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Azərbaycan

regionda
yeni reallıqlar
yaradıb
Bu tarixi fürsəti dəyərləndirmək,
regionun inkişaf və tərəqqisini
sürətləndirmək üçün regionda təmsil
olunan dövlətlərin liderlərindən,
əlbəttə, yüksək siyasi fəhm və bəsirət,
dərin zəka və modern təfəkkür tələb
olunur. Azərbaycan dövləti və onun
lideri, Prezident İlham Əliyev məhz
belə dövlət xadimlərindən və tarixi
şəxsiyyətlərdəndir. Dövlətimizin
başçısı İkinci Qarabağ müharibəsində
olduğu kimi, postmüharibə dönəmində
də Cənubi Qafqazda baş verən
proseslərə konseptual yanaşma
nümayiş etdirir.
Rəsmi Bakının yeritdiyi daxili
və xarici siyasət xalqımızın və
dövlətimizin milli maraqlarına uyğundur və milli dövlətçiliyimizin daha da
güclənməsinə, xalqımızın rifahının
yüksəlməsinə xidmət edir. Sivil və
demokratik dünya bunun fərqindədir.
Hazırda dünyanın əsas güc mərkəzləri
regionda Azərbaycan dövlətinin haqlı
və ədalətli mövqeyi ilə hesablaşmalı
olurlar.
Bakı regionun əsas siyasi, iqtisadi
və hərbi gücü olaraq, bir-birindən
maraqlı təşəbbüslərlə çıxış edir.
Azərbaycan hazırda bölgədə baş
verən siyasi və diplomatik proseslərin
lokomotivinə çevrilib. Bəli, zaman
bu gün Azərbaycanın xeyrinə işləyir.
Çünki, Bakı bəşəri, humanist və
ədalətli mövqedən çıxış edir. Təkcə
bu gün deyil, sabah da, yaxın və uzaq
gələcəkdə də belə olacaq.
Ötən il noyabrın 10-da
Azərbaycan, Rusiya prezidentləri və
Ermənistanın baş naziri arasında əldə
olunan üçtərəfli razılaşmadan sonra
rəsmi Bakı regiondan davamlı sülhün
və təhlükəsizliyin bərqərar olunması üçün ciddi diplomatik səylərdə
bulunmuşdur. O vaxtdan keçən səkkiz
aydan bir qədər artıq vaxt ərzində bu
istiqamətdə nəzərəçarpan uğurlar əldə
olunmuşdur.
Azərbaycan və Türkiyə
prezidentləri İlham Əliyev və Rəcəb
Tayyib Ərdoğon bu ilin iyun ayında
Şuşada tarixi Şuşa Bəyannaməsini imzaladılar. Bu möhtəşəm sənəd nəinki
Azərbaycan xalqının, bütövlükdə
türk dünyası xalqlarının ən parlaq
səhifələrindən biri hesab olunur.
Bununla da bir-biri ilə tarixən qırılmaz
tellərlə bağlı olan iki qardaş ölkə və
xalq arasında hərtərəfli əlaqələr ən
yüksək səviyyəyə yüksəlmişdir.
Rəsmi Bakı digər qonşu ölkələrlə–
Rusiya, İran və Gürcüstanla dostluq
əlaqələrini gücləndirir. Hazırda dünyanın 120 ölkəsini birləşdirən Qoşulmama Hərəkatı Azərbaycana bu nüfuzlu
təşkilata daha bir il sədrlik etmək
üçün növbəti mandat verib, güclü
dəstək göstərib. İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatı həm işğal dövründə, həm
də müharibədən sonra Azərbaycanı
birmənalı olaraq dəstəkləyir.
Azərbaycan–Pakistan əlaqələri
yüksək səviyyədə inkişaf edir.
Milli Məclisin deputatı Sadiq
Qurbanov haqlı olaraq qeyd edir ki,
Azərbaycanın dostları, müttəfiqləri

A

zərbaycan xalqının İkinci Qarabağ müharibəsindəki
parlaq qələbəsi Cənubi Qafqaz regionunda yeni siyasi
reallıqların yaranmasına səbəb olmuşdur. Xalqımızın Vətən
müharibəsindəki möhtəşəm Zəfəri ilə təkcə Azərbaycana deyil,
bütövlükdə yaxın və uzaq coğrafi məkanda yerləşən ölkələrə və
onların xalqlarına sıx iqtisadi, ticari, mədəni və humanitar əlaqələr
üçün geniş imkanlar açılmışdır.

dünyanın hər yerində durmadan artır.
Azərbaycan onlarla ölkəyə birbaşa
maliyyə yardımı edib, dərmanlar, tibbi
ləvazimatlar, vaksinlər göndərib. Bu
addımlar xalqların ən çətin vaxtında
atılır, onların böhranı adlamasında
olduqca vacib rol oynayır. Bu da
xalqların yaddaşlarından silinmir,
necə ki, Pakistan bu gün Azərbaycanı
dəstəkləyir, iki ölkə arasında qardaşlıq münasibətləri formalaşıb, gələcək
üçün də başqa ölkələrlə, xalqlarla belə
münasibətlərin təməli indidən atılır.
Bu, ölkə başçısı cənab İlham Əliyevin
uzaqgörən siyasətinin nəticəsidir.
Azərbaycanın öz şimal qonşusu
Rusiya ilə əlaqələri qarşılıqlı hörmət
və etimad əsasında güclənməkdə
və genilşlənməkdə davam edir.
Prezident İlham Əliyev bu il iyulun
22-də Azərbaycan Televiziyasına
müsahibəsində demişdir: “Bir məsələyə
də vətəndaşların diqqətini cəlb etmək
istəyirəm. ...Rusiyaya mənim səfərim
olub və müzakirə zamanı – bizim görüşümüz bir neçə saat davam etmişdir
– bir dənə də olsun mübahisəli məsələ
olmayıb. Bir dənə də olsun narahatlıq
doğuran məsələ olmayıb”.
Təbii ki, işğalçı, layiqli cəzasını
almış yenilən Ermənistan yaranmış vəziyyətdən məyusdur. Erməni
şovinistlərinin Azərbaycan və Türkiyə
dövlətlərinin torpaqları hesabına
qurmaq istədikləri xəyali “böyük
Ermənistan” ideyası fiaskoya uğrayıb.
Prezident İlham Əliyev bu xüsusda
demişdir: “Ona görə Ermənistanın,
əlbəttə, məyus olması ondan irəli gəlir
ki, onlar yenə də xülyalarla yaşayırlar. Onlar postmüharibə reallıqları
ilə barışa bilmirlər. Hesab edirəm ki,

burada psixoloji amil də öz rolunu
oynayır. Yəqin onlara vaxt lazımdır ki,
psixoloji nöqteyi-nəzərdən yeni reallığa öyrəşsinlər. Çünki bizim Zəfərimiz
onların bütün ideoloji sütunlarını
darmadağın edib”.
Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi,
regionda artıq səkkiz aydan çoxdur ki,
postmüharibə dövrü yaşanır. Görünən
budur ki, bu dövr ərzində proseslər
müharibədə qalib və ədalətli tərəfin –
rəsmi Bakının əvvəlcədən müəyyən
etdiyi ssenari əsasında həyata keçirilir.
Sülh prosesləri kifayət qədər çətin və
təzadlı olsa da, Azərbaycan dövləti
və onun liderinin yüksək qətiyyəti və
prinsipiallığı sayəsində addım-addım
irəli gedir.
Məlum olduğu kimi, bu günlərdə
Rusiya dövlətinin başçısının dəvəti
ilə Prezident İlham Əliyev Moskvada
işgüzar səfərdə olub. Azərbaycan və
Rusiya dövlətlərinin rəhbərləri bir çox
geosiyasi və geoiqtisadi məsələlər
üzrə geniş müzakirələr aparıblar.
Prezident Vladimir Putin “Dağlıq
Qarabağdakı vəziyyətin tənzimlənməsi
ilə bağlı kompromis qərarlar tapdığı” üçün Azərbaycan Prezidentinə
təşəkkür edib.
Azərbaycan və Rusiya
prezidentlərinin görüşündə vacib
məqamlardan biri də budur ki, V.Putin
söhbət əsnasında bir dəfə də olsun
“Dağlıq Qarabağ münaqişəsi” ifadəsini
işlətməyib. Ümumiyyətlə, Rusiya
Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri
Peskova görə, iki saatlıq söhbət
ərzində iqtisadi əməkdaşlıq, koronavirusa qarşı mübarizə, vaksinlərin birgə
istehsalı və Ermənistan–Azərbaycan
münaqişəsi tam müzakirə olunub.

Azərbaycan bu gün dünyanın böyük güc mərkəzlərindən biri olan Avropa İttifaqı (Aİ) də hərətərəfli əlaqələrini
genişləndirir. Aİ Şurasının prezidenti
Şarl Mişelin Cənubi Qafqaz ölkələrinə,
o cümlədən Azərbaycana səfəri
bir sıra məqamları ilə diqqət çəkib.
Prezident İlham Əliyevin və Şarl Mişelin bu il iyulun 18-də Bakıda keçirilən
birgə mətbuat konfransında da bütün
bunlar barədə ətraflı bəhs edilib.
Təqdirəlayiq haldır ki, Aİ-nin yüksək
yetkilisi Azərbaycan ilə Ermənistan
arasında sərhədlərin delimitasiya və
demarkasiyası prosesinin başlanmalı
olduğunu vurğulayıb.
Azərbaycanın postmüharibə
dönəmindəki diplomatik müstəvidə
parlaq uğurları göz önündədir.
Azərbaycan Prezidenti bu barədə
belə demişdir: “Diplomatik müstəvidə,
Avropa İttifaqı, Amerika Birləşmiş
Ştatları, qonşu ölkələr – Türkiyə, İran,
Gürcüstan, müsəlman aləmi, Qoşulmama Hərəkatı – bütün bu təmaslar
müsbət məcrada inkişaf edir. Bu
gün Ermənistanın siyasi gündəliyini
müəyyən dərəcədə, deyə bilmərəm
hələ ki böyük dərəcədə, amma
müəyyən dərəcədə biz formalaşdırırıq
və bu, həqiqətdir. Ermənistan bizim
gündəliyimizin 0,1 faizini də formalaşdıra bilməz, amma biz Ermənistanın
müəyyən siyasi gündəliyini formalaşdırırıq və getdikcə bizim imkanlarımız
daha da genişlənəcək”.
Azərbaycan “Zəngəzur nəqliyyat
dəhlizi”nin açılmasında maraqlıdır. Bu
prosein əsas aparıcı qüvvəsi rəsmi
Bakıdır. Azərbaycan sözügedən
dəhlizin açılması üçün ciddi işlər
görür. Dövlətimizin başçısı qeyd edib
ki, hazırda nəinki regionun, dünyanın
aparıcı kütləvi informasiya vasitələri
Zəngəzur dəhlizi haqqında danışırlar,
yazırlar. Soruşa bilərsiniz: Nə üçün
yazırlar? Azərbaycan Prezidentinın bu
suala verdiyi cavab tamamilə aydın və
məntiqlidir: “Nə üçün? Biz bunu daxil
etmişik, müntəzəm səylərlə, artıq bu
reallıqdır. Biz Ermənistana gündəlik
göndərmişik - sülh müqaviləsi. Qoy
desin ki, istəmir, qoy desin ki, imtina
edir. Mən bunu dəfələrlə demişəm,
deyirəm: Biz hazırıq, danışıqlara
başlayaq. Müharibə qurtarıb? Qurtarıb. Sülh istəyirsən, Ermənistan?
İstəyirsən elə bil ki. Onda nə üçün sülh
müqaviləsi imzalanmasın? Tanı bizim
ərazi bütövlüyümüzü, sülh müqaviləsi
imzalansın, sərhədlərin delimitasiyası
həll olunsun”.
Bəli, bu gün Azərbaycan diplomatiyasının gündəliyi Avropa İttifaqının,
Türkiyənin, Rusiyanın gündəliyi ilə
vəhdət təşkil edir. Onlar da Bakının
təkliflərini dəstəkləyirlər. Ermənistan
isə konstruktiv dialoq əvəzinə, minbir
bəhanə gətirir. Bu, səhv yoldur. Rəsmi
İrəvan yeni reallıqları qəbul etməlidir –
istəsə də, istəməsə də. Heç vaxt unutmamalıdır ki, dəmir yumruq yerindədir.
Prezident İlham Əliyevin qeyd
etdiyi kimi, istər müharibədə sıradan
çıxarılan, istərsə də yürütdüyü işğalçılıq siyasətinə görə iqtisadi blokadaya
düşən Ermənistan qarşısında alternativin qalmadığını dərk edib, bərpa və
əməkdaşlıq prosesinə qoşulmalıdır.
Nəqliyyat və kommunikasiya xətlərinin
açılmasında regional və beynəlxalq
aktorlar maraqlıdır və bu, qarşısıalınmaz prosesdir.

Məsaim ABDULLAYEV,
“Xalq qəzeti”

Ağstafa rayonunun Böyük Kəsik–
Ağgöl avtomobil yolunun tikintisi ilə
bağlı tədbirlər haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası
Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci
bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. İki min nəfər əhalinin yaşadığı 2
yaşayış məntəqəsini birləşdirən Böyük
Kəsik–Ağgöl avtomobil yolunun tikintisi
məqsədilə “Azərbaycan Respublikasının
2021-ci il dövlət büdcəsində dövlət əsaslı
vəsait qoyuluşu (investisiya xərcləri) üçün
nəzərdə tutulan vəsaitin bölgüsü”nün
1.1.14-cü yarımbəndində göstərilmiş
məbləğin 2,2 milyon (iki milyon iki yüz min)
manatı Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət

Agentliyinə ayrılsın.
2. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə
Nazirliyi bu Sərəncamın 1-ci hissəsində
göstərilən məbləğdə maliyyələşməni təmin
etsin.
3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti bu Sərəncamdan irəli gələn
məsələləri həll etsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 2 avqust 2021-ci il

Fransalı deputat: Azad olunmuş
Azərbaycan ərazilərində
30 il ərzində yer üzündən
silinmiş bir məkan gördüm
Fransa Milli Assambleyasının deputatı
xanım Sandrin Mörk Trendə və Fransanın
"Lagazetteaz.fr" qəzetinə müsahibə verib.
Həmin müsahibəni təqdim edir:
– Azərbaycana budəfəki səfərinizin
məqsədini bilmək istərdik.
– Məqsəd problemlərin kökünü öyrənmək,
Fransadan çox uzaq bir məsafədə baş
verən hadisələri, Ermənistan–Azərbaycan
münaqişəsinin tarixini araşdırmaqdan
ibarətdir. Bundan başqa Fransada jurnalistlər,
mətbuat orqanları və heç də hər şeydən
xəbərdar olmayan siyasətçilər tərəfindən az
işıqlandırılanları öz gözlərimlə görmək, hesab
edirəm ki, daha əsasdır.
Məqsəd ondan ibarətdir ki, bir siyasi
xadim kimi sahib olduğumuz informasiyaların
mənşəyini araşdıraraq, Azərbaycan haqqında
yekun bir məlumatımız olsun. Daha sonra
bu məqsədlə Ermənistana səfər etmək lazım
gələcək.
– Azərbaycanın işğaldan azad
olunmuş ərazilərinə səfəriniz sizdə hansı
təəssüratları oyatdı?
– Sizə iki təəssürat haqqında danışacağam. Deputat olmamışdan əvvəl jurnalist
kimi fəaliyyət göstərmişəm. Cəmi dörd ildir
ki, Fransa Milli Assambleyasının üzvüyəm
və otuz il jurnalist olaraq çalışmışam. On
il ərzində, Uqanda, Liberiya, Şri-Lanka və
digər yerlərdəki münaqişələri, vətəndaş
müharibələrini işıqlandırmışam. Mən xeyli sayda dağıntılar görmüşəm. Çox sayda xaraba

müharibənin doğurduğu problemləri heç vaxt
tənzimləyə bilməyəcəklər.
Onu da qeyd edim ki, Azərbaycandakı
köçkünlər və qaçqınlar hətta diplomatik münasibətlərdə də təmsil olunurlar.
Azərbaycan elə bir dövlətdir ki, öz köçkün
və qaçqınları üçün hər şey edir. Ancaq bizdə
(Fansada) belə deyil. Belə ki, Azərbaycanda
elə bir siyasət aparılır ki, burada köçkün və
qaçqınlar tədricən millət vəkili, mühəndis
və idarəetmə orqanalrında nüfuzlu şəxslər
olurlar. Həqiqətən, mən buna heyranam.
Azərbaycanda qaçqın və məcburi köçkünlər
kənarda saxlanılmır, onlara kömək olunur və
bu insanlar sonda ölkənin gələcəyini müəyyən
edən şəxslərdən olurlar. Hesab edirəm ki,
bu, möhtəşəmdir və Fransa üçün üzərində
işləmək niyyətində olduğum məsələlərdən
biridir. Çünki Fransada əcnəbilərlə buradakı
kimi rəftar olunmur.

şəhərlər, tərk edilmiş evlər görmüşəm. Burada
isə (işğaldan azad olunmuş Azərbaycan
ərazilərində) otuz il ərzində yer üzündən
silinmiş bir məkan gördüm. Bura artıq nə
insanlar üçün, nə də digər canlılar üçün
yaşayış yeri deyil, yer üzündən (xəritədən)
silinmiş bir ərazidir. Burada məni təsirləndirən
dağntılar deyil, daha çox, yerlə-yeksan edilmiş məzarlar və qəbiristanlıqlar oldu. Çünki
yüzminlərlə məcburi köçkünün beynində daim
onların bu torpaqlarda dəfn etdikləri babanənələri canlanır. Əslində, bu, bütün məcburi
köçkünlər və bütün qaçqınların problemidir.
Mən bir çox müharibə bölgələrindəki qaçqın
düşərgələrində böyük bir humanitar təşkilat
olan “Medecins sans Forntières” təşkilati ilə
birlikdə çalışmışam. Bu, beynəlxalq miqyaslı bir problemdir. Hesab edirəm ki, köçkün
düşmüş insanlar sülh əldə olunmayana qədər

– Fransa–Azərbaycan parlamentlərarası
əlaqələrinin perspektivlərini necə
dəyərləndirirsiniz?
– Hazırda Fransa ilə Azərbaycan arasında diplomatik çətinliklər var, amma problem nədir? Daha çox müzakirəyə, daha çox
mədəniyyətlərarası tədbirlərin keçirilməsinə
və beləliklə bir-birimizi tanımağa ehtiyacımız
var. Buna görə də düşünürəm ki, parlament
üzvlərinin ən ümdə rolu maarifləndirməkdən
ibarətdir. Fransaya qayıdan kimi, deputat olaraq təmsil etdiyim şəhərdəki şirkətlərə təkliflər
ünvanlayaraq Azərbaycanın İqtisadiyyat Nazirliyi ilə mümkün qədər əlaqələr qurmağa dəvət
edəcəyəm. Bu əlaqələri genişləndirməliyik
və budəfəki səfərimizin məqsədi də budur.
İkitərəfli əlaqələrimiz daha da gücləndirilməli
və zəngin olmalıdır.

2

3 avqust 2021-ci il, çərşənbə axşamı

Səccad Kərim: Prezident İlham Əliyev
Azərbaycanın maraqlarını hər şeydən
üstün tutan müdrik liderdir

A

vropa İttifaqı (Aİ)
Azərbaycan ilə çox
yaxın əlaqələrin
qurulmasında maraqlıdır.
Aİ-nin Cənubi Qafqazda
önəm verdiyi ən mühüm
məsələlərdən biri də
regionda sülhün bərqərar
olmasıdır.
Bu baxımdan Prezident
İlham Əliyevin dərin strategiyaya əsaslanan liderliyi
yüksək qiymətləndirilməlidir.
Azərbaycan Prezidentinin
bu istiqamətdə göstərdiyi
müstəsna xidmətlər
təqdirəlayiqdir. Prezident
İlham Əliyev Azərbaycanın
maraqlarını hər şeydən
üstün tutan müdrik liderdir.
Azərbaycan Prezidenti bu
prinsipə əsaslanaraq hər bir
dialoqa açıq, ölkəsinin inkişaf
hədəflərindən uzaqlaşmadan bu yolda nə istədiyini
bilən dövlət başçısıdır. Bu
baxımdan Prezident İlham
Əliyev dünyanın müdrik
liderlərindən biridir.

Avqustun 2-də xarici işlər naziri Ceyhun
 ayramov BMT-nin Azərbaycandakı yeni rezident
B
əlaqələndiricisi xanım Vladanka Andeyeva ilə görüşüb. Vladanka Andreyeva təyinatı ilə bağlı məktubun
surətini nazir Ceyhun Bayramova təqdim edib.

Bu sözləri AZƏRTAC-a
müsahibəsində Avropa
İttifaqı-Azərbaycan
Əməkdaşlıq Komitəsinin
sabiq sədri Səccad Kərim
deyib.
Yenidən Bakıda olmaqdan məmnunluq duyduğunu
vurğulayan qonaq bildirib
ki, Avropa İttifaqının Cənubi
Qafqazdakı nümayəndə
heyətinə 2019-cu ilədək

beş il ərzində rəhbərlik edib.
S.Kərim deyib: “O dövrdən
indiyə qədər çox şey dəyişib.
İnanıram ki, AzərbaycanAvropa İttifaqı dialoqunun
genişlənməsinə öz töhfəmi
verəcəyəm”.
Qeyd edək ki, Səccad
Kərim Azərbaycana səfəri
çərçivəsində işğaldan azad
olunmuş ərazilərə səfər
edəcək.

