019-cu ilin birinci rübünün sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına 
və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan iclası keçirilmişdir. Dövlət 
başçısı geniş və dərin təhlilə əsaslanan nitqində bu ilin birinci 
rübündə ölkəmizin siyasi və iqtisadi mənzərəsini diqqətə çatdırmış, 
Azərbaycanın islahatların yeni mərhələsinə qədəm qoyduğunu 
bildirmişdir. 

 � “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Bakı şəhəri və ətraf 
qəsəbələrdə əhalinin içməli su təchizatı və kanalizasiya xidmətlərindən 
istifadəsinin yaxşılaşdırılması məqsədilə layihələrin icrasını davam 
etdirir. Səhmdar Cəmiyyətinin Tədbirlər Planına uyğun olaraq, 
Suraxanı rayonunun qəsəbələrində yeni layihələrin icrasına başlanılıb.
ASC-nin ictimaiyyətlə əlaqələr 

şöbəsindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, 
Suraxanı rayonunda icra olunan layihələr 
Bülbülə, Əmircan, Qaraçuxur, Zığ, Yeni 
Suraxanı və Yeni Günəşli qəsəbəsi D 
yaşayış massivini əhatə etməklə mərhələli 
şəkildə həyata keçirilir. Layihələrin 
əhatə etdiyi ərazilərin bir hissəsində 
mərkəzləşdirilmiş içməli su şəbəkələri 
mövcud olmayıb. Əhali içməli suya olan 
tələbatını maşınlarla daşıma yolu ilə 
təmin edib. Bəzi ərazilərdə isə içməli su 
təchizatı əhali tərəfindən primitiv qaydada 
yaradılmış və uzun müddətdir istismarda 
olunan şəbəkələr hesabına aparılırdı. Belə 
yaşayış massivlərində normal su təchizatını 
təmin etmək mümkün olmurdu. Su xətləri 
istismara yarasız vəziyyətdə olduğundan 
tez-tez qəzalar baş verir və suyun təzyiqini 
artırmaq mümkün olmurdu. Bütün bunlar 
nəzərə alınaraq həmin ərazilərdə içməli su 
təchizatı sistemlərinin yaradılmasına və 
yenidən qurulmasına qərar verilib.

Layihə çərçivəsində Bülbülə qəsəbəsi, 
Samir Əliyev küçəsi və ətraf ərazilərdə, 
Atamoğlan Rzayev və Səttar Bəhlulzadə 
küçələrində yeni su təchizatı şəbəkəsi yara-
dılır. Burada müxtəlif diametrli borularla 18 
kilometr uzunluğunda su şəbəkəsi inşa edi-
lir. Yeni yaradılan şəbəkədən abonentlərə 

birləşmə verilərək sayğaclar quraşdırılacaq. 
Bu ərazilərdə görülən işlərdən 7 min nəfər 
faydalanacaq.

Yeni Günəşli qəsəbəsi D massivinin 
relyef baxımından yüksəklikdə yerləşən 
hissəsinin içməli su təchizatının yaxşı-
laşdırılması məqsədilə müxtəlif diametrli 
borularla 3,2 kilometr su xətləri çəkilır. 
Görüləcək işlər nəticəsində bu ərazidə 10 
mindən çox sakinin içməli su təchizatı 
fasiləsiz rejimə keçiriləcək.

Qaraçuxur qəsəbəsinin Şərq 
massivində, həmçinin Nazim İsmayılov, 
Yeni Suraxanı qəsəbəsi Vahid Xəlilov, Əli 
Məmmədov, Əmircan qəsəbəsi, Malik 
Mustafayev, Elxan Həsənov, Park, Vladimir 
Balandin küçələrində müxtəlif diametrli 
borularla 12 kilometr uzunluğunda yeni 
su şəbəkələri yaradılacaq. Bununla da 
adıçəkilən ərazilərdə 11 mindən çox sakinin 
içməli su təchizatı yaxşılaşacaq.  

Ümumilikdə, Suraxanı rayonunda 
icra olunan layihələr çərçivəsində 33 
kilometrdən çox su xətləri çəkiləcək və 
sayğaclar quraşdırılacaq. Layihələrin icra-
sına başlanandan qısa müddət ərzində su 
xətlərinin  7 kilometrlik hissəsi tikilib. Su-
raxanı rayonunda icra olunan layihələrdən 
30 mindən çox sakin faydalanacaq.

“Azərsu” Suraxanı  rayonunun  qəsəbələrində  
yeni  layihələrin  icrasına başlayıb
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Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi 

Tender 2 lot üzrə keçiriləcəkdir.
Lot-1. Bakı şəhərində professor Gindes 

adına Uşaq və Yeniyetmələr üçün Respublika 
Vərəm Xəstəlikləri Sanatoriyasının tikintisi 
işlərinin (tikintinin davamı) satın alınması.

Lot-2. 2 saylı Sumqayıt şəhər 
xəstəxanasının tikintisinin (söküntü işləri) satın 
alınması. 

Tenderdə iştirak etmək istəyən hüquqi 
şəxslər aşağıdakı zəruri sənədlərə malik 
olmalıdırlar: 

-tikinti - quraşdırma işlərinin həyata 
keçirilməsi barədə lisenziya; 

-müəssisənin maddi - texniki bazası və 
kadr potensialı barədə təsdiq edilmiş məlumat;

-səhiyyə obyektlərinin təmir - tikintisi 
sahəsində ən azı 3 illik iş təcrübəsi və maliyyə 
dövriyyəsi (10,0 milyon manatdan az olmamaq 
şərtilə) haqqında təsdiq edilmiş sənədləri olan 
müəssisələrə üstünlük veriləcəkdir. 

Tenderdə iştirak etmək və əsas şərtlər 
toplusunu almaq üçün iştirakçılar hər lot 
üçün 300 (üç yüz) manat iştirak haqqını qeyd 
olunmuş hesaba köçürdükdən sonra tender 
sənədlərini Azərbaycan Respublikası Səhiyyə 
Nazirliyindən (Bakı şəhəri, M.Mirqasımov 
küçəsi 1a, telefon- 565- 12- 41) ala bilərlər.