Qarabağı daha yaşıl bərpa edək!
İndi Türkiyənin böyük bir
hissəsinin alovlara b
 üründüyü
vaxtda demək olar ki, hər bir
Azərbaycan vətəndaşı qardaş
xalqla öz həmrəyliyini nümayiş etdirir. Eyni zamanda,
xilasedicilərimiz həyatlarını
riskə ataraq türkiyəli yanğın
söndürənlərlə çiyin-çiyinə
mübarizə aparır, alovları cilovlamağa çalışırlar. Meşələri qəsdən
məhv edənləri, heyvanları
məhv edənləri, su ehtiyatlarını
çirkləndirənləri, bir sözlə, hər
birimizin olan ətraf mühitə
ziyan vuranları başa düşmək
mümkün deyil.
Bu fikirlər Qarabağ Dirçəliş Fondunun
İdarə Heyətinin sədri Rəhman Hacıyevin
müraciətində yer alıb.
Müraciətdə qeyd olunur: “Təəssüf ki, bu
gün Türkiyənin üzləşdiyi problem bizim üçün
yeni deyil. Təxminən otuz ildir ki, erməni
işğalçı qüvvələri Qarabağın flora və faunasını
məhv edərək bu bölgənin biomüxtəlifliyinə
və təbii sərvətlərinə böyük ziyan vurublar.
Ərazilərin davamlı olaraq yandırılması, su
ehtiyatlarının çirkləndirilməsi, qiymətli ağac
növlərinin kəsilməsi, faydalı qazıntıların
amansızcasına çıxarılması, su mənbələrinə
və torpağa zəhərli maddələrin atılması, su
terroru və s. Bütün bunlar onilliklər ərzində
Qarabağda baş verirdi, beynəlxalq ictimaiyyət
isə bu biabırçılığa, qanunsuz əməllərə biganə
yanaşır, yalnız bəzən mənasız bəyanatlar
verməklə kifayətlənirdi.
Zərərin miqyasını daha yaxşı başa
düşmək üçün sizə bir neçə nümunə
verəcəyik. Əvvəllər işğal olunmuş Qarabağ
ərazisində meşə örtüyünün sahəsi 260 min
hektar idi. Deməli, işğal illərində təxminən 54
min hektar meşə örtüyü ermənilər tərəfindən
məhv edilib.
Ermənilərin özlərinin məlumatına görə,
yalnız 2014-2018-ci illərdə Qarabağda bütün
Ermənistana nisbətən 2,3 dəfə çox ağac
kəsilib (404,800 kubmetr və 175,300 kubmetr).
Eldar şamı, qoz, palıd, xurma və s. daxil
olmaqla qiymətli ağac növlər ciddi zərər
görüb.

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat
xidməti idarəsindən bildiriblər ki,
nazir Ceyhun Bayramov təyinatı
münasibətilə yeni rezident
əlaqələndiricini təbrik edib, ona
fəaliyyətində uğurlar arzulayıb.
C.Bayramov rezident əlaqələndirici
V.Andreyevanın zəngin təcrübəsinin
Azərbaycanla BMT və təşkilatın
qurumları arasında əməkdaşlığının
daha da möhkəmləndirilməsinə töhfə
verəcəyini deyib.
Vladanka Andreyeva ölkəmizin
BMT ilə 30 ilə yaxındır mövcud olan
yüksəksəviyyəli əməkdaşlığının
bundan sonra da davam edəcəyindən
əminliyini bildirib. Ölkəmizlə
bağlı ilkin təəssüratlarının çox
yaxşı olduğunu bildirən rezident
əlaqələndirici birgə səylərin davam
edəcəyini və mövcud əməkdaşlığın
konkret nəticələrinin əldə olunmasına diqqətin yönəldiləcəyini qeyd
edib. V.Andreyeva ölkəmizin həm
COVID-19 pandemiyası ilə mübarizə
apardığını, həm də münaqişədən
sonrakı bərpa prosesi dövrünü yaşadığını vurğulayaraq, bu xüsusda
Azərbaycanı dəstəkləməyə, heç kimin
arxada buraxılmadığından əmin olmağa və daha yaxşı gələcək qurmağa hazır olduqlarını ifadə edib.

Nazir Ceyhun Bayramov ölkəmizin
həm pandemiya ilə mübarizədə
rolundan, bu xüsusda dövlət başçımız tərəfindən irəli sürülən qlobal
təşəbbüslərdən, Ümumdünya Səhiyyə
Təşkilatı ilə əməkdaşlığından, həm
də müstəqilliyinin ilk günlərindən
üzləşdiyi təcavüz siyasəti və onun
nəticələri, Ermənistanın davam
edən hərbi təxribatları və ötən il
həyata keçirilmiş cavab əməliyyatları
nəticəsində Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünün bərpa edilməsi,
beləliklə də BMT Təhlükəsizlik
Şurasının qətnamələrinin icrasının

təmin edilməsi barədə qarşı tərəfə
məlumat verib. Nazir, həmçinin
BMT-nin ixtisaslaşmış qurumları ilə
əməkdaşlığımızdan, o cümlədən
ölkəmizə UNESCO və BMT QAK missiyalarının həyata keçirilməsi ilə bağlı
tərəfimizdən razılığın ifadə olunmasından, ümumiyyətlə, Azərbaycanın hərbi
əməliyyatların dayandırılmasından
dərhal sonra humanitar sahədə atdığı
addımlardan ətraflı şəkildə bəhs edib.
İşğal amilinin aradan qaldırılması
ilə iki ölkə arasında münasibətlərin
normallaşdırılması, əməkdaşlığın qurulması imkanlarının yarandığı qeyd

edilib. Lakin Ermənistan tərəfindən
hələ də bu məsələlərdə qarşılığın
verilmədiyi və beynəlxalq hüquqa
zidd yanaşmanın nümayiş etdirildiyi
təəssüflə vurğulanıb.
Görüşdə tərəflər, həmçinin azad
olunmuş ərazilərdə həyata keçirilən
yenidən qurma və bərpa işləri, minaların təmizlənməsi prosesi, habelə
“Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri-2030”
gündəliyinin icrası ilə bağlı məsələlər
ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar.

AZƏRTAC

Sosial təhlükədə olan uşaqların müdafiəsi üçün
təxirəsalınmaz tədbirlərlə bağlı seminar-müşavirə

“Karabakh.Center” (www.karabakh.
center) saytında Azərbaycan Ekologiya və
Təbii Sərvətlər Nazirliyindəki həmkarlarımızın
və müstəqil tədqiqatçıların köməyi ilə Qarabağda erməni işğalçıları tərəfindən törədilmiş
EKOSİD haqqında bir çox maraqlı faktlar
toplamışıq. Həmin faktlarla üç dildə ətraflı
şəkildə tanış ola bilərsiniz. Bu məlumatları
oxuyun və paylaşın ki, mümkün qədər çox insan bu cinayətlər haqqında həqiqəti öyrənsin.
Nəhayət, ən başlıcası odur ki, indi hər
birimizin Qarabağın ekologiyasının bərpası
prosesini dəstəkləmək imkanı var. Bunun
üçün Qarabağ Dirçəliş Fonduna ianə etmək
kifayətdir. Fondumuz Azərbaycanın Ekologiya
və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə sıx əməkdaşlıq
edərək doğma Qarabağımızda pozulmuş
ekoloji tarazlığın bərpasına fəal dəstək
verəcək. Siz də bu vacib prosesin bir hissəsi
ola bilərsiniz. Bu linkə daxil olmaqla ianə edə
bilərsiniz: https://qdf.gov.az/iane-et/
Erməni işğalçılarının Qarabağın ekologiyasına vurduğu ziyanla bağlı məqalələrlə
aşağıdakı linklərdə (üç dildə) tanış ola
bilərsiniz:
AZ: https://story.karabakh.center/az/qarabagda-ekosid
RUS: https://story.karabakh.center/ru/
ekotsid-v-karabakhe
ENG: https://story.karabakh.center/en/
ecocide-in-karabakh”.

AZƏRTAC

Eldəniz Səlimovun deputat toxunulmazlığına
xitam verilməsi barədə məsələ parlamentin
plenar iclasında müzakirəyə tövsiyə edilib
Avqustun 2-də Milli Məclisin İntizam
komissiyasının iclası keçirilib. Parlamentin
Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən
AZƏRTAC-a verilən məlumata görə, iclası açan
komissiyanın sədri Eldar İbrahimov bildirib ki,
gündəliyə 55 saylı Xaçmaz şəhər seçki dairəsi
üzrə Milli Məclisin deputatı Eldəniz Səlimovun
deputat toxunulmazlığına xitam verilməsi barədə
məsələ daxildir.
Eldar İbrahimov diqqətə
çatdırıb ki, Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru
Kamran Əliyev Milli Məclisin
sədri Sahibə Qafarovaya
deputat Eldəniz Səlimovun
toxunulmazlığına xitam
verilməsi üçün təqdimat
göndərib. Milli Məclisin Daxili Nizamnaməsinə əsasən,
təqdimata İntizam komissiyasında baxılmalıdır.
Qeyd olunub ki, Milli
Məclisin deputatı Eldəniz
Səlimovla bağlı material

BMT-nin Azərbaycanla yüksək səviyyəli
əməkdaşlığı bundan sonra da davam edəcək

Baş Prokurorluqda araşdırılıb və Azərbaycan
Respublikası Cinayət
Məcəlləsinin 309.2-ci (vəzifə
səlahiyyətlərini aşma)
maddəsi ilə cinayət işi
başlanıb, istintaqın aparılması Baş Prokurorluğun
İstintaq İdarəsinə tapşırılıb.
Hazırda iş üzrə intensiv
istintaq hərəkətləri aparılır. Konstitusiyaya əsasən,
deputatın şəxsiyyəti toxunulmazdır. Ona görə də Eldəniz
Səlimovun toxunulmazlığına

xitam verilməsi zərurəti
yaranıb. İclasda çıxış edən
deputat Eldəniz Səlimov
hadisə üzrə təqsirli olduğunu
və peşmançılıq hissi keçirdiyini bildirib.
Tədbirdə İntizam komissiyasının üzvləri Fəzail
Ağamalı, Hikmət Məmmədov,
Nizami Səfərov, Afət
Həsənova, Məlahət İbrahimqızı, Nəsib Məhəməliyev,
Məşhur Məmmədov, Madər
Musayev və komissiyanın
katibi Nurlan Həsənovun
fikirləri dinlənildikdən sonra
Milli Məclisin deputatı Eldəniz
Səlimovun deputat toxunulmazlığına xitam verilməsi
barədə məsələ parlamentin
plenar iclasında müzakirəyə
tövsiyə edilib.
Bununla da Milli Məclisin
İntizam komissiyasının iclası
başa çatıb.

Avqustun 2-də Baş
Prokurorluqda “Sosial
təhlükədə olan uşaqların müdafiəsi üçün
təxirəsalınmaz tədbirlər”
mövzusunda seminarmüşavirə keçirilib.
Baş Prokurorluğun mətbuat
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər
ki, Baş prokurorun müavini Elmar
Camalovun sədrliyi ilə keçirilən
tədbirdə Əmək və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi, Ədliyyə və Səhiyyə
nazirliklərinin, Ailə, Qadın və Uşaq
Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin,
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin,

Bakı, Gəncə, Sumqayıt, Mingəçevir
və Şirvan şəhər, Abşeron rayon icra
hakimiyyətləri yanında qəyyumluq
və himayəçilik komissiyalarının,
həmin rayonların cinayət təqibindən
kənar məsələlər üzrə fəaliyyət
göstərən prokuror köməkçiləri iştirak
ediblər.
Seminar-müşavirə qarışıq, yəni,
birbaşa və videoformat rejimlərində
iştirak formatında keçirilib.
Tədbirdə bir illik fəaliyyəti ərzində
Baş Prokurorluğun Cinayət təqibindən
kənar icraatlar idarəsi tərəfindən
aşkarlanmış və araşdırılmış azyaşlı
uşaqların hüquqlarının pozulması və

Azərbaycan Ordusunun bütün
texnikası tam tərkibdə yerindədir
Bəzi sosial şəbəkələrdə Azərbaycan Ordusuna
məxsus “Ural” markalı avtomobilin guya Kəlbəcər
istiqamətində Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri
tərəfindən minaatanlardan atəşə tutulması və itkilərin
olması barədə yayılan məlumat həqiqətə uyğun deyil.
Bu barədə Müdafiə Nazirliyinin rəsmi feysbuk səhifəsində
məlumat yer alıb.
Məlumata əsasən, Azərbaycan Ordusunun bütün
texnikası tam tərkibdə yerindədir.

Dövlət sərhədi istiqamətində
mövqelərimiz atəşə tutulub
Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri a
 vqustun
2-si saat 13:55-dən 17.00-dək Vedi rayonunun Arazdəyən
və Basarkeçər rayonunun Zərkənd kəndləri ərazisində
yerləşən mövqelərindən Azərbaycan Ordusunun
Naxçıvan Muxtar Respublikası Sədərək rayonunun
Heydərabad yaşayış məntəqəsi və Kəlbəcər rayonunun Yuxarı Ayrım kəndi istiqamətlərində yerləşən
mövqelərini atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutub.
Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildiriblər ki,
Azərbaycan Ordusunun şəxsi heyəti arasında itki yoxdur.
Cavab atəşi ilə qarşı tərəf susdurulub.
Hazırda bu istiqamətdə vəziyyət sabitdir, əməliyyat şəraiti
bölmələrimizin nəzarəti altındadır.

“Xalq qəzeti”

müvafiq qanuni tədbirlərin görülməsi
təcrübəsi müzakirə edilib.
Həmçinin sosial təhlükədə olan
uşaqların hüquqlarının müdafiəsi
sahəsində səlahiyyətli ekspert qurum olan icra hakimiyyəti nəzdində
qəyyumluq və himayəçilik komissiyalarının sədrləri – icra hakimiyyəti
başçılarının müavinləri və komissiyanın məsul katibləri görülmüş işlər,
habelə prokurorluq orqanları ilə birgə
əməkdaşlığın müstəsna rolundan
bəhs ediblər.
Seminar-müşavirədə uşaqların
həyatına valideyn və kənar şəxslər
tərəfindən edilən qəsdlər, o
 nların

həyatı və sağlamlıqları üçün təhlükə
törədən hallar aşkarlandıqda
prokurorluq orqanları tərəfindən
əlaqələndirilmiş şəkildə həyata
keçirilmiş tədbirlər, o cümlədən
sorğuların verilməsi, lazımi sənəd və
məlumatların toplanması, ekspertizaların keçirilməsi, analiz və rəylərin
alınması proseduru diqqətə çatdırılıb.
Prokurorluq orqanlarının daxili işlər, sosial təminat, səhiyyə
və ədliyyə orqanları, xüsusilə də,
yerli icra hakimiyyəti orqanları ilə son
dövrdə formalaşan əməkdaşlığının,
hüquqları pozulmuş uşaqların
müdafiəsi məqsədilə vaxtında
lazımi tədbirlərin görülməsinin, o
cümlədən bu cür hərəkətlərə yol
verən valideynlərə qarşı prokurorluq
tərəfindən valideynlik hüquqlarının
məhdudlaşdırılması və alimentlərin
alınmasına dair mülki iddiaların qaldırılmasının və həmin iddiaların haqlı
olaraq məhkəmələr tərəfindən təmin
olunmasının əhəmiyyətindən bəhs
edən tədbir iştirakçıları bu səpkidə
görüşlərin ölkəmizdə uşaq hüquqlarının qorunması, onların məişət zorakılığının qurbanlarına çevrilməsinin
qarşısının alınması işində mühüm
önəmini vurğulayıblar.
Tədbirin yekununda iştirakçılar
qarşılıqlı əməkdaşlığın daimi
fəaliyyətdə olan formata salınması ilə
bağlı yekdil fikirlərini ifadə ediblər.

A

vqustun 2-si saat 03:27 radələrində Ermənistan silahlı qüvvələrinin
bölmələrinin Vedi rayonunun Arazdəyən kəndi yaxınlığında yerləşən
mövqelərindən Naxçıvan Muxtar Respublikası Sədərək rayonunun
Heydərabad yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən Azərbaycan Ordusunun mövqelərini atıcı silahlardan atəşə tutması İrəvanda gizlənən erməni terrorçu rəhbərliyi tərəfindən hazırlanan vəhşi bir hərəkətdir və dünyanın böyük
hökumətləri və beynəlxalq təşkilatları tərəfindən qınanılmalıdır. Bunu Trend-ə
amerikalı ekspert Piter Teys deyib.

Amerikalı ekspert: Ermənistan
Azərbaycanın yaşayış məntəqələrinə
atəş açmasına görə məsuliyyət daşımalıdır
Piter Teys qeyd edib ki, Heydərabad
qəsəbəsinə səfər edən çox az sayda amerikalılardan biri olaraq, erməni əsgərlərinin
Qafqazın bəlkə də ən yaxşı təşkil
edilmiş, ən kiçik şəhəri olan bu yaşayış
məntəqəsinə hücum etmək üçün silahdan
istifadə etdiyini oxuyanda dəhşətə gəldim
və şoka düşdüm.
Ekspert bildirib ki, Ermənistan silahlı
qüvvələri Azərbaycanın günahsız insanlarına qarşı törətdikləri vəhşiliklərə görə
məsuliyyət daşımalı və beynəlxalq ədalət
məhkəməsinə verilməlidir: “Heydərabad
qəsəbəsində hərbi postlara və mülki yaşayış məntəqələrinə hücum etməsinə görə
Ermənistan məsuliyyət daşımalıdır”.
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-cü ilin yayından bəri Azərbaycanda yaşayan,
bütün təbəqədən olan əhalinin sosial müdafiəsi
və rifahının yaxşılaşdırılması diqqət mərkəzində olmuşdur.
Son 10 ildə əldə edilən rəqəmlərə nəzər salanda isə görürük
ki, dövlət tərəfindən əhalinin rifahının yüksəlməsi üçün çox
böyük işlər görülüb, islahatlar həyata keçirilib, layihələr
reallaşdırılıb. Belə ki, əməkhaqqının minimum səviyyəsi
3 dəfə artaraq 250 manata, orta aylıq əmək haqqı isə
2 dəfədən çox artaraq 707 manata çatmışdır.