Rekvizitlər-
Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə 

Nazirliyi

VÖEN -1400049171
Adı- Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi
Kod- 210005
VÖEN- 1401555071
M/h- АZ41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.T BİK: CTREAZ22
H/h- АZ81CRTE00000000000002128201
Fond -7, iqtisadi təsnifat -142340, xəzinə 

hesab kitabı -002730
Tenderin əsas şərtlər toplusu Azərbaycan 

dilində hazırlanmışdır.
Tender iştirakçıları öz tender təkliflərini 

əsas şərtlər toplusunun tələblərinə üyğun 
olaraq iki nüsxədən ibarət hazırlayaraq, ikiqat 
bağlı zərfdə 18 iyun 2019-cu il saat 17.00-a 
kimi tender komissiyasına təqdim etməlidirlər. 
Göstərilən vaxtdan sonra təqdim olunan tender 
təkliflərinə komissiyada baxılmayacaq, zərflər 
açılmadan geri qaytarılacaqdır. Tender təklifləri 
və zərflərin bağlanan hissəsi iddiaçı tərəfindən 
imzalanıb möhürlənməlidir. Zərflərin üzərinə 
əsli və surəti sözləri qeyd edilməlidir.

İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılma-
yır.

İştirakçılar aşağıdakı sənədləri zərfdə 7 
iyun 2019-cu il saat 17.00-a kimi tender komis-
siyasına təqdim etməlidirlər.

- tender iştirakçısının cari maliyyə 
vəziyyətinin yaxşılığını və gələcəkdə davamlı 
olaraq mənfəətliliyini göstərəcək son 3 ili əks 

etdirən və auditdən keçirilmiş balans vərəqələri 
və ya sifarişçini qane edəcək digər maliyyə 
hesabatları. Tender iştirakçısının ümumi kapi-
talı ilə ümumi öhdəlikləri arasındakı riyazi fərq 
müsbət olmalıdır;

- iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank 
sənədi;

- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 
Azərbaycan Respublikasında qeydiyyatı və 
rekvizitləri;

- iddiaçının vergilərə və digər icbari 
ödənişlərə dair borcunun olub-olmaması haq-
qında müvafiq arayış;

- tender təklifi qiymətinin 1 faizi həcmində 
bank zəmanəti (zərflərin açıldığı gündən sonra 
ən azı 60 bank günü qüvvədə olmalıdır).

- tender təklifi zərflərin açıldığı gündən 
sonra azı 30 bank günü müddətində qüvvədə 
qalmalıdır;

Göstərilən sənədlər tələb olunan qaydada 
hazırlanıb müəyyənləşdirilmiş vaxtda tender 
komissiyasına təqdim olunarsa, həmin iştirakçı-
lar iddiaçı kimi qeydə alınacaqlar.

Tender təkliflərinin təqdiminin son tarixi 18 
iyun 2019-cu il saat 17.00-dır.

Tenderin açılışı 19 iyun 2019-cu il saat 
15.00-da olacaqdır.

Tender komissiyası

Qax RİHB-in şəhər İnzibati Ərazi 
Dairəsi üzrə Nümayəndəliyi 

Qax şəhəri H.Aslanov, H.Tağıyeva və  
M.Əmirov küçələrində görüləcək abadlıq  

işlərinin satın alınması məqsədilə

Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Tenderdə iştirak haqqı 250 (iki yüz əlli )

manatdır.
Tender iştirakçılarına “Dövlət satınalmaları 

haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa 
müvafiq öz tender təkliflərini möhürlənib imza-
lanmış, ikiqat bağlamada yazılı surətdə təqdim 
etmək təklif olunur. 

Tender iştirakçıları lazımi texniki və maliyyə 
imkanlarına malik olmalıdırlar. Təkliflərin 
qiymətləndirilməsi aşağıda qeyd olunan meyar-
lara əsaslanacaqdır:

 -aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət,analoji 
işlərin görülməsində təcrübə və maliyyə 
vəziyyəti.

İştirakçılar iştirak haqqını aşağıda 
göstərilən hesaba köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər 
toplusunu Qax şəhəri, Azərbaycan prospekti 
26 nömrəli ünvandan ala bilərlər( əlaqələndirici 
şəxs –Mustafa Qabulovdan, telefon - 024-25-5-
24-70 və 024-25-5-37-73).

Təşkilat- Qax RİHB-in şəhər İnzibati Ərazi 
Dairəsi üzrə Nümayəndəliyi

Qax YXO
H/h- AZ20AİİB32051019447100201171
VÖEN-4300088051
Bank-”Kapital Bank”ASC-nin Qax filialı
Kod-200714
VÖEN-9900003611
M/h-Az37NABZ01350100000000001944
SWİFT Bik AİİBZ2X
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı 

sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 

sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);
- tender təklfi məbləğinin 1 faizi həcmində 

bank zəmanəti ( zərflərin açıldığı tarixdən son-
ra ən azı 60 bank günü qüvvədə olmalıdır);

- Azərbaycan Respublikasında vergilərə və 
digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi 
vaxtı keçmiş öhdəliklərin olub-olmaması haq-
qında müvafiq orqanlarından arayış;

- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haq-
qında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunan 
maliyyə hesabının surəti;

- -iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti 
haqqında bank aryışı;

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

- -iddiaçının müvafiq mallar üzrə mənşə və 
uyğunluq sertifikatı.

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

 Tender proseduru “ Dövlət satınalmaları 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa 
uyğun keçiriləcəkdir.

 İddiaçılar tenderdə iştirak üçün yuxarıda 
göstərilən sənədləri( tender təklifi və bank 
zəmanəti istisna olmaqla) 3 iyun 2019-cu il saat 
17.00-dək, tender təklifi və bank zəmanətini 
isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 13 iyun  2019-cu 
il saat 18.00-dək Qax şəhəri, Azərbaycan 
prospekti 26 nömrəli ünvanda yerləşən Qax 
RİHB-in şəhər İnzibati Ərazi Dairəsi üzrə 
Nümayəndəliyinə təqdim etməlidirlər.

 Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

 İddiaçıların təklifləri 14 iyun 2019-cu il 
saat 11.00-da yuxarıda göstərilən ünvanda 
açılacaqdır.

 İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər. 

 Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 
Analitik Ekspertiza Mərkəzi MMC

2019-cu ildə laboratoriya avadanlıqlarının və ehtiyat hissələrinin satın alınması ilə əlaqədar

Tender 1 (bir) lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Laboratoriya avadanlıqlarının və 

ehtiyat hissələrinin satın alınması.
Avadanlıqların alınma müddəti 2019-cu il 

ərzindədir.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz ten-

der təkliflərini möhürlənib 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 300 ma-
nat məbləğdə iştirak haqqını göstərilən hesaba 
köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində tərtib 
olunmuş əsas şərtlər toplusunu Bakı şəhəri, 
Yasamal rayonu,Cəfər Cabbarlı küçəsi 34 
nömrəli ünvanda Səhiyyə Nazirliyinin Analitik 
Ekspertiza Mərkəzi MMC-dən (əlaqələndirici 
şəxs-Xəlilov Vüqar İlqar oğlundan, telefon- 
(596-05-20) ) ala bilərlər.

İştirak haqqı 300 manatdır.
TƏŞKİLAT- ANALİTİK EKSPERTİZA 

MƏRKƏZİ MMC
H\H- AZ95IBAZ38090019449693913207
VÖEN- 1300805451
BANK-,,AZƏRBAYCAN BEYNƏLXALQ 

BANK”I ASC-NİN NƏSİMİ FİLİALI
KOD- 805614
VÖEN- 9900001881
M/H- AZ03NABZ01350100000000002944
S.W.I.F.T- BIK İBAZAZ 2X
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı 

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

barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 

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

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

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

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

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti 
haqqında bank arayışı;

- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 

nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 
rekvizitləri notarial təsdiq olunmuş halda;

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 üçün yuxarıda 
göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank 
təminatı istisna olmaqla) 2019-cu il iyunun 
25-i saat 17.00-a qədər, tender təklifi və bank 
təminatını isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 2019-
cu il iyulun 4-ü saat 17.00-a qədər, Bakı şəhəri 
Yasamal rayonu, Cəfər Cabbarlı küçəsi 34 
nömrəli ünvanda Səhiyyə Nazirliyi Analitik Eks-
pertiza Mərkəzi MMC-yə təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

İddiaçıların təklifləri 2019-cu il iyulun 5-i 
saat 12.00-da yuxarıda göstərilən ünvanda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

“Çinar Park” ASC 
səhmdarlarının 

nəzərinə!
28 iyun 2019-cu il saat 10.00-da 

Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Ziya 
Bünyadov prospekti 1965-ci məhəllədə 
5 nömrəli binada “Çinar Park” ASC-
nin növbəti illik ümumi yığıncağı 
keçiriləcəkdir. 

Gündəlikdəki məsələlər: 
1.“Çinar Park” ASC-nin 2018-ci il 

üzrə hesabatı.
2. Cari məsələlər.
Ümumi yığıncağın gündəliyi üzrə 

əlavə məlumatları (materialları) Bakı 
şəhəri, Nərimanov rayonu, Ziya Bünya-
dov prospekti 1965-ci məhəllədə əldə 
etmək olar. 

Əlaqə telefonu- (050) 207 66 59.
Yığıncaqda bütün səhmdarların 

şəxsiyyətini təsdiqləyən sənədlə 
(nümayəndələr notarial qaydada təsdiq 
olunmuş etibarnamə və şəxsiyyəti 
təsdiq edən sənədlə) iştirakı vacibdir.

 “Çinar Park” ASC-nin  
müşahidə şurası

Göygöl Rayon 
İcra Hakimiyyəti 

Başçısının Şəhriyar 
Kənd İnzibati 

Ərazi Dairəsi üzrə 
Nümayəndəliyi 

rayonun Şəhriyar kənd 
körpələr evi-uşaq 

bağçasında cari təmir 
işlərinin aparılması 
məqsədilə kotirovka 

sorğusu elan edir
Maraqlanan təşkilatlar  +99422- 207-50-04 

nömrəli telefonla əlaqə saxlaya bilərlər.
Əlaqələndirici şəxs- Şəhriyar Kənd 

İnzibati Ərazi Dairəsi üzrə Nümayəndəsinin 
müavini Əliyev Xurşid İbrahim oğlu.

Kotirovka təklifləri 20 may 2019-cu il 
saat 13.00-dək qəbul olunacaqdır.

Təklif zərfləri 21 may 2019-cu il saat 
10.00-da açılacaqdır.

Ünvan- Göygöl rayonu, Şəhriyar Kənd 
İcra Nümayəndəliyinin binası.

B İ L D İ R İ Ş
“Azərkosmos” ASC sistem təhlükəsizliyi üzrə proqram 

təminatlarının satın alınmasına dair keçirilən açıq tenderdə qalib 
gəlmiş Bakı şəhəri, AZ1000, Nizami küçəsi 90а nömrəli ünvanda 
yerləşən “SSSS” MMC ilə müqavilə imzalamışdır.

B İ L D İ R İ Ş
“Xalq qəzeti”nin 15 fevral və 2 mart 2019-cu il tarixli nömrələrində 

Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən Lot-1. Səhiyyə 
müəssisələrinin binalarında aparılacaq təmir işlərinin satınalınması 
məqsədilə dərc olunmuş açıq tenderdə “Fərid-İnşaat” firması qalib elan 
edilmiş və qalib təşkilata müvafiq satınalma müqaviləsi bağlanılmışdır.

Tender komissiyası

“AZƏR-MAYA” ASC 
səhmdarlarının 

nəzərinə!
28 iyun 2019-cu il saat 10.00-da  

“AZƏR-MAYA” ASC səhmdarlarının növbəti 
illik ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.

Gündəlikdəki məsələ:
1. 2018-ci il maliyyə-təsərrüfat ilinin 

yekunlarının müzakirəsi və təsdiqi.
Səhmdarların iştirakı vacibdir.
Telefonlar- 514-38-09, 514-39-08.
Ünvan- Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, 

Dərnəgül qəsəbəsi, Dağlıq küçəsi 3105-ci 
məhəllə.

“Sumqayıt Dəmir 
Beton-1” ASC 

səhmdarlarının 
nəzərinə!