Pensiyaların minimum məbləği
2,4 dəfə artırılaraq 200 manata,
orta aylıq pensiya 112,9 manatdan
302,2 manata, yaşa görə pensiya
117,6 manatdan 331,4 manata,
əlilliyə görə 110,7 manatdan 261
manata, ailə başçısını itirməyə
görə orta aylıq pensiya 89,2
manatdan 263,0 manata çatdırılmışdır. Müavinətlərin orta aylıq
məbləği 39,68 manatdan 119 manata, maksimum məbləği 3 dəfəyə
qədər artaraq 61 manatdan 150
manata çatdırılmışdır. Eyni zamanda, aylıq və birdəfəlik müavinətlərlə
təmin olunanların sayı son 10
ildə 26 faiz artaraq 397 mindən
500 minə çatmışdır. Həmçinin
Prezidentin aylıq təqaüdü ilə
təminat proqramının əhatə etdiyi
şəxslərin sayı 33,6 mindən 300
minə, təqaüdün maksimal məbləği
isə 1000 manatdan 2000 manata
çatdırılmışdır.
Həssas qruplara aid olan şəhid
ailələrinin problemləri həmişə olduğu kimi yenə prioritet məsələdir.
Dövlətin belə ailələr üçün müəyyən
etdiyi təqaüdlər 2010-cu ildə təyin
edilmiş 150 manatdan 2020-ci
ildə 300 manata qaldırılmışdır,
2021-ci ildə bu göstərici 500 manat
olmuşdur. Digər həssas qrupdan
olan müharibə ilə əlaqədar əlilliyi
olan şəxslər üçün Prezidentin aylıq
təqaüdü I dərəcə əlilliyi olanlar
üçün 90 manat, II dərəcə əlilliyi
olanlar üçün 70 manat, III dərəcə
əlilliyi olanlar üçün 50 manatdan
müvafiq olaraq 400, 350 və 300
manata qaldırılmışdır.
Sosial təminat sisteminə və
təminatla əhatə olunanların statistikasına nəzər salsaq, bu sahədəki
irəliləyişi də aydın görmək olar.
Belə ki, sosial təminatla əhatə
olunanlar 2010-cu ildə 2,1 milyon nəfər, 2020-ci ildə 2,3 milyon
nəfər olmuşdur. Artım 13 faiz və
ya 267 min nəfər təşkil etmişdir. O
cümlədən təqaüd alanların sayında 8,5 dəfə, aylıq və birdəfəlik
müavinət alanların sayında 26,3
faiz artım olmuşdur. Ünvanlı dövlət
sosial yardımın hər ailəyə düşən
orta aylıq məbləği 2,1 dəfə artaraq
2020-ci ilin sonuna 240 manata
çatmışdır. Ödənişlərin maliyyə
təminatı 2010-cu illə müqayisədə
3,7 milyon manat (2,8 dəfə) artaraq
5,7 milyon manat təşkil etmişdir.
Onu da qeyd etməliyik ki,
ötən dövrdə ehtiyac meyarı 65
manatdan 160 manata, yaşayış
minimumu 87 manatdan 190

manata çatmışdır. 2021-ci il üçün
ehtiyac meyarı 170 manat, yaşayış
minimumu 196 manat müəyyən
edilmişdir. Bütün bunlar dövlət başçısının əhalinin sosial təminatının
gücləndirilməsinə göstərdiyi diqqət
və nəzarətin göstəricisidir.
Dövlətimiz tərəfindən 2006 –
2015 və 2019 – 2030-cu illər üzrə
Məşğulluq strategiyaları hazırlanmış
və həyata keçirilməsinə başlanılmışdır. Bunun nəticəsində son 16
ildə 2,3 milyondan çox yeni iş yerləri
yaradılmışdır. Əhalinin 51 faizdən
çoxu işləyir və məşğul əhalinin 77
faizə qədəri qeyri-dövlət sektorunda
çalışır. Məşğulluğun dəstəklənməsi
məqsədilə özünüməşğulluq və s.
kimi sosial proqramlar tətbiq edilir.
Özünüməşğulluq proqramına qoşulanların sayı getdikcə artır. 2017-ci

Vətəndaşların rifahının yüksəlməsinə

xidmət edən sosial siyasət

ildə özünüməşğulluq proqramına
1172 ailə cəlb edilmişdisə, hazırda
bu proqramdan 12 600 ailə faydalanır.
Dövlət Məşğulluq Agentliyi
(DMA) tərəfindən də şəhid ailəsi
üzvləri və qazilər diqqətdə saxlanılır. Bu kateqoriyadan olan
daha 1524 şəxsə DMA tərəfindən
özünüməşğulluq proqramı
çərçivəsində aktivlər təqdim
edilib. Onlardan 320 nəfəri şəhid
ailəsi üzvü, 300 nəfəri isə Vətən
müharibəsi qazisidir. Proqrama
cəlb olunan şəxslərin ilk olaraq
özünüməşğulluqlarının təşkili üçün
şəraitlərinin qiymətləndirilməsi
həyata keçirilib və təlimlərə cəlb
ediliblər. Təlimi uğurla başa vuran
şəxslər kənd təsərrüfatı və istehsal–xidmət sahələri üzrə kiçik
təsərrüfatlarını qurmaq üçün qısa
müddətdə lazımi avadanlıqlarla
təmin olunublar. Hazırda proqram
iştirakçılarına seçdikləri iqtisadi
fəaliyyət növləri üzrə biznes–planlarına uyğun aktivlərin verilməsi
prosesi davam edir. Qeyri-formal

məşğulluğun qarşısının alınması
nəticəsində əmək müqavilələrinin
sayı son 3 ildə 400 min artmışdır.
Azərbaycanın müstəqilliyi,
suverenliyi uğrunda, eləcə də,
Vətən müharibəsində canlarını
qurban verən şəhidlərin ailə
üzvləri, həmçinin yaralanmış
qazilərin problemləri dövlət
başçısının nəzarətdə saxladığı
məsələlərdəndir. Bu kateqoriyadan
olan insanların məşğulluğunun
təminatı məqsədilə “Məşğulluq
marafonu”na start verilib və
müraciət üçün qeydiyyat forması hazırlanıb. Marafona qoşulan
işəgötürənlərin sayı artıq 200-ü
keçib. Həmin işəgötürənlər
tərəfindən e-sistemə daxil edilən
vakansiyaların sayı isə 1000-dən
çoxdur. Təqdim edilən vakansiyalar üzrə şəhid ailələrinin
üzvlərinə, müharibədə yaralanmış
qazilərimizə iş yerləri ilə təmin
olunmaları üçün göndəriş verilir və
marafonun dəstəyi ilə artıq 100-dək
şəhid ailəsi üzvü və qazi işlə təmin
edilib.

Dövlət başçısı tərəfindən
həssas qruplara, o cümlədən
şəhid ailələrinə xüsusi diqqət və
qayğı göstərilməsi tədbirləri davam
edir, onların məişət problemləri ilk
növbədə həll olunur. Ötən dövrdə
mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması
da diqqətdən kənarda qalmamış,
əhalinin həssas qruplarının evlə
təminatı davam etdirilmişdir. Qeyd
edək ki, Vətən müharibəsində
böyük Qələbənin qazanılmasında canlarını qurban verən
şəhidlərimizin ailələrinin, həmçinin
qazilərin mənzil şəratinin yaxşılaşdırılması istiqamətində uğurlu
tədbirlər həyata keçirilib. İyulun
14-də Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev Bakının Binəqədi rayonunun
Xocasən qəsəbəsində şəhid ailələri
və müharibə əlillərinə mənzillərin
və avtomobillərin təqdim olunması
mərasimində iştirak edərək, şəhid
ailələri və müharibə əlilləri ilə görüşüb, onlarla söhbət edib, qayğıları
ilə maraqlanıb. Həmin gün 15 ədəd
9 mərtəbəli, 54 mənzilli evlərin
sənədləri sahiblərinə təqdim edilib.

Bundan öncə isə Bakının Sabunçu rayonu, Ramana qəsəbəsində
daha bir qrup şəhid ailəsi və
müharibə əlilinə, o cümlədən Vətən
müharibəsi şəhidlərinin ailələri
və Vətən müharibəsi əlillərinə
mənzillər təqdim edilib.
Dövlət başçımız 22 iyul – Milli
Mətbuat Günündə işğaldan azad
olunmuş ərazilərin çəkilişini həyata
keçirərkən Kəlbəcər rayonunun
Susuzluq kəndi ərazisində tank
əleyhinə minaya düşərək şəhid olan
AZƏRTAC-ın əməkdaşı Məhərrəm
İbrahimov və AzTV-nin operatoru
Sirac Abışovun ailələrinə mənzillər
hədiyyə etdi. Əmək və Əhalinin
Sosial Müdafiəsi naziri Sahil Babayev şəhid jurnalistlərin ailələrini
ziyarət edərək, onlara mənzillərin
sənədlərini, həmçinin şəhid ailəsi
vəsiqəsini və təyin olunmuş sosial
ödənişlərin kartlarını təqdim etdi.
Qeyd edək ki, dövlət başçısının 25
yanvar 2021-ci il tarixli sərəncamı
ilə 2021–2025-ci illərdə şəhid
ailələri və müharibə əlillərinə
11 min, o cümlədən bu il 3 minədək

Enerji sektorunun inkişafı
diqqətdə saxlanılır
A

zərbaycan Prezidenti İlham Əliyev son 18 ildə
ölkənin enerji sektorunun inkişafına daim diqqət
və qayğı göstərib. Ötən müddətdə bu sahədə genişmiqyaslı islahatlar gerçəkləşdirilib, yenidənqurma, tikinti işləri böyük vüsət alıb. Dövlətimizin başçısının tapşırığı ilə hazırlanan Reabilitasiya Proqramı çərçivəsində
energetika sistemi əsaslı şəkildə modernləşdirilib,
“itirilmiş” generasiya gücləri bərpa edilib. Elektroenergetika sahəsində fəaliyyətin dayanıqlığı artırılıb, texnoloji bazası gücləndirilib və infrastrukturu təkmilləşdirilib.
Reabilitasiya Proqramı
çərçivəsində indiyədək paytaxtımızda, habelə regionlarda infrastruktur
və sahibkarlıq obyektlərinin elektrik
enerjisi ilə təchizatında mühüm rol
oynayan “Bakı”, “Astara”, “Şəki”,
“Xaçmaz”, “Şahdağ”, “Səngəçal”
və digər modul tipli elektrik stansiyalarında itirilmiş gücün bərpası
istiqamətində geniş həcmdə işlər
görülüb. Bir çox elektrik stansiyaları və yarımstansiyaların 500, 330,
320, 110 kilovoltluq hava xətləri, o
cümlədən yarımstansiyalar yenidən
qurulub. Yüksəkgərginlikli elektrik verilişi xətlərində modernləşmə həyata
keçirilib, enerjinin idarə edilməsi üçün
SCADA dispetçer sistemi yenidən
qurulub.
Enerji sektorunda gerçəkləşdirilən
layihələrin yekun göstəricilərində də
bu, özünü aydın göstərir. Belə ki, son
10 ildə elektrik enerjisinin istehsalında 27,6 faiz artıma nail olunub.
Təkcə ötən il elektrik enerjisinin istehsalı 2010-cu illə müqayisədə 7134,6
milyon kVt/st artaraq 25 811,2 milyon
kVt/st təşkil edib. Elektrik enerjisinin
ixracı 3 dəfə yüksələrək 380 milyon
kVt/st-dan 1 150,7 milyon kVt/st-a çatıb, ölkə enerji ixracatçısına çevrilib.
Bütün bunların nəticəsidir ki,
Azərbaycan Davos İqtisadi Forumunun “Qlobal Rəqabətlilik

Hesabatı”nda “əhalinin elektrik
təchizatı səviyyəsi” üzrə dünyada 2-ci
yer tutan ölkələr sırasında qərarlaşıb.
Dövlətimizin başçısının
dəqiq müəyyənləşdirdiyi strateji
hədəflər, düşünülmüş strategiya ilə
Azərbaycan bu gün elektrik enerjisini idxal edən ölkədən ixracatçı
ölkəyə çevrilərək davamlı inkişafı
ilə regionun lider dövləti statusunu
daşıyır. Burada bir məqamı qeyd
etmək istərdik. Belə ki, əgər 2006-cı
ildə Azərbaycan illik olaraq saatda
1,7 milyon kilovat elektrik enerjisi
idxal edirdisə, 2020-ci ildə bu rəqəm
Azərbaycanın saatda 1,5 milyon kilovata yaxın enerji ixracatına çevrilib.
İstehsalın ötən müddətdə qorunub
saxlanması fonunda istehlakın
azalması müşahidə edilib. İstehlakın
azalması da 2 faizin kəskin aşağı salınması ilə bağlı olub. Belə ki, 2006-cı
illə müqayisədə enerji sektorunda itki
42 faizdən 9 faizə qədər aşağı düşüb.
Bu da təbii ki, tələbin ödənilməsində
rasional bir yanaşma kimi diqqət
çəkib. Çünki istehlak azalsa da,
tələb artıb. 2006-cı illə müqayisədə
abonentlərin sayı 1,7 milyondan 2,7
milyon nəfərə qədər artıb.
Tələbin artması fonunda energetika sektorunda aparılan islahatlar
Azərbaycanın optimallaşdırılmış
istehsalla tələbi ödəyə bilmək imkanı

verir. Bu sektorda reallaşdırılan
layihələr, eyni zamanda, növbəti
dövrlərdə də respublikamızın ixrac
imkanlarını genişləndirəcək, ölkəyə
valyutanın daxil olmasına imkan
yaradacaq. Praktik olaraq son
illər bu sektorda infrastrukturun
genişləndirilməsinə xidmət göstərən
tədbirlər fonunda Azərbaycanın
enerji sektorunun həm ixrac, həm
də tələbin ödənilməsi baxımından
yeni mərhələyə qədəm qoyması
müşahidə edilir.
Bu gün düşməndən təmizlənən
torpaqlarda da yaşayış sahələrinin
elektrik təchizatı istiqamətində geniş
miqyaslı tədbirlər həyata keçirilir,
həm xətlər çəkilir, həm də yeni
yarımstansiyalar tikilir. İşğaldan
azad edilən ərazilərdə “yaşıl enerji”
zonasının yaradılması da diqqət
mərkəzində saxlanılır.
Xatırladaq ki, dövlətimizin başçısı azad olunmuş əraziləri “yaşıl
enerji” zonası elan edib. Həmin
yerlərdə əsasən bərpaolunan enerji
mənbələrindən – su, günəş və
külək enerjisindən istifadə edilməsi
nəzərdə tutulub.
Azərbaycanın bərpaolunan enerji
mənbələri sahəsinə xarici və yerli
investorların marağı getdikcə artır.
Bu, təsadüfi deyil. Çünki respublikamız bərpaolunan enerji mənbələri ilə

zəngin resurslara malik ölkələrdəndir.
Günəş və külək enerjisi potensialının
səmərəli istifadəsini təmin etmək
üçün 2030-cu ilə qədər elektrik
enerjisi istehsalında bərpaolunan
enerji mənbələrinin payının 30 faizə
çatdırılması mühüm vəzifə olaraq
müəyyənləşdirilib. Həmçinin 2030-cu
ilədək təqribən 1500 meqavat
həcmində yeni gücün istifadəyə
verilməsi nəzərdə tutulub. Bu
vəzifənin məhz özəl investisiyalar hesabına reallaşdırılması planlaşdırılıb.
Prezident İlham Əliyev mayın
3-də “Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərində “yaşıl enerji” zonasının yaradılması ilə
bağlı tədbirlər haqqında” sərəncam
imzalayıb. Sərəncama əsasən,
ölkəmizin işğaldan azad edilmiş
ərazilərində “yaşıl enerji” zonasının
yaradılması ilə əlaqədar müvafiq konsepsiyanın və baş planın hazırlanması üçün ixtisaslaşmış beynəlxalq
məsləhətçi şirkətin cəlb edilməsi
məqsədilə Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsində
nəzərdə tutulmuş Prezidentin ehtiyat
fondundan Energetika Nazirliyinə 1
milyon 391 min 40 ABŞ dollarının
manat ekvivalenti məbləğində vəsait
ayrılıb.
Qarabağda energetika sisteminin bərpası istiqamətində indiyədək

mənzil və fərdi ev verilməsi nəzərdə
tutulub. 2021-ci ilin planı üzrə artıq
850 mənzil verilib. Ümumilikdə ötən
dövrdə şəhid ailələrinə və müharibə
əlillərinə 10 mindən çox mənzil
və fərdi ev, həmçinin müharibə
əlillərinə 7200-dən çox avtomobil
təqdim edilib.
Ötən dövrdə qazilərimizin reabilitasiya məsələləri də diqqətdən
kənarda qalmamış, bərpa və sosial xidmətlər genişləndirilmiş və
institutlaşmışdır. Ölkədə 2020-ci
ildə 6 reabilitasiya müəssisəsi
(Lənkəran, Xaçmaz, Şirvan, Şəki,
Sumqayıt və Göygöldə) istifadəyə
verilmişdir. 2021-ci ildə isə 4
reabilitasiya müəssisəsi (Şağan,
Şəmkir, Qəbələ, Şamaxıda)
istifadəyə veriləcəkdir. Bu ilin 6
ayında ƏƏSMN tərəfindən 6237
əlilliyi olan şəxsə reabilitasiya
xidmətləri göstərilib. Onlardan
957-i müharibə ilə əlaqədar əlilliyi
olan şəxslərdir. Qeyd olunan
dövrdə nazirlik tərəfindən əlilliyi
olan şəxslərə 477-i mühərrikli
təkərli oturacaq olmaqla 669

görülən işlərlə bağlı isə onu deyə
bilərik ki, dövlətimizin başçısının tapşırıqlarına uyğun olaraq “Azərenerji”
ASC tərəfindən işğaldan azad edilmiş
bütün ərazilərdə elektroenergetika
infrastrukturunun yaradılmasına
başlanılıb və respublika enerjisinə
inteqrasiya istiqamətində Qarabağ
Enerji Strategiyası hazırlanıb. Bu
strategiyada hər bir rayonda 110
kilovoltluq yarımstansiyanın tikintisi
və onların yüksək gərginlik xətləri ilə
ölkə sisteminə inteqrasiyası nəzərdə
tutulub. Qarabağda regional mərkəz
kimi Ağdam şəhərinin seçildiyini
nəzərə alaraq, artıq “Azərenerji” ASC
Ağdam rayonunda 110 kilovoltluq iki
yarımstansiyanın tikintisinə başlayıb.
Hazırda bu yarımstansiyaların
elektrik təchizat şəbəkəsinə qoşulması üçün “Xındırıstan” yarımstansiyasından 110 kilovoltluq, 40 kilometr
uzunluğunda xətt çəkilir. Qarabağ
Enerji Strategiyasına əsasən, işğaldan azad olunan bütün rayonlarda bu
ilin sonuna kimi yarımstansiyaların
fəaliyyət göstərəcəyi gözlənilir.
Yeri gəlmişkən, Füzulidə ötən ay
ölkə başçısının iştirakı ilə yarımstansiya açılıb, daha əvvəl Şuşada
110/35/10 kilovoltluq yarımstansiyanın açılışı həyata keçirilib.
Bütün bunlarla bərabər, gücü
4,8 meqavat olan “Suqovuşan-1”
və gücü 3 meqavat olan “Suqovuşan-2” stansiyalarında təmir-bərpa
işləri başa çatdırılaraq istifadəyə
verilib. Bu stansiyalar Suqovuşan
və Talış kəndlərinin enerji tələbatını
ödəyəcək, eyni zamanda, “Azərişıq”
ASC-nin 35/10 kilovoltluq yarımstansiyası vasitəsilə elektrik enerjisi
şəbəkəsinə qoşulacaq və gələcəkdə
ümumi elektrik enerjisi təminatına
töhfə verəcək.
Qeyd edək ki, “Azərenerji” ASC
tərəfindən kiçik su elektrik stansiyalarının bərpası istiqamətində də işlər
davam edir. Dövlətimizin başçısının
iştirakı ilə istismara verilən ilk infrastruktur layihəsi kimi Laçın rayonu
ərazisində “Güləbird” Su Elektrik
Stansiyası bunun bariz ifadəsidir.
Eyni zamanda, Cəbrayıl, Zəngilan,
Qubadlı və Kəlbəcərdə yeni yarımstansiyaların tikintisi davam edir.
Kəlbəcərə Daşkəsəndən yeni 110
kilovoltluq xətt çəkilir.

V.BAYRAMOV,
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təkərli oturacaq, 703 aşağı və
yuxarı ətraf, habelə süd vəzi
protezi, 599 aşağı və yuxarı ətraf
ortezi, 6947 müxtəlif reabilitasiya
vasitəsi, 75 bel və boyun nahiyəsi
üçün korset, 1263 cüt protez
ayaqqabı, 1643 cüt ortopedik
ayaqqabı, 479 dördayaqlı dayaq
vasitəsi verilib. Əlilliyi olan şəxslər
həmçinin 1305 qoltuqaltı və
dirsəkaltı ağac, 1253 ədəd əsa və
s. reabilitasiya vasitələri ilə təmin
ediliblər. Həmçinin müharibə ilə
əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə 84
yüksək texnologiyalı protez verilib.
Ümumilikdə, son 6 ayda əlilliyi
olan şəxslərə 22 min 272 reabilitasiya vasitəsi təqdim edilib ki, bu da
ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən
2 dəfə çoxdur. Nazirliyin reabilitasiya müəssisələrində əlilliyi olan
1540 şəxsə stasionar, 143 şəxsə
ambulator formada reabilitasiya
xidmətləri göstərilib. Postmüharibə
dövründə ƏƏSMN tərəfindən nazirliyin reabilitasiya müəssisələrində
1300- dək qazi və şəhid ailəsi
üzvü sosial – psixoloji və reabilitasiya xidmətləri ilə əhatə olunub.
Onlar klinik və sosial psixoloqlar
tərəfindən əyani və onlayn, qrup
və fərdi şəkildə psixoloji seanslara
cəlb ediliblər. İndiyədək 2 min 951
ailəyə psixoloji dəstək göstərilib.
Hazırda da həmin xidmətlərin
göstərilməsi prosesi davam edir.
Əhaliyə xidmət sahəsində
uğurla fəaliyyət göstərən DOST
konsepsiyası çərçivəsində yeni
mərkəzlərin açılması işləri də davam etdirilir. Bu ilədək 3 yerdə –
1 saylı Bakı DOST mərkəzi, Xəzər
rayonunda 2 saylı, Nizami rayo
nunda 3 saylı DOST mərkəzi
yaradılmış, 2021-ci ildə 4-cü
DOST Mərkəzinin açılışı olmuşdur.
Mərkəzlərdə “Bir pəncərə” sistemi
tətbiq edilmişdir ki, həmin sistem
132 növ xidməti əhatə edir. Burada
250 mindən çox şəxsə xidmət
göstərilir və vətəndaş məmnunluğu
97 faiz təşkil edir.
Sosial sahədə idarəçilik və
xidmətlərin elektronlaşdırılması
proqramı uğurla həyata keçirilir.
E-sosial portalı yaradılmış və 100dən çox xidmət üzrə 46 milyondan
çox müraciət daxil olmuşdur. Pensiyaların avtomatlaşdırılmış qaydada təyinatı mexanizmi, həmçinin
30-a yaxın e-xidmət təyinat
sistemləri (müavinət, təqaüd)
yaradılmışdır. Vətəndaşlar 34-ü
proaktiv olan 60-dan çox e-xidmət,
30 e-arayış xidmətləri sistemindən
faydalanırlar.
Qeyd etdiyimiz hər fakt, hər
göstərici dövlətin vətəndaşına,
onun rifahının yüksəlməsinə
xidmət edən amillərdir. Azərbaycan
vətəndaşı da bunu anlayır, öz
həyatında hiss edir və ona görə də,
daim dövlət başçısını dəstəkləyir,
eyni zamanda ona arxalanır.