28 iyun 2019-cu il saat 10.00-da 
Sumqayıt şəhəri, İnşaatçılar küçəsi 59 
(Özbəkistan küçəsi 1) nömrəli ünvanda

“Sumqayıt Dəmir Beton-1” ASC-nin illik 
ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir. 

Gündəlikdəki məsələlər: 
1.“Sumqayıt Dəmir Beton-1” ASC-nin 

2018-ci il üzrə hesabatı.
2. Cari məsələlər.
Ümumi yığıncağın gündəliyi üzrə əlavə 

məlumatları (materialları) Sumqayıt şəhəri, 
İnşaatçılar küşəsi 59 (Özbəkistan küçəsi 1) 
nömrəli ünvandan əldə etmək olar. 

Əlaqə telefonu- (050) 223 41 29.
Yığıncaqda bütün səhmdarların 

şəxsiyyətini təsdiqləyən sənədlə 
(nümayəndələr notarial qaydada təsdiq 
olunmuş etibarnamə və şəxsiyyəti təsdiq 
edən sənədlə) iştirakı vacibdir.

 “Sumqayıt Dəmir Beton-1”  
ASC-nin müşahidə şurası

 Qax Rayon İcra Hakimiyyəti 
yolların əsaslı təmirinin satın alınması üçün

Tender 2 lot üzrə keçirilir.
Lot- 1. Qax şəhərinin A.A. Bakıxanov, 

H.Cavid, M.Hüseynzadə, S.Ə.Şirvani, Babək 
küçələrində, M.Müşfiq küçəsi döngə 1-də və 
Cəlayer kəndində yolların əsaslı təmirinin 
satın alınması. 

Lot- 2. Qax şəhərinin M.Əmirov, 
H.Aslanov və H.Tağıyeva küçələrində yolların 
əsaslı təmirinin satın alınması.

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

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

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər aşağıda-
kı məbləğdə iştirak haqqını göstərilən hesaba 
köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində tərtib 
olunmuş əsas şərtlər toplusunu Qax şəhəri, 
Azərbaycan prospekti 32 (əlaqələndirici şəxs- 
Elbrus Tağıyevdən, telefon- 0242553392) 
nömrəli ünvandan ala bilərlər.

 İştirak haqqı hər bir lot üçün 200 manat-
dır.

H/h-AZ 20 İİB 32051019447100201171
VÖEN- 4300015071
Bank- “Kapital Bank” ASC-nin Qax filialı
Kod- 200714

VÖEN- 9900003611
M/h- AZ 37 NABZ 

01350100000000001944
S.W.İ.F.T- AİİBAZ 2X
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı 

sənədləri təqdim etməlidirlər:
-tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
-tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
-tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 

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

- Azərbaycan Respublikasında vergilərə 
və digər icbari ödənişlərə dair yerinə 
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması 
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 müvafiq mallar üzrə mənşə və 

uyğunluq sertifikatları;
-iddiaçıların işlərin yerinə yetirilməsi üçün 

potensial imkanları haqqında məlumat;
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 üçün yuxarıda 
göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank 
təminatı istisna olmaqla) 3 iyun 2019-cu il 
saat 18.00-a qədər, tender təklifi və bank 
təminatını isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 13 
iyun 2019-cu il saat 18.00-a qədər Qax şəhəri, 
Azərbaycan prospekti 32 nömrəli ünvana 
təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklif zərfləri 14 iyun 2019-cu 
il saat 11.00-da Qax şəhəri, Azərbaycan pros-
pekti 32 nömrəli ünvanda açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 
yanında Dövlət Baytarlıq Xidməti 

2019-cu ildə xidmətin strukturuna daxil olan Siyəzən, Şabran, Samux, Ağdaş, 
Göyçay, Şamaxı Rayon Baytarlıq idarələrinin, Şəki Rayon Baytarlıq İdarəsi Zəyzid 

sahə baytarlıq məntəqəsinin və Mingəçevir Şəhər Baytarlıq İdarəsinin cari və əsaslı 
təmirinin yerinə yetirilməsi işlərinin satın alınması məqsədilə 

Tender 8 (səkkiz) lot üzrə keçirilir. 
Lot- 1. Siyəzən Rayon Baytarlıq İdarəsinin 

cari və əsaslı təmirinin satın alınması.
 Lot- 2. Şabran Rayon Baytarlıq İdarəsinin 

cari və əsaslı təmirinin satın alınması. 
Lot- 3. Samux Rayon Baytarlıq İdarəsinin 

cari və əsaslı təmirinin satın alınması.
 Lot- 4. Ağdaş Rayon Baytarlıq İdarəsinin 

cari və əsaslı təmirinin satın alınması. 
 Lot- 5. Göyçay Rayon Baytarlıq İdarəsinin 

cari və əsaslı təmirinin satın alınması. 
Lot- 6. Şamaxı Rayon Baytarlıq İdarəsinin 

cari və əsaslı təmirinin satın alınması. 
Lot- 7. Şəki Rayon Baytarlıq İdarəsinin 

Zəyzid sahə baytarlıq məntəqəsinin cari və 
əsaslı təmirinin satın alınması. 

Lot- 8. Mingəçevir Şəhər Baytarlıq 
İdarəsinin cari və əsaslı təmirinin satın 
alınması. 

Təklif zərflərinin açılışı 1 iyul 2019-
cu il saat 16.00-da iddiaçıların və onların 
səlahiyyətli nümayəndələrinin iştirakı ilə 
Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı 
Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Xidmətində 
keçiriləcəkdir (Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, 
Nəcəf Nərimanov küçəsi 7 A). 

İştirak haqqı hər lot üçün 100 manatdır.
İştirak haqqını göstərilən hesaba 

köçürdükdən sonra əsas şərtlər toplusunu ten-
der komissiyasının əlaqənləndiricisi Mustafa 
Allahverənovdan ala bilərlər.