Zərifə BƏŞİRQIZI,
“Xalq qəzeti”

Müdafiə naziri xidməti
müşavirə keçirib

Avqustun 2-də Müdafiə naziri, general-polkovnik
Zakir Həsənovun rəhbərliyi ilə Mərkəzi Komanda
Məntəqəsində xidməti müşavirə keçirilib. Müşavirəyə
nazir müavinləri, qoşun növləri komandanları, nazirliyin baş idarə, idarə və xidmət rəisləri, eləcə də videobağlantı vasitəsilə azad edilmiş ərazilərdə dislokasiya
olunan hərbi birlik və birləşmələrin komandirləri, o
cümlədən digər məsul zabitlər də cəlb olunub.
Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumatda bildirilir ki,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin
Ali Baş Komandanı cənab İlham Əliyevin Azərbaycan
Ordusu qarşısında qoyduğu tapşırıqları müşavirə iştirakçılarına çatdıran Müdafiə naziri bu tapşırıqların icrası ilə bağlı
komandir-rəis heyətinə müvafiq əmr və göstərişlər verib.
Son zamanlar Ermənistan–Azərbaycan dövlət sərhədinin
Kəlbəcər istiqamətində baş verən hadisələri təhlil edən
Müdafiə naziri Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən törədilə
biləcək istənilən təxribata hazır olmağı və onların qarşısının
dərhal alınmasını əmr edib.
Nazir döyüş planlarının dəqiqləşdirilməsi, intensiv təlim
və məşqlər zamanı qoşunların yüksək döyüşə hazırolma səviyyəsinə gətirilməsi və yenidən qruplaşması üzrə
tədbirlərin keçirilməsi, həmçinin döyüş və maddi-texniki
təminat məsələlərinə diqqətin artırılmasını tələb edib.
Tədris ilinin ikinci yarısında Azərbaycan Ordusunda planlaşdırılan tədbirlərə toxunan general-polkovnik
Z.Həsənov işlərin qısa zamanda yekunlaşdırılması, qoşunların mühəndis təminatı tədbirlərinin sürətləndirilməsi, hərbi
hissələrin, xüsusilə də yüksək dağlıq ərazilərdə yerləşən
bölmələrin və mövqelərin qışa hazırlığının təmin edilməsi,
həmçinin hərbi qulluqçuların tibbi təminatının daha da yaxşılaşdırılması barədə komandir-rəis heyətinə göstərişlər verib.
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Bu günlərdə Azərbaycan, Türkiyə və Pakistan arasında
imzalanan Bakı Bəyannaməsi strateji əlaqələrin daha da
möhkəmləndirilməsinə xidmət edən, siyasi və tarixi əhəmiyyətə
malik, dərin məzmunlu mühüm sənəddir. Eyni zamanda, sənəd
hər üç ölkənin parlamentarizm tarixində önəmli hadisələrdən
biridir. Prezident İlham Əliyevin illərlə yürütdüyü qətiyyətli
siyasət bizi Qarabağ Zəfərinə apardı. 44 günlük İkinci Qarabağ
müharibəsi də bir daha sübut etdi ki, Azərbaycana Türkiyə
qədər səmimi dəstək göstərən Pakistan dövlətidir. Tarixə nəzər
yetirsək, şahidi olarıq ki, Türkiyənin və Pakistanın bu dəstəyi
sadəcə 44 günlük müharibə ilə məhdudlaşmır.

və İnkişaf Partiyası da geniş tərkibdə
nümayəndə heyəti ilə Bakıda səfərdə
oldu və hakim Yeni Azərbaycan Partiyası
ilə əlaqələrin daha da genişləndirilməsi,
gələcəyə fokuslanmış məqsədlərə
çatmaq üçün birgə strateji fəaliyyət
planının müzakirələri aparıldı, o zaman
aydın olur ki, dövlətlərimiz partiyalararası münasibətlər də buraya daxil olmaqla hakimiyyətin müxtəlif qolları üzrə
əməkdaşlığı genişləndirirlər.
Bakı Bəyannaməsinin məzmununa
nəzər yetirdiyimiz zaman sənəddə
“xaricdən dəstəklənən terror hücumları, kiber hücumlar, dezinformasiya

Əməkdaşlıqdan ittifaqa doğru
Bu günlərdə Azərbaycan siyasi arenasında, dövlətçilik strategiyasında mühüm hadisə kimi yadda qalacaq daha bir Bəyannaməyə imza atıldı.
Tarixi Şuşa Bəyannaməsindən sonra, onu ideoloji və siyasi tərəfdən
daha da qüvvətləndirəcək yeni bir imzalanma mərasimi baş tutdu. Bu,
iyulun 27-də təməli qoyulan üçtərəfli – Azərbaycan – Türkiyə – Pakistan
parlamentlərarası əməkdaşlıq platforması çərçivəsində imzalanan Bakı
Bəyannaməsidir. Bəyannamə hər üç dost və qardaş ölkə tərəfindən atılan
mühüm tarixi addım kimi qiymətləndirilir.

Bakı Bəyannaməsi mühüm strateji
əhəmiyyət kəsb edən sənəddir
Ermənistanın işğal siyaəsətinə
görə, Azərbaycana əməli dəstək olmaq
üçün Türkiyə Ermənistanla sərhədlərini
bağladı, illər ərzində bütün beynəlxalq
platformalarda haqq səsimizə səs verdi.
Eyni ilə, Türkiyədən sonra Azərbaycanın
müstəqilliyini tanıyan ikinci dövlət kimi
Pakistan 1993-cü ilin aprelində, Kəlbəcərin
işğal olunması məsələsi BMT-nin
Təhlükəsizlik Şurasının müzakirəsinə çıxarılanda Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpasını tələb edən 822 saylı qətnamənin
qəbul edildiyi iclasa sədrlik edirdi.
Yəni, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü
təsdiqləyən qətnamələr məhz Pakistanın
dəstəyi ilə qəbul olunub.
Bununla yanaşı, İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatının iclaslarında Pakistan
dövlətinin dəstəyi ilə Ermənistanın işğalçı
dövlət kimi tanınmasına dair sənədlər
qəbul olunub. Ermənistanın işğalçılıq
siyasətinə görə onunla sərhədlərini
bağlayan, bununla da qeyd-şərtsiz
Azərbaycanın yanında olduğunu ilk
günlərdən açıq şəkildə masa üzərinə
qoyan Türkiyədən sonra növbəti
dəstək də Pakistandan gəldi. Bu dəstək
Ermənistanla diplomatik əlaqələr qurmaması ilə davam etdi.
Nüvə silahına malik, 250 milyon
nüfuza sahib olmaqla ən böyük əhalisi
olan ikinci müsəlman dövləti Pakistanla
bizi bir-birimizə yaxın edən dini, mədəni
amillərdirsə, digər bir məsələ də mürəkkəb
coğrafi məkanda yerləşən ölkələrimizin üzüzə qaldığı siyasi problemlərin oxşarlığıdır.
Belə ki, “Azərbaycan Kəşmir məsələsində
hər zaman Pakistanı dəstəkləyir. Bizim
açıq mövqeyimiz dəfələrlə nümayiş etdirilib. Bu mövqe ədalət, beynəlxalq hüquq
və qardaşlıq əlaqələrimizə əsaslanır.
Biz bütün məsələlərdə qardaşlarımızı
dəstəkləməliyik,” – fikirlərini Prezident
İlham Əliyev Pakistan Quru Qoşunlarının
komandanı, ordu generalı Qamar Caved
Bacvanın Azərbaycana səfəri zamanı baş
tutan görüşdə səsləndirib.
30 illik işğala son qoyan haqq savaşımızın nəticəsi olan Böyük Zəfərimizin eyni
coşqu və istəklə həm Türkiyədə, həm də
Pakistanda qeyd olunması da xüsusilə
vurğulanmalıdır. Münasibətlərimizin
bu dərəcədə yüksək səviyyədə olması sadəcə dövlətlər səviyyəsində
kifayətlənməyib, həm də xalqlararası
münasibətlərimizə sirayət edib. Belə ki,
xalqımız Türkiyə və Pakistan ilə bağlı öz
hisslərini müharibə zamanı Azərbaycanın
hər bir bölgəsində Türkiyə və Pakistan

bayraqlarını dalğalandırmaqla göstərdi.
Sadalanan faktların hər biri Azərbaycan,
Türkiyə, Pakistan münasibətləri haqqında
təsəvvür yaratmağa imkan verməklə yanaşı, üç ölkə arasında ola biləcək dostluğun
və qardaşlığın ən dərin və aydın təzahür
forması olduğunu sübut edir.
İndiki məqamda isə yeni dünya nizamı
və regionda yaranmış yeni reallıq regional
və qlobal güclərin proseslərə və mövcud
çağırışlara yeni, çevik və adekvat yanaşmasını tələb edir.
Mövcud reallığı nəzərə alaraq tarixi
zərurətdən doğan Azərbaycan, Pakistan və Türkiyə parlamentləri arasında
imzalanmış Bakı Bəyannaməsi də hər
üç ölkənin əməkdaşlığını nəzərdə tutan
mühüm sənəddir. Bu sənəd müttəfiqlik
münasibətlərinə yeni bir keyfiyyət qazandırmaqla yanaşı, strateji əməkdaşlığı
daha da dərinləşdirir ki, bu da ölkələr
arasında hərtərəfli əməkdaşlığın daha da
genişlənməsinə xidmət edəcək düşünülmüş, nəticəyə istiqamətlənmiş, dərin siyasi
addımdır. Bu, həm də illər ərzində üç
ölkənin bir-birinə olan de-fakto dəstəyinin
de-yure müstəviyə keçməsi deməkdir.
Nəzərə alsaq ki, yeni dünyanın gətirmiş olduğu çağırışlar milli
təhlükəsizliyi təmin etmək üçün beynəlxalq
münasibətlər sisteminin aktorlarından
birgə əməkdaşlığı və koorrdinasiyalı
fəliyyəti tələb edir, o zaman sözügüdən
sənəd hazırda Ermənistanın regionda
vəziyyəti yenidən gərginləşdirmək cəhdləri
fonunda onu dəstəkləyən qlobal güclərin
neytrallaşdırılmasında da mühüm rol
oynayacaq. Çünki qeyd edildiyi kimi,
Pakistanın nüvə silahına malik yeganə
müsəlman dövləti olması faktı ilə yanaşı,
həm də güclü orduya və hərbi-sənaye
kompleksinə malik dövlətdir. Bu baxımdan
da sözügedən bəyannamə hər üç dövlətin
siyasi, hərbi, iqtisadi və digər sahələr üzrə
güclərinin birldirilməsi deməkdir. Bakı
Bəyannaməsi ölkələr arasında dostluq,
qardaşlıq münasibətlərinin daha da
möhkəmləndirilməsinə, strateji tərəfdaşlıq
əlaqələrinin gücləndirilməsinə yeni imkanlar yaradacaq.
Türkiyə və Azərbaycan arasında
imzalanmış Şuşa Bəyannaməsi icraedici müstəvidə, yəni ölkə Prezidentləri
İlham Əliyev və sayın Rəcəb Tayyib
Ərdoğan arasında imzalanmışdırsa, Bakı
Bəyannaməsi üç ölkənin qanunverici
orqanları arasında imzalanmaqla yeni bir
formatdan xəbər verir. Bununla yanaşı,
nəzərə alsaq ki, Türkiyənin hakim Ədalət

Müharibədən sonrakı dövrdə şəhid
ailəsi üzvləri, qazi və yaxınlarından
ibarət 7 minə yaxın şəxsin
məşğulluğuna dəstək göstərilib

P

ostmüharibə dövründə Əmək və Əhalinin
Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən həyata
keçirilən sosial dəstək paketi çərçivəsində
şəhid ailəsi üzvləri, qazi və yaxınlarından ibarət
7 minə yaxın şəxsin məşğulluğuna dəstək
göstərilib.

ƏƏSMN-dən verilən məlumatda bildirilir ki,
özünüməşğulluq proqramı ilə əhatə olunan 5100-dək şəxsin
seçdikləri iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə kiçik ailə təsərrüfat və
müəssisələrini qurmaları üçün proqram əsasında aktivlərlə
təminatı işləri aparılır.
Qeyd edilən kateqoriyalardan olan 515 şəxsə münasib
işlərə göndəriş verilib, 1000 nəfər isə haqqı ödənilən ictimai
işlərə cəlb edilib.
Vətən müharibəsi şəhidlərinin ailə üzvlərinin və
yaralanmış qəhrəmanlarımızın məşğulluğuna dəstək
məqsədilə başladılan “Məşğulluq marafonu” çərçivəsində
təqdim edilən vakansiyalar üzrə isə 321 nəfər münasib işlə
təmin edilib.
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kampaniyalarına qarşı” əməkdaşlığın
genişləndirilməsi haqqında xüsusi bir
hissə diqqəti cəlb edir. Nəzərə almaq
lazımdır ki, Türkiyə NATO – nun üzvü
kimi təşkilata digər üzv ölkələr ilə qarşılıqlı
kəşfiyyat məlumatlarının mübadiləsini
gerçəkləşdirir. Pakistanın “İnter-Services
İntelligence” kəşfiyyat orqanı isə dünyanın
ən güclü xüsusi xidmət orqanlarından biri
hesab olunur. Eynilə, həm Azərbaycan,
həm Türkiyə illər ərzində terroru dövlət
siyasəti səviyyəsinə çatdıran Ermənistanın
terror hücumları və təqibləri ilə üzləşir,
hər iki dövlətin artıq bu sahədə təcrübəsi
mövcuddur, o zaman Bakı Bəyannaməsi
müasir dövrün bu risklərinə və təhdidlərinə
qarşı atılacaq birgə addımların ehtiva
olunması baxımından olduqca dəqiq,
ağıllı, hər incə detalına qədər düşünülmüş
dərin məzmunlu bir sənəddir.
Bakı Bəyannaməsi sadəcə regional
deyil, qlobal inteqrasiyanı da özündə
ehtiva edən əməkdaşlıq formatıdır. Ümid
edirəm ki, Zəngəzur dəhlizinin açılması
ilə bu əməkdaşlıq formatına yeni aktorların əlavə olunması bölgəyə sülh və
rifah gətirəcək. Bu sənədin imzalanması
Prezident İlham Əliyevin siyasi iradəsinin,
qətiyyətinin və yürütdüyü çoxvektorlu xarici siyasətin Türkiyə və Pakistan kimi güclü
dövlətlər tərəfindən dəstəklənməsidirsə,
bu həm də ölkə başçımızın müstəqil
xarici siyasət yürütdüyünün və müstəqli
qərarqəbuletmə mexanizminin reallaşdırılmasıdır. Türkiyə və Pakistanla
əlaqələrimizin daha da dərinləşdirilməsi,
bu əlaqələrin siyasi, hərbi, iqtisadi,
mədəni, humanitar, elm kimi müxtəlif
spektrlarını əhatə edən Bakı Bəyannaməsi
bütün sahələr üzrə güclü etməklə yanaşı,
beynəlxalq münasibətlər sistemində nüfuzumuzu daha da artıracaq.

Şəbnəm HƏSƏNOVA,
politoloq

Azərbaycanın təşəbbüsü ilə
gerçəkləşən bu birgə əməkdaşlıq
və tərəfdaşlıq formatı regionda və
beynəlxalq münasibətlər sistemində
dövlətimizin yüksələn roluna, nüfuzuna söykənməklə yanaşı, eyni
zamanda, Türk – İslam ideologiyasının təməl prinsiplərinə sadiqliyin
göstəricisidir. Rəsmi Bakının təşəbbüsü
ilə dövlət başçıları, Xarici İşlər nazirləri
səviyyəsində əməkdaşlıq formatları
sırasına parlamentlərarası platformanın da daxil edilməsi, ilk görüşün
Azərbaycanda keçirilməsi və sonda
Bakı Bəyannaməsinin qəbul olunması Cənubi Qafqazda müharibədən
sonra yeni siyasi mənzərənin, birlik,
ittifaq formatının yarandığını göstərir.
Doğrudur, Azərbaycan, Türkiyə və
Pakistan arasında olan – dünyanın heç
bir yerində müşahidə edilməyən sıx
münasibətlər müharibədən öncə və 44
gün ərzində özünü ən yüksək formada göstərsə də, Şuşa Bəyannaməsi,
ardınca isə hər üç ölkənin parlamentləri
arasında imzalanan Bakı Bəyannaməsi
bu ittifaqlaşmanın, qütbləşmənin bir
rəsmiyyətə çevrilməsi kimi xarakterizə
olunmaqdadır.
Tarixi köklərə malik olan Azərbay
can – Türkiyə – Pakistan münasibətləri
hazırda yeni mərhələdədir. Bunu istər
Vətən müharibəsindən əvvəl, istər
müharibə, istərsə də postmüharibə
dövrünün reallıqlarının təhlili təsdiqləyir.
Prezident İlham Əliyev də Pakistan Milli
Assambleyasının sədri Əsəd Qeysərini
qəbul edərkən Pakistan, Türkiyə və
Azərbaycan parlamentlərinin sədrlərinin
üçtərəfli görüşünün əhəmiyyətini önə
çəkərək, bu mühüm addımın qardaş
ölkələr arasında üçtərəfli tərəfdaşlığın

Dövlət başçısının sərəncamına əsasən, Şamaxı şəhərində yol
infrastrukturunun müasir səviyyəyə çatdırılaraq vətəndaşların rahat
gediş-gəlişinin təmin olunması istiqamətində Azərbaycan Avtomobil
Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən genişmiqyaslı təmir-tikinti işləri
aparılır.
Azərbaycan Prezidentinin sərəncama əsasən Şamaxı şəhərində
ümumi uzunluğu 96,5 kilometr, sahəsi 621 min 615 kvadratmetr olan
126 adda prospekt və küçənin təmir işlərinin aparılması nəzərdə tutulur.
Artıq bu çərçivədə ümumi uzunluğu 12,3 kilometr olan 20 adda prospekt
və küçədə agentlik tərəfindən aparılan təmir-tikinti işləri başa çatmaq
üzrədir.

inkişafı işinə xidmət edəcəyini xüsusi
vurğulayıb.
Bu formatın ərsəyə gəlməsi,
ölkəmizin həqiqətlərinin istər dünyanın
demək olar ki, üçdəbirini əhatə edən
İslam dünyasında daha tez yayılmasında, eyni zamanda nüfuzlu
beynəlxalq təşkilatların kürsülərindən
eşidilməsində müstəsna əhəmiyyətə
malikdir. Beynəlxalq aləmdə qərəzli
və ədalətsiz yanaşmaların mövcudluğuna və getdikcə artmasına qardaş
dövlətlərin parlamentlərinin ortaq
münasibətini təqdim etmək baxımından, koordinasiyalı hərəkət etmək,
sərt mövqe sərgiləmək və daha tez
eşidilmək, qəbul edilmək baxımından
bu birgəliyin əhəmiyyəti olduqca böyükdür. Parlament sədrlərinin üçtərəfli
görüşünün yaxşı imkanlar yaratdığını
bildirən Pakistan Milli Assambleyasının sədri Əsəd Qeysərin öz ölkəsində
Azərbaycan və Türkiyə mədəniyyət
mərkəzlərinin yaradılması təşəbbüsü
ilə də çıxış etməsi, ümumilikdə imzalanan bəyannamənin əsas prinsipləri
ondan ibarətdir ki, əlaqələrimizin
inkişafı həm də qarşıdakı dövr üçün
görüləcək işləri özündə ehtiva edir.
Bu baxımdan, Azərbaycan, Türkiyə və
Pakistanın parlament sədrlərinin ikinci
üçtərəfli görüşünün 2022-ci ildə İslamabad şəhərində keçirilməsi qərarı bir çox
məqamlara işıq salır.
Çox qısa zaman çərçivəsində – tibbi
dildə desək, sanki mutasiya olan geostrateji vəziyyətə dövlətlər tərəfindən
müxtəlif yanaşmaların meydana çıxması, siyasi mənzərənin insan şüurunun
çətin qavrayacağı səviyyədə dəyişikliyə
məruz qalması, hər cür münasibətin
rəsmiləşdirilməsini də şərtləndirir. Yeni

piyada səkilərinin bərpası və yenilərinin
inşası, həmçinin yol kənarında yaşıllıqların salınması işləri də nəzərdə tutulur.
Şamaxı rayonunda avtomobil yollarının təmiri və saxlanılması istiqamətində
yerli əhəmiyyətli Şamaxı-Çuxuryurd–
Zarat–Xeybəri avtomobil yolunun
Şamaxı-Əngəxaran hissəsində 3450
metr və Çuxuryurd yaşayış məntəqəsinin
daxilindən keçən hissəsində 2300 metr
məsafədə yolun asfalt-beton örtüyünün aşınma layı da kompleks tədbirlər
çərçivəsində yenidən tikilib.