Telefon- (+99412) 563-40-87
 Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi 7-ci fond,
Kod- 210005
VÖEN -1401555071
M/h- AZ41NABZ01360100000000003944
S.W.I.F.T BİK CTREAZ22
Vəsaiti alan- Dövlət Baytarlıq Xidməti
İBAN- AZ 27CTRE 

00000000000002577701
VÖEN- 1500504901
Büdcə səviyyəsi kodu – 7
Büdcə təminatı kodu- 142340
Tenderdə iştirak haqqı geri qaytarılmır. 
Tenderin əsas şərtlər toplusu Azərbaycan 

dilində hazırlanacaqdır. 
 İddiaçı tender təklifinin 1 faizi həcmində, 

ən azı 60 bank günü qüvvədə qalan (zərflərin 
açıldığı tarixdən) səlahiyyətli bank tərəfindən 
verilmiş təminat təqdim etməlidir.

İştirakçılar aşağıda qeyd olunan sənədləri 
19 iyun 2019-cu il saat 17.00-a kimi tender 
komissiyasına təqdim etməlidirlər:

- tenderdə iştirak iştirak üçün ərizə;
- iddiaçının rekvizitləri (tam adı, hüqu-

qi statusu, qeydiyyat şəhadətnaməsi və 
nizamnaməsi);

- iddiaçının potensial imkanlarının olması, 
ixtisas göstəriciləri və son 1 ildə aidiyyəti iş 
üzrə fəaliyyətinə dair müvafiq təsdiqedici 
sənədlər; 

- iddiaçının son bir ildə maliyyə vəziyyəti 
barədə bank arayışı;

- iddiaçının vergilərə və icbari ödənişlərə 
dair borcunun olub-olmaması haqqında müva-
fiq arayış.

Göstərilən sənədlər tələb olunan qaydada 
hazırlanıb müəyyən vaxtda tender komissiya-
sına təqdim edilərsə, həmin iştirakçılar iddiaçı 
kimi qeydə alınacaqlar.  

Tender iştirakçıları öz tender təkliflərini 
tenderin əsas şərtlər toplusunun tələblərinə 
uyğun iki nüsxədən ibarət hazırlayaraq ikiqat 
bağlı zərfdə 28 iyun 2019-cu il saat 17.00-a 
kimi tender komissiyasına təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan sonra təqdim olunan 
tender təkliflərinə komissiyada baxılmayacaq 
və zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

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

Telefonlar - (+99412) 563-40-87
www.tender.gov.az

Tender komissiyası

 “Azərsu” ASC 
daxili vəsaiti hesabına içməli və tullantı sularının  

emalı prosesində istifadə olunan kimyəvi reagentlərin 
və mal-materialların satın alınması üçün

Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz 
tender təkliflərini möhürlənib imzalanmış 
şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı surətdə təqdim 
etsinlər.Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşa-
ğıdakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir:

-aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, təcrübə 
və maliyyə vəziyyəti. 

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

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər aşağıda-
kı 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, 431 47 67/2246) ala bilərlər.

İştirak haqqı 400 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 qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak 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 1 faizi həcmində 
bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən sonra 
ən azı 60 bank günü qüvvədə olmalıdır);

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

haqqında müvafiq vergi orqanından arayış;
- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haqqın-

da vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş 
maliyyə hesabatının surəti;

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti 
haqqında bank arayışı;

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

- əsas şərtlər toplusunda nəzərdə tutulan 
digər sənədlər. 

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 üçün yuxarıda 
göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank 
təminatı istisna olmaqla) 10 iyun 2019-cu 
il saat 18.00-a qədər, tender təklifi və bank 
təminatını isə möhürlənmiş ikiqat zərflərdə 
18 iyun 2019-cu il saat 16.00-a qədər Bakı 
şəhəri, Moskva prospekti 67, “Azərsu” ASC-
nin Təchizat və Satınalmaların İdarə Olunması 
Departamentinə təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

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

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

AÇIQ TENDER ELAN EDİR

AÇIQ TENDER ELAN EDİR

AÇIQ TENDER ELAN EDİR

AÇIQ TENDER ELAN EDİR

AÇIQ TENDER ELAN EDİR

AÇIQ TENDER ELAN EDİR



14 may 2019-cu il, çərşənbə axşamı8

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

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

E-mail: info@xalqqazeti.com, xalqqazeti@gmail.com

BAŞ REDAKTOR

HƏSƏN 
HƏSƏNOV

T E L E F O N L A R: “Xalq qəzeti”nin kompyuter mərkəzində yığılıb və səhifələnib,  
“Azərbaycan” nəşriyyatında çap olunub.

Ü N V A N I M I Z:

AZ-1000, Bakı şəhəri, Bülbül prospekti, 30.
Şəhadətnamə 022273 

Çapa imzalanmışdır 00:00
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40 qəpik

ABŞ

Liderlər iyunda görüşə bilər

ABŞ Prezidenti Donald Tramp iyunda çinli həmkarı Si 
Cinpinlə görüşə bilər. Bunu Ağ evin iqtisadi məsələlər üzrə 
məsləhətçisi Larri Kudlou bildirib. Onun sözlərinə görə, 
Tramp və Cinpin Yaponiyada “G20” (“Böyük iyirmilik”) 
sammitində görüşə bilər. O, həmçinin əlavə edib ki, bu 
görüş üçün yaxşı imkan var. Kudlou onu da əlavə edib ki, 
Çin ABŞ-la ticarət danışıqlarında öz mövqelərindən geri 
çəkilib.

Xəbəri BBC verib.

İngiltərə

Ölkənin ən zəngin ailəsi
İngiltərənin ən 

zəngin ailələrinin adları 
açıqlanıb. Bildirilir ki, 
siyahıya Hinduya qar-
daşları başçılıq edir. Sri 
və Qopa qardaşlarının 
sərvətləri, ümumilikdə, 
24 milyard funt-sterlinq 
civarında dəyərləndirilir. 

Qeyd edək ki, əslən hindistanlı olan qardaşlar 1914-cü ildə 
Mumbay şəhərində qurulan şirkətlərinə rəhbərlik edirlər.

Məlumatı “The Sun” yayıb.