Şamaxının yol infrastrukturu
müasir səviyyədə yenidən qurulur
Təmir-tikinti işləri zamanı küçə və
yollarda köhnə örtük sökülür, zəruri olan
yerlərdə yol yatağının yararsız qruntu
qazılaraq çıxarılır və əks dolğu işləri
aparılmaqla yeni yol yatağı, optimal qırmadaş və qum-çınqıl qarışığından yeni
yol əsası inşa edilir. Sadalanan işlərin
ardınca iri və xırda dənəli olmaqla yeni
asfalt-beton örtüyünün döşənməsi işləri
icra olunur.
Layihə çərçivəsində zəruri olan
yerlərdə vətəndaşların yol kənarı ilə rahat və təhlükəsiz hərəkətini təmin etmək
məqsədi ilə mövcud piyada səkiləri
bərpa olunur, yeni piyada səkiləri inşa
edilir, kənarlarına səki daşları düzülür.
“İnşaat Norma və Qaydaları”na
uyğun olaraq asfaltlanma işləri bitən
küçələrdə hərəkətin normal təşkili
üçün yolcizgi və yolgöstərici xətlərinin,
həmçinin piyada zolaqlarının çəkilişi icra
olunur, küçə və yollara zəruri yol nişanları, məlumatverici lövhələr quraşdırılmaqla müasir yol infrastrukturu yaradılır.
Bundan başqa Bakı–Şamaxı–Yevlax
magistral avtomobil yolunun 120-ci
kilometrində Bakı şəhəri istiqamətindən
Şamaxı şəhərinə və yolun 123-cü

kilometrində Ağsu istiqamətindən
Şamaxı şəhərinə giriş-çıxış yollarında nəqliyyat vasitələrinin normal və
təhlükəsiz hərəkətinin təmin olunması
məqsədi ilə eyni səviyyəli yol qovşaqlarının tikintisi aparılır.
Sözügedən layihəyə uyğun olaraq, Ağsu rayonu istiqamətindən Bakı
şəhəri istiqamətində hərəkət edən
nəqliyyat vasitələrinin 123-cü km-də
yerləşən dairəyə daxil olmadan Bakı
şəhəri istiqamətində rahat və maneəsiz
hərəkətinin təmin olunması məqsədi ilə
əlavə hərəkət zolağının tikintisi də icra
olunur.
Qeyd edək ki, layihədə hər iki yol
qovşağı arasında uzunluğu 3,1 kilometr
olan magistral yolun yenidən qurulması,

Bütün işlər AAYDA-nin rəhbərliyinin
nəzarəti altında tərtib olunmuş qrafikə
uyğun şəkildə aparılır. İşlərin vaxtında
yekunlaşdırılması üçün ərazilərə lazımi
sayda canlı qüvvə və texnika cəlb edilib.
Ümumilikdə yol infrastrukturunun
yenidən qurulması və müasirləşdirilməsi
istiqamətində Şamaxıda aparılan təmirtikinti işləri vətəndaşların hərəkətinin
təhlükəsizliyinə zəmin yaratmaqla yanaşı, həm də kənd təsərrüfatı və turizmin
inkişafına təkan verəcək. Bu isə turizm
potensialı yüksək olan rayon üçün
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

“Xalq qəzeti”

dünya nizamında yeni güc mərkəzləri və
yeni ittifaqlar çox asanlıqla formalaşırsa,
niyə bu prosesdən Azərbaycan –
Türkiyə – Pakistan geri qalmalıdır ?
Niyə bu ölkələr hər hansı bir sahədə
öz birlik formatlatını yaratmamalıdırlar?
Əlbəttə, Bakı Bəyannaməsindən narahat olan qüvvələr də var. Lakin, bu, heç
bir halda üç dövlətin birlik strategiyasının qurulmasında maneə ola bilməz.
Bakı Bəyannaməsinin özəlliyi də odur ki,
bu bəyanat təhlükəsizlik və tərəfdaşlıq
müstəvisində maraqların koordinasiya
edilməsi və uzlaşdırılması zərurətindən
yaranıb. Yeri gəlmişkən, onu da qeyd
edək ki, Bakı Bəyannaməsinin əsas
məzmununa hər üç dövlətin həm iqtisadi
və kommunikasiya təhlükəsizliyi, həm
də hərbi-siyasi təhlükəsizlik məsələləri
daxildir. Lakin Bakı Bəyannaməsi
üçtərəfli sənəd olsa da, bu birlik formatından yaranan reallığın yaradacağı
əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq imkanları
bütün qonşu ölkələr üçün də əlverişli
şərtlər yarada bilən konsepsiya hesab
etmək olar.
Bəyanatda, həmçinin Azərbaycan,
Türkiyə və Pakistanın xaricdən
dəstəklənən terror hücumları, kiber hücumlar, dezinformasiya kampaniyalarına
qarşı, eləcə də bir neçə digər sahələr
üzrə əməkdaşlığı genişləndirəcəyi
vurğulanır. Məlum olduğu kimi, hər üç
ölkə zaman-zaman terrordan əziyyət
çəkmişdir. Bu baxımdan, bu üç dost və
qardaş ölkələrin anti-terror blok yaratması günün reallığıdır.
Bakı Bəyannaməsini şərh edərkən
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri
Mustafa Şentop bildirib ki, Xarici İşlər
nazirləri, hazırda parlament sədrləri
səviyyəsində yaradılan üçlü format daha
sonra hətta Azərbaycan, Türkiyə və Pakistan dövlət başçıları arasında da yaradıla bilər. Ona görə də bizim addımımız
hansısa bir ölkəyə qarşı deyil, XXI əsrin
paradiqmaları ilə bağlıdır.
Azərbaycan parlamentinin sədri də
haqlı mübarizəmizdə qardaş ölkələr
kimi, Türkiyə və Pakistan tərəfindən
verilən dəstəyin xalqımızın yaddaşında əbədi yaşayacağını bildirərək qeyd
edib ki, bu iki dövlət müharibə zamanı
Azərbaycana açıq siyasi və mənəvi
dəstək göstərib və dövlətlərimiz arasında müttəfiqliyin göstəricisidir. Biz
də qardaş Türkiyə və Pakistanın milli
maraqları ilə bağlı məsələlərdə onların
mövqelərini ayrı-ayrı platformalarda
dəstəkləmişik və bu dəstək bundan
sonra da davam edəcəkdir.
Beləliklə, ötən ay Azərbaycan və
Türkiyə arasında Şuşa Bəyannamə
sinin, bu ay isə Azərbaycan – Türkiyə –
Pakistan arasında Bakı Bəyanna
məsinin imzalanması o deməkdir ki,
əməkdaşlıqdan ittifaqa doğru önəmli
addım atıldı. Bununla, eyni zamanda,
Yaxın və Orta Şərqin bu üç müsəlman
dövlətinin yeni birgə strateji xətt
yürüdəcəyini və regionun problem və
münaqişələrinin həllində daha təsirli
imkanlara sahiblənəcəyini indidən proqnozlaşdırmaq mümkündür.

Anar TURAN,
“Xalq qəzeti”

Yol səthinin
profilometr ilə ölçülməsi

Lazer profiler yol örtüyünü tədqiq edən bir s
 istemdir.
Bu sistem yer səthinin bir sıra keyfiyyətlərini – yolun
xarakteristikasını müəyyənləşdirir, əyriliyin radiusunu,
mailliyi, yol örtüyünün nahamarlığını, təkər izinin dərinliyini
ölçə bilir.
Yol səthinin profil ölçülərini eninə vəziyyət (təkər izinin
dərinliyi) və uzununa vəziyyət (nahamarlıq BNİ) üzrə qiymətlər
təşkil edir. Maillik, əyrilik, istiqamət və eninə maillik haqqında
məlumatlar yol profilinin ölçülməsi ilə toplanılır. Profilometr bir yolun səth strukturunu və sürtünmə əmsalı ilə necə əlaqəli olduğunu və beləliklə sürüşməyə qarşı müqavimətini ölçmək üçündür.
Bu qiymətlər dövlət əhəmiyyətli avtomobil yolları şəbəkəsinin
mərkəzi xəttinin texniki baxımdan idarə edilməsi, normal
vəziyyətin saxlanması üçün əsas yaradır.
İstiqamət - dərəcələr ilə yolun hərəkət istiqamətini göstərən
qiymətdir.
Əyrinin radiusu - yolun əyrilərində radiusu metrlər ilə
göstərən qiymətdir.
Maillik - eniş və ya yoxuşda faizlər ilə yolun şaquli oxunu
göstərir.
Yol örtüyünün nahamarlığı - yol örtüyünün hamarlığını əks
etdirir. Bu, hərəkət komfortu kimi qəul edilir.
Təkərin dərinliyi - millimetr ölçüdə maşınların təkər izləri ilə
yol səthində dağılmanı göstərir.
Deflektometr. Düşən çəki deflektometri (FWD) inşaat mühəndisləri tərəfindən magistral yollarda, yerli yollarda,
hava limanının yol örtüklərində, liman sahələrində, dəmir yol
xətlərində və digər yerlərdə yol örtüyünün fiziki xüsusiyyətlərini
qiymətləndirmək üçün istifadə olunan bir test cihazıdır. Düşən
çəki deklofometrindən (FWD) alınan məlumatlar, ilk növbədə, yol
geyiminin örtüyünün struktur gücünü qiymətləndirmək, örtük dizaynını asanlaşdırmaq və ya yolun həddindən artıq yükləndiyini
müəyyən etmək üçün istifadə olunur.
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Azərbaycanın fövqəladə hallar nazirinin müavini
Türkiyədə yanğın bölgəsində olub

A

zərbaycan Respublikası fövqəladə hallar nazirinin müavini Etibar
Mirzəyev avqustun 2-də Muğla vilayətinin Marmaris rayonunun Turqut
bölgəsində yanğın ərazisində olub. Dəniz səviyyəsindən təxminən 830
metr hündürlükdə yerləşən ərazini ziyarət edən nazir müavini hadisə yerinə
baxış keçirib.
AZƏRTAC-ın hadisə yerində olan müxbiri xəbər verir ki, Etibar Mirzəyev azərbaycanlı
jurnalistlərə müsahibəsində Türkiyəyə qardaş

yardımına gələn Fövqəladə Hallar Nazirliyinin
yanğınsöndürmə qüvvələrinin ikinci qrupunun yanğın bölgəsi istiqamətində hərəkət etdiyini və qısa

Türkiyəli nazir: Azərbaycanlı
qardaşlarımızın da yanımızda olması,
verdikləri dəstək çox önəmlidir
Prezident İlham Əliyev b
 aşda
olmaqla, bütün Azərbaycan
xalqına, doğma qardaşlarımıza
Muğladan, Marmarisdən səmimi
salamlarımı çatdırıram. Verdikləri
dəstək çox böyükdür. Azərbaycanlı
yanğınsöndürənlər olduqca
mütəşəkkil çalışırlar.
Bu fikirləri Türkiyənin kənd təsərrüfatı və
meşəçilik naziri Bekir Pakdemirli Marmarisdə
fəaliyyət göstərən yanğın böhranı ilə
mübarizə qərargahında AZƏRTAC-a verdiyi
açıqlamasında ifadə edib.
Nazir deyib: “Türk milləti hər zaman
azərbaycanlı qardaşlarının yanında olub.
Belə çətin günümüzdə onların da yanımızda
olması, verdikləri dəstək çox önəmlidir”.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin “bir
millət, iki dövlət!” kəlamını xatırladan nazir
Bekir Pakdemirli Azərbaycana minnətdarlığını
və təşəkkürünü çatdırıb.
Xatırladaq ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin tapşırığına əsasən,
FHN-in yanğınsöndürmə qüvvələrinin 100
əməkdaşından ibarət birinci qrup iyulun 30da Türkiyəyə yola düşüb. Ötən gün axşam
saatlarında isə FHN-in daha bir yanğınxilasetmə qrupu qardaş ölkəyə yola salınıb.
İkinci qrupa 1 helikopter, 53 yanğınsöndürmə

vaxtda müvafiq işlərə başlayacağını deyib. Nazir
müavini bildirib ki, böhran mərkəzində Türkiyə
rəsmiləri ilə mövcud vəziyyət müzakirə ediləcək,
Azərbaycan heyətinin fəaliyyəti ilə bağlı qərarlar
qəbul olunacaq. O, əminliklə bildirib ki, peşəkar və
təcrübəli Azərbaycan yanğınsöndürənləri təyinat
məntəqəsində yanğınların qarşısının alınmasına
qısa vaxtda nail olacaqlar.

A

zərbaycanın göndərdiyi helikopterlər
Türkiyənin Marmaris bölgəsindəki yanğın
ların söndürülməsinə başlayıb. Bunu
Azərbaycanın fövqəladə hallar nazirinin müavini
general-leytenant Etibar Mirzəyev yanğınların davam etdiyi Marmaris vilayətinin Turqut bölgəsində
AZƏRTAC-ın müxbirinə açıqlamasında deyib.

Azərbaycanın
göndərdiyi helikopterlər
Marmarisdə yanğınların
söndürülməsinə başlayıb
və xüsusi təyinatlı xilasetmə texnikası, 1 təcili
tibbi yardım avtomobili, 220 yanğınsöndürən
və xilasedici daxildir. Bu qrup artıq Türkiyə
ərazisinə daxil olub və hazırda yanğınların
baş verdiyi bölgəyə doğru irəliləyir.
Karvanın keçdiyi ərazilərdə yerli əhali
Azərbaycan yanğınsöndürənlərini böyük coşqu ilə qarşılayır. Türkiyənin Anadolu Agentliyi,
“HaberTürk”, “NTV”, “Sabah”, “Hürriyet”,
“AHaber” və bir sıra digər media qurumlarında yayımlanan xəbərlərdə Azərbaycanın
Türkiyəyə göstərdiyi qardaş dəstəyi yüksək
qiymətləndirilib.
Yanğın-xilasetmə qüvvələrinin qardaş
ölkəyə köməyə gəlməsi və dəstə üzvlərinin
fədakarlığı qardaş ölkə mətbuatında geniş
işıqlandırılır.

Nazir müavini əminliklə bildirib ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin peşəkar və təcrübəli əməkdaşları təhkim olunduqları
bölgələrdə yanğınların söndürülməsi işində qısa vaxtda
əhəmiyyətli dönüş yaradacaqlar.
Qeyd edək ki, general-leytenant Etibar Mirzəyev
Marmarisdə yanğınla mübarizə üzrə böhran məntəqəsində
olub. Türkiyə Meşəçilik İdarəsinin bölgə müdiri Yalçın Yarpaq
ilə keçirilən görüşdə yanğına qarşı mübarizə və bərpa işləri
barədə müzakirələr aparılıb. Sonra birlikdə əraziyə baxış
keçirilib.
Xatırladaq ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin tapşırığına əsasən, FHN-in yanğınsöndürmə qüvvələrinin 100
əməkdaşından ibarət birinci qrup iyulun 30-da Türkiyəyə yola
düşüb. İyulun 31-də isə FHN-in daha bir yanğın-xilasetmə
qrupu qardaş ölkəyə yola salınıb. İkinci qrupa 1 helikopter,
53 yanğınsöndürmə və xüsusi təyinatlı xilasetmə texnikası,
1 tibbi yardım avtomobili, 220 yanğınsöndürən və xilasedici
daxildir. Bu qrup artıq Türkiyə ərazisinə daxil olub və hazırda
yanğınların baş verdiyi bölgəyə çatmaq üzrədir.

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə fəaliyyət göstərən
qurumlara məzar yerləri tapılacağı halda dərhal
Dövlət Komissiyasını məlumatlandırmaları tapşırılıb
Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla
əlaqədar Dövlət Komissiyası işğaldan azad edilmiş ərazilərdə
həyata keçirilən tikinti-quruculuq işləri zamanı aşkarlana
biləcək məzar yerləri ilə bağlı məlumat yayıb.
Komissiyadan AZƏRTAC-a
 axil olan məlumatda qeyd edilib ki,
d
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti,
Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə rəşadətli
Azərbaycan Ordusunun işğalçı
Ermənistan silahlı qüvvələri üzərində
qazandığı tarixi zəfər nəticəsində
müqəddəs Vətən torpaqlarının azad
olunması bütün sahələr üzrə yeni situasiya yaradıb. Azərbaycan Respublikası
Prezidentinın tapşırığı ilə hazırda işğaldan azad edilmiş ərazilərdə minalardan

təmizləmə, infrastrukturun bərpası və
tikinti-quruculuq işləri aparılır.
Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət
Komissiyasında toplanmış məlumatlara,
o cümlədən, şahid ifadələrinə əsasən,
Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı
yaşayış məntəqələri işğal edilərkən
Ermənistan ordusu və terrorçu-quldur dəstələri tərəfindən qətlə yetirilmiş Azərbaycan vətəndaşları həmin
ərazilərdə dəfn olunub. İşğaldan azad
olunmuş ərazilərdə görülən müvafiq

işlər zamanı aşkarlanmış naməlum
məzar yerlərində ekshumasiyanın qeyripeşəkar şəxslər tərəfindən aparılması
və meyit qalıqları ilə ehtiyatsız davranış onların müxtəlif zədələr almasına,
qarışmasına, məlumat və sübutların,
həmçinin artefaktların itməsinə səbəb
ola bilər. Bu cür hallara yol verilməsi
isə sonradan meyit qalıqlarının
eyniləşdirilməsində ciddi problemlər
yarada bilər.
Göstərilənlər və Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş
şəxs kimi qeydiyyata alınmış 3890
vətəndaşımızın sonrakı taleyinə aydınlıq gətirilməsinin zəruriliyi nəzərə
alınaraq, işğaldan azad edilmiş
ərazilərdə aparılan tikinti-quruculuq
işləri zamanı kütləvi və fərdi məzar

Baş Prokurorluq və DİN saxta vaksinasiya
ilə bağlı əhaliyə xəbərdarlıq edib

A

zərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu və Daxili İşlər
Nazirliyi saxta vaksinasiya ilə bağlı əhaliyə müraciət edib.

Hər iki qurumun mətbuat
xidmətlərinin AZƏRTAC-a daxil olan
birgə məlumatında bildirilib ki, daxil
olmuş məlumatlar və aparılan yoxlamalar nəticəsində paytaxt ərazisində
yerləşən bir neçə tibb müəssisəsində
pul müqabilində bəzi vətəndaşlara dair
məlumatların vaksinasiya prosesindən
keçmədən “e-TƏBİB” elektron qeydiyyat sisteminə yerləşdirilməsi və bununla
da həmin şəxslərin guya vaksin olunmaları ilə bağlı saxta COVID-19 pasportu ilə təmin edilmələri müəyyənləşdirilib.

Həyata keçirilən əməliyyat zamanı
müəyyən olunub ki, Sabunçu rayonunda yerləşən 11 saylı poliklinikanın
qeydiyyatçısı Nəzrin Məmmədova,
həmin tibb müəssisəsinin, eləcə də
Bakı şəhəri Təcili və Təxirəsalınmaz
Tibbi Yardım Stansiyasının həkimləri
Gülnarə Mədətzadə və Vaqif Mirzəyev
ilə əlbir olaraq vətəndaşlardan 150
manat məbləğində pul alıb onlara vaksinasiyadan keçmədən peyvənd olunmalarına dair saxta sənəd təqdim ediblər.
Həmin şəxslərin eyni üsulla çoxlu sayda

vətəndaşdan pul alaraq onları peyvənd
edilmədikləri halda “e-TƏBİB” elektron
qeydiyyat sistemində vaksin olunmuş
şəxslərin siyahısına daxil etdikləri də
məlum olub.
Analoji hal Bakı Şəhər Baş Səhiyyə
İdarəsinin Kürdəxanı Sağlamlıq
Mərkəzində də aşkar edilib. Müəyyən
olunub ki, həmin mərkəzin həkimi Ayaz
Kərimov tibb bacısı işləyən Kəmalə
Əliyeva ilə birlikdə pul müqabilində
ayrı-ayrı vətəndaşlar barədə guya
onların vaksin olunmalarına dair saxta
məlumatları “e-TƏBİB” elektron qeydiyyat sisteminə daxil ediblər. Bununla da
Ayaz Kərimov və Kəmalə Əliyeva pul
aldıqları vətəndaşlara peyvənd olun-

yerləri aşkar olunacağı halda ekshumasiya işlərinin mütəxəssislər tərəfindən
aparılması məqsədilə Əsir və itkin
düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla
əlaqədar Dövlət Komissiyasının dərhal
məlumatlandırılması barədə Komissiyanın müraciəti əsasında Azərbaycan
Respublikasının Baş naziri tərəfindən
aidiyyəti dövlət qurumlarına müvafiq
göstəriş verilib.

madan onlara vaksin vurulduğu barədə
saxta sənəd təqdim ediblər.
Hər iki faktla bağlı Daxili İşlər Nazirliyi Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla
Mübarizə İdarəsinin İstintaq və Təhqiqat
İdarəsində istintaq araşdırmaları
aparılır. İş üzrə əhəmiyyət kəsb edən
halların, göstərilən qanun pozuntularında hər hansı formada iştirak etmiş
digər şəxslərin müəyyənləşdirilməsi
istiqamətində əməliyyat-istintaq
tədbirləri davam etdirilir.
Baş Prokurorluq və Daxili İşlər
Nazirliyi vətəndaşlara müraciət edərək
koronavirus əleyhinə peyvənd vurulması, habelə COVID-19 testinin nəticələri
ilə bağlı vətəndaşlara saxta sənəd
verilməsi halları ilə üzləşdikdə 102 –
Xidməti Zəng Mərkəzi, 961 nömrəli
Çağrı Mərkəzi, 161 nömrəli “Qaynar
xətt” əlaqə mərkəzi, o cümlədən Baş
Prokurorluğun və Daxili İşlər Nazirliyinin
sosial şəbəkələrdəki səhifələri vasitəsilə
məlumat vermələrini xahiş edir.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 231 					
“Xüsusi karantin rejiminin müddətinin
uzadılması və bəzi məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması ilə bağlı tədbirlər barədə”
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2021-ci il 26 may tarixli 151 nömrəli
Qərarında dəyişiklik edilməsi haqqında
“Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun
25-ci maddəsinə və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 28 fevral
tarixli 73-1 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş
“Yoluxucu, parazitar və kütləvi qeyri-yoluxucu
xəstəliklərin əmələ gəlməsi, yaxud yayılması
təhlükəsi yarandıqda karantin-təşkilat, profilaktika və digər zəruri tədbirlərin görülməsi
Qaydaları”na əsasən Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:
“Xüsusi karantin rejiminin müddətinin
uzadılması və bəzi məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması ilə bağlı tədbirlər barədə”
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2021-ci il 26 may tarixli 151 nömrəli
Qərarına aşağıdakı məzmunda 2.5-4-1-ci
bənd əlavə edilsin:
“2.5-4-1. 2021-ci il 5 avqust tarixindən
hava nəqliyyatı vasitəsilə aşağıdakı ölkələrin
vətəndaşlarının və həmin ölkələrdə daimi
yaşayan digər ölkə vətəndaşlarının, habelə

Bakı şəhəri, 2 avqust 2021-ci il
vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan
Respublikasına giriş-çıxışına bu Qərarın
2.5-1.1-ci və 2.5-1.3-cü bəndlərinin tələbləri
nəzərə alınmaqla icazə verilir:
2.5-4-1.1. Almaniya Federativ Respublikası;
2.5-4-1.2. Avstriya Respublikası;
2.5-4-1.3. Belçika Krallığı;
2.5-4-1.4. Çexiya Respublikası;
2.5-4-1.5. Danimarka Krallığı;
2.5-4-1.6. İrlandiya Respublikası;
2.5-4-1.7. İspaniya Krallığı;
2.5-4-1.8. İsveç Krallığı;
2.5-4-1.9. İsveçrə Konfederasiyası;
2.5-4-1.10. Kanada;
2.5-4-1.11. Lüksemburq Böyük Hersoqluğu;
2.5-4-1.12. Malta Respublikası;
2.5-4-1.13. Niderland Krallığı;
2.5-4-1.14. Polşa Respublikası;
2.5-4-1.15. Portuqaliya Respublikası;
2.5-4-1.16. Serbiya Respublikası;
2.5-4-1.17. Sinqapur Respublikası;
2.5-4-1.18. Slovakiya Respublikası;
2.5-4-1.19. Sloveniya Respublikası;
2.5-4-1.20. Yunanıstan Respublikası.”.

Əli ƏSƏDOV,
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Məhkəmə qərarlarının icrası üzrə
təsirli tədbirlər görülür
Ədalət mühakiməsinin ayrılmaz tərkib hissəsi olan və icrası məcburi xarakter
daşıyan məhkəmə qərarlarının və digər orqanların aktlarının sayı ilbəil artmaqdadır. Təkcə bu ilin altı ayı ərzində ölkə üzrə icra ediləcək işlərin sayı 19 faiz
çoxalaraq 850 mini ötüb. Həmin sənədlərin icrasının ölkə əhalisinin böyük bir
hissəsini əhatə etməsi onların icrasının əhəmiyyətini xeyli artırır. İcra fəaliyyətinin
səmərəliliyinin yüksəldilməsi ilə bağlı Prezident İlham Əliyevin t apşırıqlarına
uyğun olaraq, Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir, o
cümlədən icra xidmətinin strukturu təkmilləşdirilib və maddi-texniki bazası
möhkəmləndirilib.

Ədliyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən
bildiriblər ki, bu sahədə görülən işlərin və qarşıda duran vəzifələrin müzakirəsi məqsədilə
nazirlikdə icra xidmətinin rəhbərliyinin və
məsul işçilərinin iştirakı ilə videokonfrans
formatında müşavirə keçirilib.
Tədbiri giriş sözü ilə açan ədliyyə nazirinin müavini Eldar Nuriyev dövlətimizin
başçısı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə respublikamızın hərtərəfli tərəqqisini, məhkəməhüquq sahəsində aparılan uğurlu islahatları,
ədalət mühakiməsinin səmərəliliyinin artırılması, o cümlədən qərarların icrası işinin
təkmilləşdirilməsi istiqamətində görülən
tədbirləri vurğulayıb.
Nazirliyin İcra baş idarəsinin rəisi – baş
icra məmuru İlqar Cəfərov məruzə ilə çıxış
edərək xidmətin icraatında böyük iş yükünün olması ilə əlaqədar qərarların icrası

icraatda olan hər 8 işdən biri uşaqların birbaşa
hüquqlarına toxunan və icrası davam edən kateqoriyaya aid olan aliment tələbləri üzrə cari
ildə 60 minə yaxın icra işinin hər ay tamlıqla
tutulması təmin edilib.
Fiziki və hüquqi şəxslərə 300 milyon
manatadək, o cümlədən aliment işləri üzrə 37
milyon manata yaxın vəsait ödətdirilib.
Valideynlik hüququndan istifadə – uşaqla
ünsiyyətdə olma tələbinə dair 6700-dən çox
icra işinin icrası mütəmadi təmin edilib, indiki
pandemiya şəraiti ilə əlaqədar vətəndaşlara
həmçinin videokonfrans formatında görüş
imkanı yaradılıb.
Tədbirdə icra işlərinin vaxtında təmin
olunması üçün icra qurumları tərəfindən
mütəmadi olaraq zəruri icra tədbirlərinin
görüldüyü, bununla belə borclular tərəfindən
icradan qərəzli boyun qaçırıldığı, bəzən

sahəsində işlərin yaxşılaşdırılması ilə bağlı
təsirli tədbirlərin görüldüyünü, qanunvericiliyin təkmilləşdirildiyini, icra məmurlarının
səlahiyyətlərinin genişləndirildiyini, bu sahədə
yeni müasir mexanizmlərin tətbiqini qeyd edib.
Həmçinin icra orqanlarının fəaliyyətində
operativliyin və şəffaflığın təmin olunmasında
müasir informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqinin əhəmiyyətli rol oynadığı,
artıq beş ildir fəaliyyət göstərən “Elektron
icra” informasiya sisteminin işin səmərəliliyini
xeyli artırdığı, bu sistemin müxtəlif orqanların
məlumat bazalarına inteqrasiyası hesabına zəruri sənədlərin, o cümlədən borclular
barəsində məlumatların ani vaxt rejimində
əldə olunması, bununla əlavə vaxt itkisinin
qarşısının alınmasına müsbət təsir göstərdiyi
bildirilib.
Müşavirədə qeyd olunub ki, vətəndaşlara
tərəf olduqları icra işlərinin gedişatının
izlənilməsi, görülən icra tədbirləri barədə
məlumatların əldə olunması, borclu şəxslərə
aliment və digər icra ödənişlərinin onlayn
qaydada və ya terminallar vasitəsilə həyata
keçirilməsi, “elektron ədliyyə” köşkü vasitəsilə
borc ödənilməklə ölkədən getmək hüququna
məhdudiyyətin avtomatlaşdırılmış qaydada
götürülməsi imkanının yaradılması insanların rahatlığına xidmət edir. Təkcə cari
ildə nazirliyin “Borclunun ölkədən getmək
hüququnun məhdudlaşdırılması barədə
məlumatın verilməsi” elektron xidmətindən
bəhrələnənlərin sayı 115 minə qədər çatıb.
Həmçinin bildirilib ki, icra sahəsində
qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi ilə
bağlı zəruri işlər görülüb, Azərbaycan Respublikasının İcra Məcəlləsinin layihəsi üzərində iş
başa çatdırılıb.
İcra sahəsində görülən təsirli tədbirlər
nəticəsində icrası təmin edilmiş icra işlərinin
sayında artım müşahidə olunur. Belə ki, cari
ilin birinci yarısında icrası təmin olunan və davam etdirilən icra sənədlərinin sayı 13 faizdən
çox artaraq 350 minə çatıb. Eyni zamanda,

aliment işləri üzrə ödəmələrin aparılmasına laqeyd yanaşıldığı qeyd edilib. Bununla
əlaqədar KİV-in imkanlarından geniş istifadə
olunmaqla borclular tərəfindən qərarlarının
icrasının labüdlüyü, bütövlükdə icra fəaliyyəti
barədə mütəmadi maarifləndirmə işlərinin
aparıldığı bildirilib.
Qeyd olunub ki, bununla yanaşı, icradan yayınma hallarının qarşısının alınması
ilə bağlı ciddi tədbirlər həyata keçirilib. Cari
ildə belə hallara yol verən 2800 şəxs inzibati
məsuliyyətə cəlb olunub, 244 borclu barəsində
cinayət işi başlanıb. İcradan qərəzli yayınan
1562 borclunun ölkədən getmək hüququ
müvəqqəti məhdudlaşdırılıb, məhkəmə
qərarını icra etmiş 1245 nəfərin üzərindən
isə əvvəllər qoyulmuş belə məhdudiyyətlər
götürülüb.
İclasda görülmüş işlərlə yanaşı, yol
verilmiş nöqsan və çatışmazlıqlar qeyd
edilib, bununla bağlı nazirliyin məsul işçiləri
dinlənilib, problemləri doğuran səbəb və şərait
təhlil olunmaqla onların aradan qaldırılması
yolları müzakirə edilib. Vətəndaşlardan daxil
olan, o cümlədən qaynar xətlərə edilən haqlı
şikayətlərin narahatlıq doğurduğu bildirilərək
bu işə diqqətin artırılması ilə bağlı tədbirlər
müəyyən edilib.
Müşavirəyə yekun vuran nazir
müavini E.Nuriyev icra xidmətinin işinin
dövlətimizin başçısının tələblərinə
uyğun təkmilləşdirilməsinin, vətəndaş
məmnunluğunun yüksəldilməsinin, qanunvericiliyin tələblərinə, etik davranış qaydalarına dönmədən əməl olunmasının vacibliyini vurğulayıb, tabe qurumların fəaliyyətinə
tələbkarlığın və nəzarətin gücləndirilməsi,
icra məmurlarının məsuliyyət hissinin və
peşəkarlığının artırılması, insanların məhkəmə
qərarlarının icrasına geniş təşviq olunması
və digər məsələlərlə bağlı konkret tapşırıqlar
verib.
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Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinin
operatorluğunun bp-dən SOCAR-a
ötürülməsi prosesi başa çatıb

Qəbələ festivalında Bakı Musiqi
Akademiyasının müəllimləri
konsert proqramı ilə çıxış ediblər

Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinin (CQBK)
operatorluğunun BP Exploration (Shah Deniz) Limited
şirkətindən SOCAR Midstream Operations Limited
şirkətinə ötürülməsi prosesi avqustun 1-də başa çatıb.
SOCAR-dan verilən məlumata
görə, Cənubi Qafqaz Boru Kəməri
təbii qazın Azərbaycandan Gürcüstan ərazisi üzərindən Türkiyə
və Avropaya ixracı üçün nəzərdə
tutulan Cənub Qaz Dəhlizinin dörd
seqmentindən biridir.Texniki operatorluğun ötürülməsi 2013-cü ilin dekabrında imzalanmış CQBK sahibləri
arasında sazişin yenilənmiş variantında nəzərdə tutulmuşdu. Saziş
CQBK-nin genişləndirilməsi layihəsi
başa çatdıqdan bir il sonra SOCAR-a
boru kəmərinin texniki operatorluğunu öz üzərinə götürmək hüququ
verib. Kəmərin genişləndirilməsi
üzrə tikinti işləri 2019-cu ilin martında başa çatıb. 2020-ci ilin martında
isə SOCAR Midstream Operations Limited razılaşdırılmış keçid
dövründə rəsmən CQBK-nin texniki
operatoru olub. 2020-ci ilin martında
başlayan keçid prosesi 2021-ci ilin
iyulunda müvəffəqiyyətlə başa çatıb.
COVID-19-un yaratdığı problemlərə
baxmayaraq, bp və SOCAR keçid
prosesinin bütün aspektlərini effektiv
həyata keçirmək üçün sıx əməkdaşlıq
etmişlər.
SOCAR prezidenti Rövnəq Abdullayev demişdir: “Cənubi Qafqaz Boru
Kəməri şirkətinin 6 illik uğurlu kom-

mersiya operatorluğundan sonra SOCAR kəmərin texniki operatorluğunu
öz üzərinə götürür. Bu, Azərbaycan
Dövlət Neft Şirkətinin beynəlxalq
qaz kəmərinin idarə edilməsi
istiqamətində əldə etdiyi daha bir
böyük nailiyyətdir. Kəmər Cənub Qaz
Dəhlizinin vacib bölmələrindən biridir,
Azərbaycanın qaz ixracını artırmaqla
bərabər, qardaş Türkiyə və Avropanın
enerji təhlükəsizliyinin dəstəklənməsi,
təchizatın şaxələndirilməsi və karbon
oksidi tullantılarının azaldılmasına da
xidmət edir. Cənub Qaz Dəhlizinin
bütün seqmentlərində SOCAR ilə
bərabər iştirak edən bp şirkətinə
səmərəli əməkdaşlığa görə təşəkkür
etmək istəyirik.”
SOCAR Midstream şirkətinin icraçı direktoru Fuad Əhmədov demişdir:
“Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinin texniki operatorluğunu qəbul etməkdən
qürur duyuruq. Eyni zamanda bu
vəzifənin üzərimizə dərin məsuliyyət
qoyduğunu da dərk edirik. Texniki
operatorun xələfi kimi biz bp-nin boru
kəmərinin operatoru olduğu dövrdə
nümayiş etdirdiyi təhlükəsiz, effektiv,
ətraf mühit və cəmiyyət üçün əlverişli
fəaliyyətini təmin etmək məqsədi
ilə bp və digər tərəfdaşlarla sıx
əməkdaşlıq etməyə davam edirik.

Əminik ki, birgə işimiz kəmərin
keçdiyi ölkələrə, hissədarlara,
əməkdaşlara və kəmərin keçdiyi
yerlərdə yaşayan icmalara fayda
verəcək”.
bp-nin Azərbaycan, Gürcüstan və
Türkiyə üzrə regional prezidenti Qəri
Cons demişdir: “Biz dəqiq və kompleks şəkildə həyata keçirilmiş keçid
prosesinin ardınca ÇQBK-nin texniki
operatorluğunun SOCAR-a uğurlu
ötürülməsindən məmnunluq duyuruq. CQBK Cənubi Qaz Dəhlizinin
həlledici hissəsidir, bu kəmər
vasitəsilə Xəzərin enerji resursları ilk dəfə Avropa bazarlarına nəql
olunub və bu prosesin təhlükəsizlik,
səmərəlilik və uzunmüddətli etibarlılıq çərçivəsində davam etməsi üçün
əməkdaşlığımız vacibdir. SOCAR
kəmərin kommersiya operatoru kimi
öz zəngin təcrübəsini ortaya qoyub
və biz əminik ki, texniki operatorluğu da eyni effektivlik və təcrübə ilə
həyata keçirəcək. Şahdəniz və CQBK
layihələrinin ən böyük hissədarı olaraq, biz üzərinə düşən yeni vəzifənin
həyata keçirilməsində SOCAR-ı
dəstəkləmək məqsədilə onunla sıx
əməkdaşlığmızı davam etdirmək

əzmindəyik və SOCAR-a böyük uğur
arzulayırıq.”
Cənubi Qafqaz Boru kəməri
(CQBK) Xəzər dənizinin Azərbaycan
sektorunda yerləşən Şahdəniz qaz
yatağından hasil edilən qazı Gürcüstana və Türkiyəyə nəql etmək
üçün 2006-cı ilin sonlarında inşa
edilib. Kəmər Səngəçal Terminalından başlayır, Türkiyə sərhədinədək
Azərbaycanda və Gürcüstanda BakıTbilisi-Ceyhan (BTC) neft kəməri ilə
paralel eyni marşrutda davam edərək,
Türkiyədə bu ölkənin qazpaylama
sisteminə qoşulur. Cənubi Qafqaz
Boru Kəmərinin Genişləndirilməsi
(CQBKG) Şahdəniz yatağının tam
miqyaslı işlənməsi və Cənub Qaz
Dəhlizinin açılması ilə bağlı olub.
Layihəyə 2013-cü ildə start verilib
və 2018-ci ilin iyun ayında istismara
verildikdən sonra Türkiyəyə, 2020-ci
ilin dekabr ayında isə Avropaya qaz
nəql etməyə başlayıb. Cənubi Qafqaz
Boru Kəməri şirkətinin sərmayədarları
bp (28,8%), TPAO (19%), AzSCP
(10%), SGC Midstream (6.7%), PETRONAS (15,5%), LUKOYL (10%) və
NİKO (10%) şirkətləridir.

“Xalq qəzeti”

Azərbaycanın təşəbbüsləri beynəlxalq
aləmdə dəstəklənir və qəbul edilir
– Çingiz müəllim, koronavirus
pandemiyası hələ də öz fəsadlarını
törətməkdə davam etsə də,
ölkəmizdə nəzərdə tutulmuş zəruri,
xüsusilə sosial layihələrin icrası
reallaşdırılır, yenilərinin təməli
qoyulur. Prezident İlham Əliyevin
ölkəmizin ötən həftə qərb bölgəsinə
səfəri zamanı da bunun şahidi
olduq. Sizin də fikirlərinizi bilmək
maraqlı olardı.
– Dövlət başçımızın koronavirusun
tüğyan etdiyi vaxtlarda regionlara
səfəri birinci hal deyil. Bundan əvvəl
də həm Prezident İlham Əliyev, həm
də Birinci vitse- prezident Mehriban
xanım Əliyeva dəfələrlə regionlara,
işğaldan azad edilmiş rayonlara
və Bakıətrafı qəsəbələrə səfərlər
edərək bir sıra layihələrin icrası ilə
yerində tanış olub və yenilərinin
təməlqoyma mərasimlərində iştirak
ediblər. Yəni dünyanın başı üzərini
almış koronavirus pandemiyası
ölkəmizi öz mövqeyindən döndərə
bilməyib. İl yarımdan artıqdır ki, dünya
iqtisadiyyatına ciddi zərbələr vuran
yoluxucu xəstəlik sanki insanların
qəsdinə dayanıb. Amma, dövlət
başçımızın müəyyənləşdirdiyi siyasi
kurs koronavirusun daha əhatəli
fəsadlar törətməsinin qarşısını alır.
Göründüyü kimi, nəzərdə tutulan
sosial və infrastruktur layihələrin heç
birinin icrası təxirə salınmayıb. Bu
da insanların rifahının, həyat tərzinin
yaxşılaşdırılmasının dövlətimizin
prioritet istiqamətlərdən biri olduğunu
göstərir.
Qürurla deyə bilərəm ki, ölkəmizdə
çox böyük sosial layihələr həyata
keçirilir və son illər bu layihələrin
həcmi rekord həddə çatıb. Çox sayda
məcburi köçkün və şəhid ailəsi, ordu
sıralarında qüsursuz xidmət etmiş
400-dən çox hərbçi, müharibə əlilləri,
aztəminatlı ailələr və bu qəbildən olan
digər insanlar dövlət tərəfindən pulsuz
mənzillərlə təmin olunublar. Bununla
yanaşı, yeni sənaye müəssisələri,
istirahət mərkəzləri, eyni zamanda,
idman obyektlərinin, yolların, içməli
su və kanalizasiya xətlərinin istismara
verilməsi də reallaşıb. Ölkə rəhbərinin
qərb bölgəsinə səfəri zamanı əhali bir
daha bunun şahidi oldu.
– Prezident bu səfəri zamanı
Azərbaycan Televiziyasına
müsahibə də verdi və bir sıra
faktlar səsləndirdi. Eyni zamanda,
Azərbaycanın beynəlxalq
aləmdə mövqeyinin getdikcə
möhkəmləndirilməsindən də söhbət
açdı...
– Ölkə başçısının müsahibəsi geniş
əks- səda doğurub. Bu müsahibədə
həm Ermənistana, həm də onun
havadarlarına ciddi mesajlar verilib
və xəbərdarlıq edilib. Öncə, istərdim
ölkəmizin daxili vəziyyəti barədə
səsləndirilmiş fikirlərə münasibət
bildirəm. Müsahibədən də aydın
oldu ki, son altı ayda ölkəmiz bir
sıra sahələrdə uğurlar əldə edib.
Təbii ki, pandemiya dövründə,
dünya ölkələrinin və iri şirkətlərin
iqtisadiyyatına ciddi zərbə vurulduğu