İsveçrə

Ən təhlükəli virus 
Beynəlxalq 

Alimlər Qrupu 
insan həyatı 
üçün ən təhlükəli 
viruslarla bağlı 
hesabat hazır-
layıb. Bildirilir ki, 
ən təhlükəli virus 
hər il 1 milyon 
340 min insanın həyatına son qoyan hepatitdir. Alimlərin 
fikrincə, insanların ölümünə təkcə xəstəliyin özü deyil, 
onun törətdiyi qaraciyər sirrozu, xərçəng və digər ağırlaş-
malar da səbəb olur. İkinci yerdə 1 milyon 200 mindən çox 
insanın həyatına son qoyan vərəm, üçüncü yerdə isə hər 
il 1 milyondan çox adamın ölümünə səbəb olan HİV virusu 
göstərilir. 

Xəbəri “Lancet” nəşri verib.

Almaniya 

Səhmlərin 5 faizi satıla bilər
Almaniyanın 

“Daimler” avtokon-
serninin səhmlərinin 
5 faizi Çinin “BAİC 
Group” şirkətinə satıla 
bilər. Bildirilir ki, Çin 
şirkəti bu barədə qarşı 
tərəfi ilin əvvəlindən 
məlumatlandırıb. Lakin 

tərəflər bu barədə rəsmi açıqlama verməyib. 
Qeyd edək ki, “BAİC Group” və “Daimler” müştərək  

fəaliyyətə 2005-ci ildə “Beijing Benz Automotive” 
müəssisəsini yaratmaqla başlayıblar. 

Məlumatı “Sinxua” yayıb.

Fransa 

PSJ Eden Dzeko ilə maraqlanır
PSJ İtaliyanın 

“Roma” klubunun  
futbolçusu Edin 
Dzekonu transfer 
etmək istəyir. PSJ-nin 
Dzekonun meneceriylə 
danışıqlara başladığı, 
lakin  “Roma” ilə tam 
razılıq əldə olunmadığı 
bildirilir. Fransızlar 
Dzekonun transferi 
üçün 23 milyon avro ödəməyə hazırdır. Qeyd edilir 
ki, tərəflər razılaşarsa, növbəti mövsümdan bosniyalı 
hücumçu PSJ-də çıxış edəcək.

Xəbəri “Eursport” verib.

Hazırladı: Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

 Â Mayın 14-də
 Â Bakıda və Abşeron yarımadasında 

dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz 
keçəcək. Lakin səhər bəzi yerlərdə 
qısamüddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. 
Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, gündüz 
cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Gecə 
14-17, gündüz 22-27, Bakıda gecə 15-17, 
gündüz 25-27 dərəcə isti olacaq. Atmosfer 
təzyiqi norma daxilində 763 mm civə sütunu, 
nisbi rütubət gecə 70-80, gündüz 50-60 faiz 
olacaq.

 Â Naxçıvan Muxtar Respublikasında 
əsasən yağmursuz keçəcək. Şərq küləyi 
əsəcək. Gecə 9-14, gündüz 27-32 dərəcə isti 
olacaq.

 Â Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa, 

Xocalı, Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, 
Laçın, Kəlbəcər, həmçinin Daşkəsən-
Gədəbəy rayonlarında səhər və gündüz bəzi 
yerlərdə şimşək çaxacağı, yağış yağacağı 
gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli 
olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə 
və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Şərq 
küləyi əsəcək. Gecə 8-12, gündüz 15-20 
dərəcə isti olacaq. 

 Â Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, 
Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında 
əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər 
bəzi yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi 
əsəcək. Gecə 12-17, gündüz 23-28 dərəcə 
isti olacaq.

 Â Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, 
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, 
Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar 
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. 
Lakin gündüz bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, 
yağış yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə 
leysan xarakterli olacağı, dolu düşəcəyi 

ehtimalı var. Gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə 
duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 
10-15, gündüz 22-27, dağlarda gecə 5-10, 
gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. 

 Â Mərkəzi Aran: Mingəçevir, Yevlax, 
Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, 
Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, 
Saatlı, Şirvan, Hacıqabul, Salyan, Neftçala 
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. 
Lakin gündüz bəzi şərq rayonlarında şimşək 
çaxacağı, yağış yağış yağacağı gözlənilir. 
Gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman 
olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 14-18, 
gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq.

 Â Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, 
Astara rayonlarında arabir yağış yağacağı 
gözlənilir. Bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı 
ehtimalı var. Axşam əsasən yağmursuz 
keçəcək. Səhər dağlarda duman olacaq. Şərq 
küləyi əsəcək. Gecə 15-18, gündüz 23-28, 
dağlarda gecə 12-16, gündüz 17-22 dərəcə 
isti olacaq. 

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
Asif Əsgərov “Azərbaycan Melorasiya və Su 

Təsərrüfatı” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədr müavini 
Zakir Quliyevə əzizi 

ƏLİQƏMƏ QULİYEVİN 

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verir.
                                                                                                        

Şirvan şəhərindən Mərdan Camalov Qazax Rayon 
İcra Hakimiyyətinin başçısı Rəcəb Babaşova  əzizi 

VAQİF BABAŞOVUN   

vəfatından kədərləndiyini  bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verir. 
                                                                                                        

Hacıqabuldan Əhməd Muxtarov ailəsi ilə birlikdə 
İbrahim Mehdiyevə və ailəsinə əzizləri 

KÖVSƏR XANIMIN  

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verir.
                                                                                                        

M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının 
əməkdaşları Gülbəniz Səfərəliyeva, Mədinə Vəliyeva, 
Dilşad Sadıqova, Mehriban Cəfərova və Adilə Qocayeva 
iş yoldaşları 

SEVGİYƏ ƏSƏDOVANIN 

vaxtsız vəfatından kədərləndiklərini bildirir, mərhumun 
yaxınlarına və doğmalarına dərin hüznlə başsağlığı 
verirlər. 
                                                                                                        

M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının 
diyarşünaslıq elmi-biblioqrafiya şöbəsinin əməkdaşları iş 
yoldaşları 

SEVGİYƏ ƏSƏDOVANIN 

vaxtsız vəfatından kədərləndiklərini bildirir, mərhumun 
yaxınlarına və doğmalarına dərin hüznlə başsağlığı 
verirlər. 

“Baku Steel Construction” ASC 
səhmdarlarının nəzərinə!

 27 iyun 2019-cu il saat 15.00-da səhmdar cəmiyyətin Bakı 
şəhəri, Binəqədi şossesi 53 nömrəli ünvanda yerləşən inzibati 
binasında “Baku Steel Construction” ASC səhmdarlarının növbəti illik 
ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.

Ümumi yığıncağın gündəliyi:
1. “Baku Steel Construction” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 

idarəetmə, nəzarət və icra orqanlarının seçilməsi.
2. “Baku Steel Construction” Аçıq Səhmdаr Cəmiyyətinin 2018-ci 

maliyyə ili üzrə maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrinin təsdiqi.
Səhmdarlar ümumi yığıncağın gündəliyi üzrə materiallarla iş 

günləri saat 10.00-dan 17.00-dək, səhmdar cəmiyyətin Bakı şəhəri, 
Binəqədi şossesi 53 nömrəli ünvanda yerləşən inzibati binasında 
səhmdar cəmiyyətin rəhbərliyinə müraciət etməklə tanış оla bilərlər.

“Baku Steel Construction”  
ASC-nin direktоrlar şurası 

 “Azərtəkrarqarametal” ASC 
səhmdarlarının nəzərinə!

27 iyun 2019-cu il saat 12.00-da Bakı şəhəri, Nərimanоv rayоnu, 
Çəmənzəminli küçəsi 36 nömrəli ünvanda səhmdar cəmiyyətin inzi-
bati binasında “Azərtəkrarqarametal” ASC  səhmdarlarının növbəti 
illik ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.

Ümumi yığıncağın gündəliyi:
1. “Azərtəkrarqaramеtal” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin idarəetmə 

və nəzarət orqanlarının seçilməsi.
2. “Azərtəkrarqarametal” ASC-nin 2018-ci maliyyə ili üzrə 

maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrinin təsdiqi.
Səhmdarlar ümumi yığıncağın gündəliyi üzrə materiallarla iş 

günləri saat 10.00-dan 17.00-dək, səhmdar cəmiyyətin Bakı şəhəri, 
Nərimanоv rayоnu, Çəmənzəminli küçəsi 36 nömrəli ünvanda 
yerləşən inzibati binasında səhmdar cəmiyyətin rəhbərliyinə müraciət 
etməklə tanış оla bilərlər. 

“Azərtəkrarqarametal” ASC-nin  
direktоrlar şurası

 “Bakelektroqaynaq” ASC 
səhmdarlarının nəzərinə!

27 iyun 2019-cu il saat 11-00-da Bakı şəhəri, Mir Cəlal 
küçəsi 15 nömrəli ünvanda səhmdar cəmiyyətin inzibati bi-
nasında “Bakelektroqaynaq” ASC səhmdarlarının növbəti illik 
ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.

Ümumi yığıncağın gündəliyi:
1. “Bakelektroqaynaq” ASC-nin 2018-ci maliyyə ili üzrə 

maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrinin təsdiqi.
Səhmdarlar ümumi yığıncağın gündəliyi üzrə materiallarla 

iş günləri saat 10.00-dan 17.00-dək, səhmdar cəmiyyətin Bakı 
şəhəri, Mir Cəlal küçəsi 15 nömrəli ünvanda yerləşən inzibati 
binasında səhmdar cəmiyyətin rəhbərliyinə müraciət etməklə 
tanış ola bilərlər.

“Bakelektroqaynaq” ASC-nin idarə heyəti

 9 Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən “Filologiya məsələləri” jurnalına verilmiş mətbu 
nəşrin  3222 nömrəli reyestr itdiyi üçün etibarsız sayılır.

 9 2010-cu il martın 16-da Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən “Kitabxanaşünaslıq və 
informasiya” jurnalına verilmiş 3135 nömrəli qeydiyyat şəhadətnaməsi itdiyi üçün etibarsız sayılır.  

 9 2018-ci ildə Ədliyyə Nazirliyinin Tibb Baş İdarəsi tərəfindən Kamilov Əhməd Sədyar oğlunun adına 
verilmiş TX seriyalı 0860 nömrəli xidməti vəsiqə itdiyi üçün etibarsız sayılır. 

Neft həftəyə bu qiymətlə başladı
 � Dünya bazarında “qara qızıl”ın qiyməti artmağa 

başlayıb. Londonun “İCE” Birjasının məlumatına görə, 
“Brent” markalı neftin qiyməti 1,4 faiz artaraq bir bareli 71,74, 
Nyu-York Əmtəə Birjasının məlumatına görə, Texas sortu 
adlandırılan ABŞ-ın “WTI” markalı neftinin qiyməti 1,3 faiz 
artaraq bir bareli 61,85 , Azərbaycanın “AzeriLight” markalı 
neftinin qiyməti 1,5 faiz artaraq bir bareli 73,25 dollar olub.

Ekspertlər bildiriblər ki, OPEC+ dövlətləri hasilatı azaltmaq barədə 
razılaşmaya əməl etsələr dünya bazarında “qara qızıl”ın qiyməti 
artacaq.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti” 

Suriya ordusu Kobani şəhəri 
uğrunda döyüşlər aparır  

Məlumata görə, Suriya 
ordusunun gələcək planında 
Maarrat-ən-Nuuman şəhərini 
ələ keçirmək də var. Bu barədə 
məlumat verən mənbənin 
sözlərinə görə, hazırda tərəflər 
arasında, Dara şəhərində 
olduğu kimi, barışıqla bağlı 
danışıqlar aparılır. 

Bununla yanaşı, Rusiyanın 
Hava Kosmik Qüvvələri şimal-
qərbdəki Həma əyalətinin kənd 
yerlərində cihadçı və qiyam-
çıların mövqelərinə bombalar 
yağdırıb. 

Qeyd edilir ki, İdlib 
əyalətində ölkənin əsas 

liman şəhəri olan Latakiya və 
Türkiyə sərhədindəki strateji 
əhəmiyyətli Kobani şəhəri 
uğrunda döyüşlər gedir. 
Əvvəllər bu şəhər cihadçıların 
nəzarəti altında olub. Əgər 
Suriya ordusu Kobani şəhərinə 

nəzarəti ələ keçirə bilsə, Lata-
kiyadakı ekstremistlər İdlibdən 
göndərilən silah-sursatdan 
məhrum olacaqlar. 