Müsahibimiz Demokratiya və İnsan Hüquqları Komitəsinin
sədri, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru Çingiz Qənizadədir

dövrdə Azərbaycanda inkişafın
qeydə alınması böyük uğurdur. Son
altı ayın hər birinin ayrılıqda iqtisadi
göstəricilərinə nəzər salsaq, görərik
ki, iqtisadi inkişafa nail olmuşuq. Bunu
faktlar da təsdiqləyir. Məsələn, altı ayın
yekunları göstərir ki, iqtisadiyyatımız
2 faiz artıb. Halbuki, dünya ölkələrinin
böyük əksəriyyəti hələ ki, iqtisadi
tənəzzüldədir. Sevindirici bir fakt
da odur ki, qeyri-neft sektorumuz
5 faizdən çox artıb. Bu, çox böyük
göstəricidir və həyata keçirilən işlərin
təzahürüdür. Kənd təsərrüfatı 5,6
faiz artıb. Bu da görülmüş işlərin,
islahatların nəticəsidir. Altı ayda
valyuta ehtiyatlarımız 1 milyard dollar
həcmində artıb.
Bu uğurlar azad olunmuş
ərazilərimizdə bərpa və yenidənqurma
işlərinin sürətlə aparılmasına da öz
təsirini göstərir. Bu ərazilərdə görülən
bütün işlər xalq tərəfindən bəyənilir
və dəstəklənir. Sevindirici haldır ki, o
bölgələrdən olan insanlar – keçmiş
məcburi köçkünlər bu layihələrin
icrasında iştirak edir, onların rəyi
mütləq nəzərə alınır. Müharibədən
cəmi 9 ay keçməsinə baxmayaraq,
həmin ərazilərdə çox böyük işlər
görülüb və bu gün də davam etdirlir.
Dövlətimizin başçısı ilk növbədə,
minatəmizləmə işləri ilə məşğul
olmağın zəruriliyini diqqətə çatdırdı və
bu sahədə işlərin davam etdirldiyini
bildirdi.
– Azərbaycanın beynəlxalq
qurumlarla fəal əməkdaşlığı,
bir sıra hallarda həmin
qurumlara uğurla sədrlik etməsi
ölkəmizə olan inam və etimadın
nəticəsidir. Respublikamızın
beynəlxalq aləmdəki əlaqələrinin
möhkəmləndirilməsini necə
qiymətləndirirsiniz?
– Azərbaycan hazırda iki böyük
təşkilata – Qoşulmama Hərəkatına
və Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq
Şurasına sədrlik edir. Buna qədər
də bir sıra qurumlara rəhbərlik edib.
Bugünlərdə daha bir qürurverici
xəbər aldıq. Ölkəmizin Qoşulmama
Hərəkatına sədrliyi üzv dövlətlərin
müraciəti ilə daha bir il uzadıldı.
Bu, böyük diplomatik nailiyyətdir və
Azərbaycanın bütün dövlətlərlə, o

cümlədən mötəbər qurumlarla sıx
əməkdaşlığının göstəricisidir. Avropa
İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişelin
iki həftə əvvəlki ölkəmizə işgüzar səfəri
də yüksək dəyərləndirilməlidir. Dövlət
başçımız müsahibəsində də bu səfərə
münasibət bildirdi. Dedi ki, bu, Avropa
İttifaqı – Azərbaycan siyasi əlaqələrinin
inkişafına xidmət göstərən bir səfər
idi. Ölkə başçısı özünün də Avropa
İttifaqına çoxsaylı səfərlərini xatırlatdı.
Son illər dünyada baş verən hadisələr
də təsdiqləyir ki, ölkəmizlə əməkdaşlıq
üçün çox gözəl zəmin yaradılıb. İllər
keçdikcə, əməkdaşlığın həcmi də,
əhatə olunan sahələr də artır.
Bir faktı da diqqətə çatdırmağı
zəruri hesab edirəm. Avropa İttifaqı
Şurasının prezidenti Şarl Mişelin
Bakıda olarkən bir dəfə də olsun
“Dağlıq Qarabağ” və “status” sözlərini
işlətməməsi artıq əsl reallıqların
beynəlxalq aləmdə etiraf olunmasından
xəbər verir. Dövlət başçımız da dedi
ki, Azərbaycan ərazisində Dağlıq
Qarabağ adlı inzibati ərazi yoxdur və
Şarl Mişelin bu sözləri işlətməməsi,
təbii ki, bizim mövqeyimizə göstərdiyi
hörmətin əlaməti kimi qəbul edilməlidir.
Status məsələsi də, həmçinin. Artıq bu
məsələ də keçmişdə qaldı.
– Postmüharibə dövründəki
vəziyyəti necə dəyərləndirirsiniz?
Ölkə Prezidenti müsahibəsində bu
məsələyə də münasibət bildirmişdi.
– Postmüharibə dövrünədək
görülən bütün işlər yüksək dəyərə
malikdir. İşğaldan azad edilmiş
ərazilərdə tikinti- bərpa, yenidənqurma
və abadlıq işləri sürətlə davam
etdirilir. Ölkəmiz həm müharibə, həm
postmüharibə dövründə qarşıya
qoyduğu məqsədə nail olub. Ölkə
Prezidenti müsahibəsində də bunu
vurğuladı: “Mənim həm müharibədən
əvvəl, həm müharibə zamanı, həm də
müharibədən sonra gələcək addımlarla
bağlı çox dəqiq təsəvvürüm var və
bilirəm nə etməliyik, nə vaxt etməliyik,
necə etməliyik. Bütün sahələrdə
olduğu kimi, bu sahədə də konseptual
yanaşma ortadadır. Qısamüddətli,
ortamüddətli, uzunmüddətli hədəflər
müəyyən olunub. Əlbəttə ki, bütün bu
hədəflər bəyan edilməyib, çünki bu,
hələ tezdir. Ancaq biz bilirik, biz nə
istəyirik, indi nə istəyirik, nəyə nail ola
bilərik və buna biz necə nail ola bilərik.
Bütün addımlarımızı buna uyğun
şəkildə atırıq və deyə bilərəm ki, bu 8
ay bizim ssenari əsasında keçir. Çünki
postmüharibə dövrü müharibə dövrü
qədər çətin olmasa da, çox qeyrimüəyyən bir dövr idi”.
Etiraf edək ki, müharibə dövründə
bəzi ölkələr bizə qarşı açıq-aydın
hərəkətə keçmişdilər, Azərbaycanı
əsassız ittiham edir, sanksiyalarla
hədələyirdilər. Hətta bu məsələni
BMT Təhlükəsizlik Şurasına
çıxarmağa çalışırdılar. Bütün bunlar
antiAzərbaycan ssenarisinin tərkib

hissəsi idi.
Postmüharibə dövründə diplomatik
müstəvidə də düşünülmüş addımlar
atılıb. Avropa İttifaqı, Amerika Birləşmiş
Ştatları, qonşu ölkələr – Türkiyə,
İran, Gürcüstan, müsəlman aləmi,
Qoşulmama Hərəkatı – bütün bu
təmaslar müsbət məcrada inkişaf edir.
Artıq siyasi leksikonumuza “Zəngəzur
dəhlizi” sözünü daxil etmişik. Nəinki
regionun, hətta dünyanın aparıcı
kütləvi informasiya vasitələri də
Zəngəzur dəhlizi haqqında yazırlar.
– Söhbət ölkəmizin və onun
liderinin təşəbbüsslərinin
dəstəklənməsindən və qəbul
edilməsindən düşmüşkən, bu
yaxınlarda Bakıda keçirilmiş
Azərbaycan, Türkiyə və Pakistan
parlament sədrlərinin üçtərəfli
görüşü barədə də fikir bildirməyinizi
xahiş edirik. Bu görüşün də
təşəbbüskarı Azərbaycan olub.
– Azərbaycan həmişə sülhün
tərəfdarı olub. Hətta, dəfələrlə
beynəlxalq təşkilatların iştirakı ilə
keçirilən tədbirlərdə keçmiş Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə,
danışıqlar vasitəsilə tənzimlənməsinin
tərəfdarı olmuşuq. Ancaq Ermənistan
həmişə qeyri – konstruktiv mövqe
nümayiş etdirib. Nəhayət, işğalçı
ölkə laiyiq olduğu cavabı aldı. Ötən
il Ermənistanın başladığı II Qarabağ
müharibəsi işğalçı dövlətin acınacaqlı
məğlubiyyəti ilə nəticələndi. Bu
müharibədə Türkiyə və Pakistan
ölkəmizə həm siyasi, həm də mənəvi
dəstək oldular. Bu dəstək xalqımız
tərəfindən rəğbətlə qarşılandı.
Üçtərəfli görüş və burada
imzalanmış Bakı Bəyannaməsi
ölkəmizin indiyə qədər imzaladığı
digər sənədlər kimi, sülhü, əməkdaşlıq
mühitini qorumağa və inkişaf
etdirməyə xidmət göstərir. Bu sənəd
digər iki dövlətin bundan sonra da
Azərbaycanın yanında olacağının
göstəricisidir. Ölkəmizin beynəlxalq
aləmdəki reytinqinin getdikcə artması
təsdiqləyir ki, gələcəkdə həmin sənədə
oxşar digər ölkələrin iştirakı ilə də
bənzər bəyannamələr imzalana bilər.
Həmçinin hansısa dövlətlər terror, ərazi
iddiaları istiqamətində bu üç dövlətə
qarşı nəsə etmək istəsə, Bakı, Ankara
və İslamabad birlikdə onun qarşısını
alacaq. Bundan sonra siyasi, iqtisadi,
sosial, təhlükəsizlik səviyyəsində
əməkdaşlıq daha da dərinləşəcək.
İndiyədək ölkəmiz çoxsaylı
əməkdaşlıq formatında iştiraka
üstünlük verib və bəzi hallarda
bu formatın təşəbbüskarı olub.
Azərbaycan, Türkiyə və Pakistan
formatı da onlardan biridir. Ümid
edirəm ki, gələcəkdə üçlük formatı
daha da genişlənəcək. Bura türk
dünyasından, Orta Asiyadan başqa
dövlətlər də qoşularaq onu dördlük,
beşlik və daha geniş formata
çevirəcəklər.

Müsahibəni qələmə aldı:
Əliqismət BƏDƏLOV,
“Xalq qəzeti”

Uğurla davam edən XII Qəbələ Musiqi Festivalının üçüncü
günündə – avqustun 2-də Heydər Əliyev Konqres Mərkəzində
musiqisevərlərə Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının
müəllimlərinin iştirakı ilə geniş konsert proqramı təqdim olunub.
Konsertdə festivalın təşkilatçı qurumlarının təmsilçiləri, yerli
musiqisevərlər və şəhərin qonaqları iştirak ediblər.
AZƏRTAC-ın bölgə müxbiri xəbər verir
ki, konsert Üzeyir Hacıbəylinin “Cəngi”
əsərinin ifası ilə başlayıb. Solist respublika
və beynəlxalq müsabiqələr laureatı, pianoçu
Fəqan Həsənlidir. Sonra tamaşaçılara
Vətən müharibəsinin qazisi, respublika və
beynəlxalq müsabiqələr laureatı, bəstəkar
Vüqar Məmmədzadənin Nizaminin sözlərinə
bəstələdiyi “Ay üzlü nigarım” mahnısı təqdim
olunub. Solist Atəş Qarayevin ifa etdiyi
mahnını Əməkdar artist İlham Nəcəfzadə
(ney), respublika və beynəlxalq müsabiqələr
laureatları Fəridə Ələkbərli (arfa), Əkbər
Məmmədov (darbuka) və Orxan Hüseynov
(violençel) müşayiət ediblər.
Konsertdə, həmçinin M.Falyanın “İspan
rəqsi”, İ.Bramsın “Laylay”, J.Ramonun
“Quşların cəh-cəhi”, Cövdət Hacıyevin

“Ballada” və digər bəstəkarların əsərləri
səsləndirilib. Bakı Musiqi Akademiyasının
“Lumineux” vokal ansamblının təqdim etdiyi
Azərbaycan xalq mahnısı “Güləbatın” və
C.Blankonun “Lumen” əsəri tamaşaçıların
ürəyincə olub.
Konsertin proqramına, həmçinin “Clarte”
klarnet kvartetinin üzvləri Anar Məmmədov,
Emil Bağırov, Məhəmmədəli Paşazadə
və Məmməd Rəcəblinin ifasında Tofiq
Quliyevin “Sən mənimsən, mən sənin”, Vaqif
Mustafazadənin “Yollar” və İ.Volantenin
“American feelinq” əsərləri də daxil edilib.
Festivalın proqramına uyğun olaraq,
axşam saat 21:00-da açıq səhnədə (Qafqaz
Resort) tamaşaçılara muğam axşamı təqdim
olunacaq.

Amerikalı məşhur bloger işğaldan
azad edilən ərazilərə səfərinə dair
növbəti videosunu paylaşıb
Amerikalı məşhur
gənc videobloger Maks
Rayzinger Azərbaycana
səfəri ilə bağlı yutub
kanalında növbəti
videosunu paylaşıb.
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı
Gənclər Forumunun Bakıda
yerləşən Avrasiya üzrə Regional Mərkəzindən AZƏRTAC-a
bildiriblər ki, videoda əsasən
işğaldan azad edilmiş Qarabağda gördüklərindən danışan
gənc bloger xüsusilə Ağdam
şəhərində üzləşdiyi dəhşətli mənzərə haqda
təəssüratlarını izləyiciləri ilə bölüşüb. Ağdamdan olan məcburi köçkün Fəxrəddin
Hacıyevin ilk dəfə doğma şəhərinə qayıdışını və yerlə-yeksan edilmiş evini tapmasını işıqlandıran Maks Rayzinger deyib:
“Bütün hekayələrdə, hətta ən qaranlıq və
faciəvi olanlarda belə nikbin məqamlar var.
Çox şükür, Ağdam bərpa edilir və tezliklə
Azərbaycan xalqının həyatına geri qayıdacaq”.
Bundan əvvəlki videopaylaşımında
Gəncəyə edilən ballistik raket hücumlarından
danışan Maks Rayzinger Regional Mərkəzin
dəstəyi ilə həyata keçirilən “Show Me Azerbaijan” layihəsi çərçivəsində mayın sonunda
ölkəmizə səfər etmişdi.
Yutubda geniş izləyici auditoriyasına sahib olan Maksın 18 yaşı var və o, ilk müstəqil
səfərini Azərbaycana edib. Onun izləyiciləri
əsasən 15-18 yaşlı yeniyetmə və gənclərdir.
Dünyanın bir çox yerində, o cümlədən

Azərbaycanda onun azarkeşləri var.
Xatırladaq ki, “Show Me Azerbaijan”
layihəsi çərçivəsində 8 ölkədən 13 bloger, o
cümlədən ABŞ və Əlcəzairdən olan 3 videobloger işğaldan azad olunmuş ərazilərə səfər
ediblər.
Videobloqu aşağıdakı keçid vasitəsilə
izləmək mümkündür: https://www.youtube.com/watch?v=xH5BNCYqynE&t=160s
“Show Me Azerbaijan” layihəsinin digər
iştirakçılarının – amerikalı videobloger Douq
Barnardın və əlcəzairli Kubas Xubeybin Qarabağla bağlı daha öncə yayımlanan videolarını isə aşağıdakı linklər vasitəsilə izləmək
olar:
https://www.youtube.com/
watch?v=cXYjGRDCFbM&t=431s
https://www.youtube.com/
watch?v=x6UbMKJ6dr4

ABŞ yeni nüvə rəqabətinin təhlükələrini açıqladı

Böyük dövlətlər arasında nüvə
rəqabəti bəşəriyyəti nəzarətsiz hərbi
münaqişə ilə təhdid edir.
"The Sun" tabloidinin verdiyi məlumata
görə, ABŞ-ın Silahlara Nəzarət Assosiasiya-

sında silahsızlaşdırma və təhdidilərin azaldılması siyasəti üzrə direktoru Kinqston Reyf
bildirib ki, hazırda vaxtilə SSRİ və ABŞ-ın
on minlərlə nüvə silahı istehsal etdiyi soyuq
müharibə, dövrünə bənzər bir silah yarışı
yoxdur: "Nüvə enerjisi sənayesində yeni ciddi
rəqabətin formalaşdığının şahidi oluruq. Bunun qarşısını almaq üçün addımlar atmasaq,
önümüzdəki illərdə daha böyük təhlükələrlə
üzləşə bilərik".
K.Reyf əlavə edib ki, böyük dövlətlər
arasında nüvə rəqabətinin yenidən başlayacağı halda, bu, ABŞ, onun müttəfiqləri və
dünyanın bir çox dövlətləri üçün ciddi risk
yaradacaq.
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Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına
431 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb

zərbaycanda yeni növ koronavirus (COVID-19) infeksiyasına son sutkada 431 yoluxma faktı qeydə alınıb,
139 nəfər müalicə olunaraq sağalıb.
Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahdan verilən
məlumata görə, analiz nümunələri müsbət çıxan 3 nəfər vəfat
edib. İndiyədək ölkədə ümumilikdə 344 min 951 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib, onlardan

333 min 267 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 5 min 30 nəfər
vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 6 min 654 nəfərdir.
Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının
müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 6 min 238, bu günə qədər isə
ümumilikdə 4 milyon 49 min 978 test icra olunub.

Cənubi Muğan Kanalı İstismarı İdarəsi
AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 1 (bir) lot üzrə keçiriləcəkdir.
Lot – 6. 2021-ci ildə nasos stansiyasında məhsuldarlığı 3,5 kubsaniyə olan
vertikal nasos aqreqatının əsaslı təmiri
işlərinin satın alınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz
tender təkliflərini dövlət satınalmalarının
vahid internet portalı vasitəsilə elektron
formada təqdim etsinlər. Tender təkliflərinin
qiymətləndirilməsində aşağıdakı meyarlara
üstünlük veriləcəkdir:
- aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət,
müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi və
podratçının aidiyyəti xidmətlər üzrə ixtisas
göstəricilərinin uyğunluğu.
Müqavilənin yerinə yetirilmə müddəti
2021-ci il dekabrın 31-nə kimidir.
Tenderlə əlaqədar məlumat almaq
üçün elektron qaydada əlaqələndirici şəxsə
müraciət etmək lazımdır. Əlaqələndirici
şəxs - Abışov İxtiyar Şükür oğlu.
Ünvan: Biləsuvar şəhəri, H. Əliyev
küçəsi 86.
E-mail: cmugankii@mst.gov.az
Telefon - 050-348-72-29.
İştirak haqqı 100 manatdır.
Maraqlananlar tenderin əsas şərtlər
toplusunu (əsas şərtlər toplusu Azərbaycan
dilində hazırlanmışdır) tenderdə iştirak üçün elektron müraciət etdikdən və
aşağıdakı hesaba qeyd olunan məbləği
ödədikdən sonra dövlət satınalmalarının
vahid internet portalı vasitəsilə elektron
qaydada ala bilərlər. Ödənilmiş iştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
Bank rekvizitləri-

Biləsuvar Cənubi Muğan Kanalı İstismarı İdarəsi
• H/h - AZ68CTRE
00000000000002352602
• VÖEN - 4100036711
• Büdcə gəlirlərinin təsnifat kodu 142330
• Büdcə səviyyəsinin kodu - 7
• VÖEN - 4100036711
•Bank - Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
• VÖEN - 1401555071
•Kod-210005
•M/h-AZ41NABZ013601000000003944
• S.W.İ.F.T: CTREAZ22
Malgöndərənlər (podratçılar) iddiaçı
statusu almaq və tenderdə iştirak üçün
aşağıdakı sənədləri təsdiq olunmuş qaydada elektron formada təqdim etməlidirlər.
1. İddiaçının tam adı, hüquqi statusu,
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə
və rekvizitləri (Dövlət reyestrindən çıxarışın
və şəhadətnamənin notarial qaydada
təsdiq olunmuş surətinin skan edilərək
PDF formatında yerləşdirilməsi zəruridir,
rekvizitlərin iddiaçının və ya bankın imzası
və möhürü ilə təsdiq edilməsi və PDF
formatında yerləşdirilməsi zəruridir).
2. Tender təklifi (təkliflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 30 bank günü
qüvvədə olmalıdır).
3. Tender təklifi dəyərinin 1 faizi
həcmində bank təminatı (tender təklifi
təminatının qüvvədə olma müddəti tender
təklifinin qüvvədə olma müddətindən 30
bank günü çox olmalıdır).
4. Azərbaycan Respublikasında

“Xalq qəzeti”

vergilərə və digər icbari ödənişlərə aid
yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin,
habelə son bir il ərzində (fəaliyyətini
dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan)
vergi ödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş
vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının
mövcud olmaması barədə arayış (arayışın
tender elan olunduğu tarixdən sonra alınması və sənədin əslinin skan edilərək PDF
formatında yerləşdirilməsi zəruridir).
5. İddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti
haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq
olunmuş maliyyə hesabatının surəti
(son maliyyə dövrünə olan məlumatı əks
etdirməsi və sənədin əslinin skan edilərək
PDF formatında yerləşdirilməsi zəruridir).
6. İddiaçının son bir ildəki maliyyə
vəziyyəti haqqında bank arayışı (arayışın
tender elan olunduğu tarixdən sonra alınması və sənədin əslinin skan edilərək PDF
formatında yerləşdirilməsi zəruridir).
Malgöndərənlər (podratçılar) 1, 4, 5 və
6-cı bəndlərdə qeyd olunan sənədləri 23
avqust 2021-ci il saat 17.00-a kimi tender
komissiyasına dövlət satınalmalarının
vahid internet portalı vasitəsilə elektron
təqdim etməlidirlər.
Malgöndərənlər (podratçılar) öz tender
təkliflərini 31 avqust 2021-ci il saat 17.00-a
qədər elektron portal vasitəsilə təqdim
etməlidirlər.
Göstərilən tarixdən gec təqdim edilən
təkliflər dövlət satınalmalarının vahid
internet portalı vasitəsilə qəbul olunmayacaqdır.
Tender təklifi zərfləri 1 sentyabr 2021-ci
il saat 17.00-da elektron portal vasitəsilə
açılacaqdır.

Tender komissiyası

AZAL sərnişinlərə müraciətində onları hava
nəqliyyatı ilə sərnişin daşımalarının müvəqqəti
qaydaları barədə məlumatla və qaydalara
dəyişikliklərlə tanış edir.
Daşıma qaydaları
Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin
“Koronavirus pandemiyası (COVID-19) dövründə
Azərbaycanda hava
nəqliyyatı ilə uçuşların və
sərnişin daşımalarının təşkili
üzrə müvəqqəti qaydalar”
haqqında sənədində təqdim
olunur.
Məhdudlaşdırıcı tədbirlər
şəraitində uçuşu əminliklə
planlaşdırmaq üçün bütün
sərnişinlərə səfərdən əvvəl
təyinat ölkəsinə daxilolma
qaydalarını və tələblərini
ətraflı öyrənmək tövsiyə
olunur. Koronavirus infeksiyasının yayılması səbəbindən

yaranan vəziyyətlə
əlaqədar bəzi ölkələrdə
səyahətçilər üçün karantin
məhdudiyyətlərinin tətbiqi
davam edir.
“Azərbaycan Hava Yolları”
QSC-nin mətbuat xidməti
bildirir ki, Azərbaycana gələn
sərnişinlər ölkəyə giriş qaydaları ilə aviaşirkətin rəsmi
saytında tanış ola bilərlər:
https://www.azal.az/az/information/covid-azerbaijan
Xaricdən ölkəyə qayıtdıqda, uçuşdan əvvəl 72
saat ərzində keçirilmiş PCR
testinin nəticələri sərnişində
COVID-19 pasportunun (COVID-19-dan tam
peyvənd olunduğunu və

ya COVID-19-dan sağaldıqdan sonra immunitetin
mövcudluğunu təsdiq edən
sənəd) olub-olmamasından
asılı olmayaraq tələb edilir.
Həmçinin 1 yaşadək uşaqlar
üçün COVID-19 üçün PCR
testinin mənfi nəticəsini
təsdiq edən sənəd tələb də
olmalıdır.