Xatırladaq ki, Suriyada 
vətəndaş müharibəsi 2011-
ci ilin yazında başlanıb. 
Münaqişədə olan əsas tərəflər 
hazırkı Prezident Bəşər Əsədə 

sadiq olan hökumət qüvvələri, 
mötədil müxalifət və islamçı 
qruplaşmalardır. 

Paşa ƏMİRCANOV,  
“Xalq qəzeti”

Türkiyə diplomatı: Qarşı tərəfdən 
ədalətli mövqe gözləyirik 

Türkiyə XİN-nin rəsmisi bildirib ki, Afina 
Egey dənizində təxribatlardan imtina etməlidir. 
Onun sözlərinə görə, Yunanıstan hökuməti tarixi 
reallıqları unutmamalı və Türkiyənin qanuni 
hüquqlarını gözardı etmək üçün bəhanə axtar-
mamalıdır.  

Diplomat qeyd edib ki, Yunanıstan dəfələrlə 
Ankara ilə münasibətlərdə öz qərəzli mövqeyinə 
haqq qazandırmaq niyyətilə bir sıra nüfuzlu 
beynəlxalq qurumlardan, o cümlədən NATO-
dan sui-istifadə etməyə cəhd edib.  Bu dəfə 
də Yunanıstan tərəfi Egey dənizində qeyri-le-
qal miqrasiya problemini qabartmaqla, NATO 
mövzusunu gündəmə gətirib, faktiki, alyansın 

arxasında daldalanmağa cəhd edir. Halbuki, 
Şimali Atlantika Alyansı üzv dövlətlərin daxili 
işlərinə müdaxilə etməmək siyasəti yürüdür. 
H.Aksoy hesab edir ki, NATO-nun bu yanaşma-
sı düzgündür.   

Türkiyə hökuməti Yunanıstanla 
münasibətlərdə yaranan bütün problemlərin 
qarşılıqlı dialoq əsasında və hər iki tərəfin 
razılığı ilə həllinin tərəfdarıdır. H.Aksoy deyib: 
“Türkiyə bu məsələdə güclü siyasi iradə nüma-
yiş etdirir və qarşı tərəfdən də ədalətli mövqe 
gözləyir”.  

M.HACIXANLI, “Xalq qəzeti” 

Suriya ordusu Cəbəl-əz-Zaviyə rayonunda 
islamçı qüvvələrin mövqelərinə zərbələr en-
dirib və onların üzərinə hücuma hazırlaşır. Bu 
barədə Suriya mənbələrinə istinadən “Lenta.ru” 
məlumat yayıb. 

BƏƏ və Bəhreyn də “Patriot” raket sistemləri alır

CNN telekanalının yaydığı məlumata 
görə, ABŞ Konqresi Birləşmiş Ərəb 
Əmirlikləri (BƏƏ) və Bəhreynə, 
ümumilikdə, 6 milyard dollarlıq “Patriot” 
raket sistemləri və yeni silah-sursat satışı-
na razılıq verib. 

Bildirilir ki, Bəhreyn 2 milyard 478 milyon 
dollar qarşılığında “Patriot” raket sistemləri ilə 
bu sistemlərə inteqrasiya olunmuş avadan-
lıqlar alacaq. Razılaşmaya əsasən, alqı-satqı 
paketinə təyyarələri və naviqasiya raketlərini 
vura bilən 36 ədəd “Patriot MIM-104E” zenit-ra-
ket kompleksi daxildir.

Bəhreynin həmçinin, hava qüvvələrində 
saxladığı “F-16”-larda istifadə edilə bilmək 
üçün 750 milyon dollar dəyərində əlavə silah 
sistemləri alacağı bildirilir.

Qeyd edək ki, Bəhreyn və BƏƏ  üçün satışı 
təsdiq olunan silahları ABŞ-ın “Raytheon” və 
“Lockheed Martin” firmaları istehsal edir. ABŞ 
rəhbərliyi keçən ay da Səudiyyə Ərəbistanına 
2,4 milyard dollarlıq THAAD hava müdafiə 
sistemləri satmışdı.

Mahmud QƏRİBOV, “Xalq qəzeti”

BVF Pakistana 6 milyard dollar kredit verəcək

Pakistan hökuməti və Beynəlxalq 
Valyuta Fondunun (BFV) nümayəndələri 
rəsmi İslamabada veriləcək 6 milyard 
dollarıq kreditin şərtlərini razılaşdırıblar. 
Bu barədə “Bloomberg” agentliyi BVF-nin 
saytına istinadən məlumat yayıb.

Bildirilir ki, bu məlumatı Pakistanın baş 
 nazirinin maliyyə məsələləri üzrə müşaviri 
Əbdül Hafiz Şeyx də təsdiqləyib. O deyib: “Pa-
kistan üç il müddətinə BVF-dən 6 milyard dollar 
məbləğində maliyyə dəstəyi alacaq”.

Qeyd edək ki, BVF-nin nümayəndə heyəti 
kreditin məbləğinin və şərtlərinin razılaşdırılma-
sı üçün aprelin 29-dan Pakistanda səfərdədir.

Xatırladaq ki, Pakistan hakimiyyəti BVF-dən 
6-7 milyard dollar dəyərində kredit istəməyi 
planlaşdırırdı. Bu halda BVF İslamabaddan 
büdcə kəsirinin azaldılması və vergi sisteminin 
genişləndirilməsini tələb edə bilərdi.

Qeyd edək ki, Pakistan 1980-ci ildən BVF-
yə dəfələrlə maliyyə yardımı üçün müraciət 
edib. Sonuncu dəfə isə 2013-cü ildə müraciət 
edilib və BVF Pakistana 6,6 milyard dollarlıq 
kredit ayırıb.

Rövşən ATAKİŞİYEV, “Xalq qəzeti”

Türkiyə xarici işlər nazirinin 
müavini Hami Aksoy 
Yunanıstan hökumətini Egey 

dənizi regionunda Ankaranın 
maraqlarına zərər vurmaqdan 
çəkinməyə çağırıb. Məlumatı 
“Anadolu” agentliyi yayıb. 