AZAL, həmçinin bütün
sərnişinlərin pandemiya ilə
əlaqədar tətbiq olunan bütün
rəsmiləşdirmə prosedurlarından əvvəlcədən keçmələri
üçün uçuşdan üç saat əvvəl
hava limanına gəlmələrini
tövsiyə edir.
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Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı
Nazirliyinin Heyvandarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu
222700 xərc maddəsi üzrə tədqiqat üçün baytarlıq dərmanlarının, yem qatqıları üçün premikslərin, elmi-tədqiqat
işləri üçün avadanlıqların və 311900 xərc maddəsi üzrə isə predmentlərin satın alınması məqsədilə

KOTİROVKA SORĞUSU ELAN EDİR
Kotirovka sorğusunda iştirak etmək
üçün sənədlər qapalı zərfdə, imzalanıb
möhürlənmiş formada Göygöl rayonu,
Firuzabad qəsəbəsində yerləşən

 eyvandarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutuna
H
20 avqust 2021-ci il saat 17.00-dək
təqdim olunmalıdır.
Kotirovka sorğusu proseduru “Dövlət

satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun
keçiriləcəkdir. Göstərilən müddətdən
gec təqdim olunan kotirovka təklifləri
baxılmadan geri qaytarılacaqdır.
Maraqlanan təşkilatlar +(994) 2220
2-23-30 və +(994) 2220 2-20-62 nömrəli
telefonlarla əlaqə saxlaya bilərlər.

Tovuz Rayon İcra Hakimiyyəti

Qazax Suvarma Sistemləri İdarəsi

2021-ci ildə büdcədənkənar vəsait hesabına Tovuz rayonunda
yolların təmiri işlərinin satın alınması məqsədilə

nasos stansiyalarının elektrik avadanlıqlarının
əsaslı təmiri işlərinin satın alınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR

AÇIQ TENDER ELAN EDİR

Büdcədənkənar vəsait hesabına Tovuz rayonunda yolların təmiri
işlərinin yerinə yetirilməsi müddəti ilin
axırına qədərdir. Tender iştirakçılarına
təklif olunur ki, öz tender təkliflərini
möhürlənib imzalanmış şəkildə www.
tender.gov.az. portalı vasitəsilə təqdim
etsinlər. Müqaviləni yerinə yetirmək
üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə
və texniki imkanlara malik olmalıdırlar.
Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 60
manat məbləğdə iştirak haqqını aşağıda göstərilən hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş
tenderin əsas şərtlər toplusunu Tovuz
şəhəri, İstiqlal küçəsi 2 nömrəli ünvanda, Tovuz Rayon İcra Hakimiyyətindən
və yaxud www.tender.gov.az. portalından (əlaqələndirici şəxs-Məmmədov
Mübariz Məmməd oğlundan, telefon050-264-62-48) ala bilərlər.
İştirak haqqı heç bir halda geri
qaytarılmır.
Təşkilat-Tovuz Rayon İcra
Hakimiyyəti
H/h- AZ03CTRE
00000000000002513531
VÖEN-7300145781
Bank- Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi

Kod-210005
VÖEN-1401555071
M/h- AZ41NABZ
01360100000000003944
S.W.İ.F.T CTREAZ22
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün
aşağıdakı sənədləri www.tender.gov.az.
portalı vasitəsilə təqdim etməlidirlər:
-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 (ən azı 60
bank günü qüvvədə olmalıdır);
-Azərbaycan Respublikasında
vergilərə və digər icbari ödənişlərə
aid 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;
-iddiaçıların son bir ildə analoji işlər
üzrə təcrübəsi və potensial imkanları
haqqında məlumat.
Sənədlər Azərbaycan dilində
tərtib olunmalıdır (xarici dildəki tender
təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə
edilməlidir).
Tender proseduru “Dövlət satın
almaları haqqında” Qanuna uyğun
keçiriləcəkdir.İddiaçılar tenderdə iştirak
üçün yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank təminatı istisna olmaqla) 20 avqust 2021-ci il saat 11.00a, tender təklifi və bank təminatını isə
30 avqust 2021-ci il saat 17.00-a qədər
portal vasitəsilə təqdim etməlidirlər.
İddiaçıların təklifləri 31 avqust
2021-ci il saat 11.00-da açılacaqdır.
İddiaçılar açılışın nəticələrilə portal
vasitəsilə tanış ola bilərlər.Tenderdə
iştirak, tenderin qiymətləndirilməsi və
digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada portal vasitəsilə aparılır.
İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri
iştirak edə bilərlər. Bu barədə məlumat
www.tender.gov.az. internet saytında
yerləşdirilmişdir.

Tender iştirakçılarına təklif edilir ki,
dövlət satınalmalarının https://www.
etender.gov.az/ vahid internet portalına (portal) elektron imzaları vasitəsilə
daxil olsunlar və tender haqqında ətraflı
məlumatları əldə etsinlər. Müqaviləni
yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlara
malik olmalıdırlar.
İddiaçılar öz tender təkliflərində
bütün vergi rüsumlarını və digər xərcləri
nəzərə almalıdırlar.
Tenderdə iştirak etmək istəyən
təşkilatlar müəyyən məbləğdə iştirak
haqqını asan ödəniş sistemi ilə hesaba
köçürdükdən sonra müsabiqə üçün
təkliflərini portal vasitəsilə təqdim edə
bilərlər.
Əlaqələndirici şəxs- Osmanov Asim
Zabit oğlu.
Ünvan- Qazax şəhəri, N.Nərimanov
küçəsi 72.
İştirak haqqı 100 manatdır.
İştirak haqqı heç bir halda geri
qaytarılmır.
Təşkilat-Qazax Suvarma Sistemləri
İdarəsi
Bank rekvizitləri:
H/h- AZ61CTRE

Hörmətli doktorant, dissertant və müstəqil tədqiqatçılar!
Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti 2021-ci il
noyabrın 19-da “Müasir dövrdə səmərəli idarəetmənin
problemləri” mövzusunda VI elmi-praktik konfransı keçirəcəkdir

Konfransın keçirilməsində əsas
məqsəd müasir dövrdə səmərəli
idarəetmənin inkişafı istiqamətində
aparılan tədqiqat işləri çərçivəsində
idarəetmənin mükəmməl modelinə
nail olmaq, elmi tədqiqatların
tətbiqi mexanizmini hazırlamaq,
müxtəlif sahələrin idarə edilməsinin
əsas mexanizmlərinin dövlətçiliyin
inkişafına xidmət üsullarını
müəyyənləşdirməkdir.
Konfransda aşağıdakı
istiqamətlər üzrə məruzələr
dinləniləcəkdir:
1. Dövlət siyasətində
idarəetmənin yeri və rolu.
2. Beynəlxalq münasibətlərin
idarə edilməsində milli dəyərlər.
3. Sosial və xidmət sahələrinin
idarə edilməsi problemləri.
4. Kadrların idarə edilməsində
yeniliklərin səmərəliliyinin
qiymətləndirilməsinə yanaşmalar, səmərəlilik kriteriyası və
göstəriciləri.
5. Təhsil və mədəniyyətin idarə
edilməsi.

6. Korporativ idarəetmə və biznesin idarə edilməsi.
7. İdarəetmədə hüquq
problemləri.
Konfransda çıxış etmək üçün
məruzənin xülasəsi və müəllif
haqqında aşağıda göstərilən
məlumatlar daxil olunmuş ərizənin
2021-ci il noyabrın 1-dək təşkilat
komitəsinə göndərilməsi mütləqdir:
• Adı,soyadı,atasının adı.
• Elmi dərəcəsi.
• İş yeri və vəzifəsi.
• Poçt ünvanı (iş və ev).
• Telefon və faks ( şəhər kodu
göstərilməklə).
• Elektron ünvan.
• Məruzənin mövzusu.
• İstiqaməti.
• Texniki vasitələrdən istifadənin
vacibliyi.
Təşkilat komitəsi təqdim edilən
məruzələrin seçilib istiqamətlər
üzrə qruplaşdırılaraq proqrama
daxil edilməsi hüququnu öz üzərinə
götürür, redaksiya heyəti isə proqrama daxil edilmiş məruzələrin

redaktə olunması işini həyata keçirir. Elmi səviyyəsi tələblərə uyğun
olmayan materiallar məruzə üçün
qəbul edilmir.
Konfransın Azərbaycan, türk, ingilis və rus dillərində keçiriləcəkdir.
Məqalələrin tərtib olunma
qaydaları:
Konfrans haqqında məlumat
Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin saytında
yerləşdirilmişdir. (http:// www.atmu.
edu.az)
Məqalə müraciət forması ilə
birlikdə elektron şəkildə 2021-ci il
noyabrın 1-dək konfrans2021@
atmu.edu.az elektron ünvanına
göndərilməlidir.
Əlaqə telefonu- (012) 564-42-33
(daxili:125).
Ünvan- Bakı, Koroğlu Rəhimov
küçəsi 822/23.
Email: konfrans2021@atmu.
edu.az
Təşkilat komitəsi

00000000000002353601
VÖEN- 4200130511
Bank- Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Kod- 210005
VÖEN- 1401555071
M/h- AZ41NABZ
01360100000000003944
S.W.İ.F.T. BİK – CTREAZ22
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
-iddiaçının tam adı, hüquqi statusu,
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi
olkə və rekvizitləri;
-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
aid 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;
- podratçının müəyyən etdiyi digər
sənədlər.
Sənədlər Azərbaycan dilində
tərtib olunmalıdır (xarici dildəki tender
sənədləri Azərbaycan dilinə tərcümə
edilməlidir). İddiaçılar tenderlə bağlı sualları portal vasitəsilə satınalan
təşkilata ünvanlaya bilərlər. Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanununa
uyğun keçiriləcəkdir. İddiaçılar tenderdə
iştirak üçün ixtisas göstəricilərinə aid
sənədləri 26 avqust 2021-ci il saat
15.00-a və tender təklifi ilə bank təminatı
sənədlərini isə 3 sentyabr 2021- ci il
saat 15.00 –a qədər portal vasitəsilə
təqdim etməlidirlər. İddiaçıların təklifləri
6 sentyabr 2021-ci il saat 15.00-da açılacaqdır. İddiaçılar açılışın nəticələri ilə
portal vasitəsilə tanış ola bilərlər.
QEYD- tenderdə iştirak, tenderin
qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada portal
vasitəsilə aparılır.
E-şərtlər toplusunu 2021-ci il avqust
3-dən sonra əldə etmək olar.

Tender komissiyası

“Azəristiliktəchizat” ASC
qazanxana və istilik şəbəkələri üçün müxtəlif diametrli
(tikişsiz) boru və aksesuarların satın alınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Qazanxana və istilik
şəbəkələri üçün müxtəlif diametrli
(tikişsiz) boru və aksesuarların satın
alınması.
Tender iştirakçılarına təklif edilir ki,
öz tender təkliflərini möhürlənib imzalanmış şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı
surətdə təqdim etsinlər.
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün
tender iştirakçıları lazımi maliyyə və
texniki imkanlara malik olmalıdırlar.
Təkliflərin qiymətləndirilməsində
analoji işlərdə təcrübəyə, maliyyə
vəziyyətinə, aşağı qiymət, yüksək
keyfiyyət və müqavilənin vaxtında
yerinə yetirilməsi üçün zəruri potensial
meyarlara üstünlük veriləcəkdir.
Tenderdə iştirak etmək istəyənlər
aşağıdakı məbləğdə iştirak haqqını
göstərilən hesaba köçürdükdən sonra
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş
əsas şərtlər toplusunu Bakı şəhəri,
Xətai rayonu, Xudu Məmmədov küçəsi
3 (əlaqələndirici şəxs -Rafiq Əliyevdən,
telefon - 579 -52- 98 nömrəli ünvandan
ala bilərlər).
İştirak haqqı 220 manatdır.
İştirak haqqı heç bir halda geri
qaytarılmır.
H/h- AZ62AİİB
33010019442200226122
VÖEN-1700531291
“Kapital Bank”ın Qaradağ filialı
Kod- 200220
VÖEN- 9900003611

M/h- AZ37NABZ
01350100000000001944
SWİFT- AİİBAZ2X
İddiaçılar tenderdə iştirak
üçün aşağıdakı sənədləri təqdim
etməlidirlər:
-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 aid
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.
-digər sənədlər:
- Satınalma müqaviləsini imzalamaq səlahiyyətinə malik olan şəxsin
səlahiyyətlərini təsdiq edən sənəd;
- Dövlət Statistika Komitəsindən
mikro, kiçik, orta və ya iri sahibkarlıq
subyekti olması barədə arayış;

- satınalma prosedurlarının başlanmasından əvvəlki 5 il ərzində özlərinin,
habelə işlərini idarə edənlərin, qulluqçularının peşəkar fəaliyyətləri, yaxud
satınalma müqaviləsinin bağlanması
üçün ixtisas göstəricilərini yanlış
göstərmələri ilə əlaqədar cinayətə görə
məhkum olunmaması barədə müvafiq
dövlət orqanından arayış.
Sənədlər Azərbaycan dilində, 2
nüsxədə (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 təminatı istisna olmaqla) 23 avqust 2021-ci il saat 11.00-a,
tender təklifi və bank təminatını isə
möhürlənmiş ikiqat zərfdə 31 avqust 2021-ci il saat 11.00-a qədər
"Azəristiliktəchizat" ASC-nin Bakı
şəhəri, Xətai rayonu, Xudu Məmmədov
küçəsi 3 nömrəli ünvana təqdim
etməlidirlər.
Göstərilən vaxtdan gec təqdim
edilən zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.
İddiaçıların təklifləri 1 sentyabr
2021-ci il saat 11.00-da yuxarıda
göstərilən ünvanında açılacaqdır.
İddiaçıların səlahiyyətli
nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası
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3 avqust 2021-ci il, çərşənbə axşamı

Əfqanıstanda “Taliban”a
ağır zərbə vurulub

T
ABŞ

BMT-nin xəbərdarlığı
Dünyanın
23 ölkəsində, o
cümlədən Afrika
qitəsində aclıq
fəlakəti gözlənilir.
Bu barədə BMT
hesabat hazırlayıb. Bildirilir ki,
Efiopiyanın Tiqray
bölgəsində 401 min nəfər aclıqla üzləşib ki, bu da 2011-ci
ildə Somalidə baş verən fəlakətdən də dəhşətlidir. Bundan başqa, Madaqaskarın cənub bölgəsi, Yəmən, Cənubi
Sudan və Şimali Nigeriyada kəskin ərzaq qıtlığı yaranıb.
Bu ölkələrdə aclığın əsas səbəbi quraqlıqdır. Qeyd edilir ki,
ötən il planetdə 155 milyon insan aclıq fəlakəti ilə üzləşib,
cari ildə isə bu rəqəm daha da artacaq.
Məlumatı BBC yayıb.

Elektromobil istehsalı artır
ABŞ
hökuməti 2030cu ilədək ölkədə
elektromobillərin
satış payını azı
40 faizə çatdırmağı planlaşdırır. Bu məqsədlə
artıq aparıcı
avtomobil şirkətləri ilə danışıqlar aparılır. Qeyd edilir ki, bu
planın reallaşdırılması üçün ilkin mərhələdə 7,5 milyard
dollar sərmayə yatırılması nəzərdə tutulub. Yeri gəlmişkən,
ölkənin bir çox avtomobil istehsalçıları elektromobil buraxılışının artırılmasına hazır olduqlarını bildiriblər.
Xəbəri “Bloomberg” verib.

Özbəkistan
Ölkə latın əlifbasına keçib
Özbəkistan
tam olaraq latın
əlifbasına keçib.
Bildirilir ki, dövlət
orqanları indiyədək
şəhər, küçə,
məhəllə, kənd, nazirlik, komitə, digər
idarə və təşkilat
adlarının, rəsmi
sənəd və yazışmaların, müxtəlif blankların, kargüzarlıq
sənədlərinin, kitab və qəzetlərin, reklam və elanların latın
əlifbasında yazılışını və çapını təmin edib. Xatırladırıq ki,
bu il fevralın 10-da Özbəkistan Nazirlər Kabinetinin qəbul
etdiyi sənədə görə, ölkə tam olaraq latın əlifbasına 2022-ci
ilin sonunadək keçməli idi.
Məlumatı “Fergana.news” yayıb.

ürkiyə Prezidenti
Rəcəb Tayyib
Ərdoğan Gürcüstanın
Baş naziri İrakli Qaribaşvili
ilə telefonla bir sıra ikitərəfli
və regional məsələləri
müzakirə edib. Bu barədə
Türkiyə Prezidenti
Administrasiyasına
istinadən “Anadolu”
agentliyi məlumat yayıb.

Türkiyə və Gürcüstan liderləri
arasında telefon danışığı olub
Xəbərdə qeyd olunur
ki, söhbət zamanı Türkiyə
dövlətinin başçısı ölkəsində
baş verən və hələ də davam edən kütləvi meşə
yanğınları ilə mübarizədə
göstərdiyi köməyə görə
Gürsüstan hökumətinin
rəhbərinə minnətdarlıq edib.
R.T.Ərdoğanın fikrincə, bu
qəbildən olan hadisələr iki
qonşu və dost ölkə arasında strateji əməkdaşlığın
daha da gücləndirilməsinin
əhəmiyyətini bir daha sübut
edir.
Türkiyə Prezidenti
həmçinin vurğulayıb ki,
Gürcüstan son vaxtlar
region dövlətləri arasında sıx əməkdaşlığın
genişləndirilməsi üçün fəallıq
göstərir və bu, təqdirəlayiq

haldır. R.T. Ərdoğan əmindir
ki, sürətlə inkişaf edən
Türkiyə–Azərbaycan–
Gürcüstan əməkdaşlığı
hər üç ölkənin xalqlarının
mənafelərinə uyğundur.
Gürcüstan hökumətinin
rəhbəri, öz növbəsində
ölkəsinin son illər bütün
dünyada nüfuzu artmaqda
olan Türkiyə ilə hərtərəfli
əməkdaşlığın güclənməsində
maraqlı olduğunu bildirib.
Liderlər söhbət zamanı
regional kommunikasiyaların,
eləcə də elektrik xətlərinin
təhlükəsiziliyinin təmin
edilməsinin vacib olduğunu
da vurğulayıblar.
Yeri gəlmişkən, bu il
Türkiyə ilə Gürcüstan arasında diplomatik əlaqələrin
qurulmasının 100 yaşı tamam

“Lill” klubu
Fransa Super
Kubokunun
qalibi olub.
Bildirilir ki,
kubok uğrunda
mübarizədə
“Lill” PSJ-ni
məğlub edib.
Gərgin keçən
görüşün taleyini bir qol həll edib. Matçın 45-ci dəqiqəsində “Lill” klubunun
yarımmüdafiəçisi Şeka fərqlənərək komandasına yeni
mövsümdə ilk kuboku qazandırıb. Beləliklə, “Lill” klubu ilk
dəfə Super Kubokun qalibi olub.
Qeyd edək ki, ötən mövsümdə 83 xal toplayan “Lill”
klubu tarixində dördüncü dəfə Fransa çempionu adını
qazanıb.
Xəbəri “Sport.es” verib.

Hazırladı:
Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

M.HACIXANLI,
“Xalq qəzeti”

təhlükədir.
Bu ilin iyulunda talibançılar Özbəkistan və
Tacikistanla həmsərhəd
olan, demək olar ki, bütün
yaşayış məntəqələrini ələ
keçiriblər. İyulun 22-də
“Taliban” döyüşçüləri Tacikistanla sərhəddəki Qunduz
əyalətinin “Şirxan” nəzarətburaxılış məntəqəsini
tutublar.
Bundan bir qədər əvvəl,
iyulun 8-də İranla sərhəddəki
“İslam qalası” nəzarətburaxılış məntəqəsi onların əlinə keçmişdi. İyulun
14-də Pakistanla sərhəddə
yerləşən “Spin Boldak”
məntəqəsi talibançılara
təslim olmuşdu.

Bu günlər Əfqanıstanla
Özbəkistanı birləşdirən çox
vacib əhəmiyyətli “Heyratan”
və İranla sərhəddəki Fərah
əyalətinin “Əbu Nəsir Fərahi”
nəzarət-buraxılış məntəqələri
mühasirə altındadır. Silahlılar
ölkənin cənub-qərbindəki
Qəznə əyaləti istiqamətində
irəliləməkdədirlər. Bədəxşan,
Təhar, Qəznə, Herat,
Qəndəhar və Badqis
istiqamətində hücumlar da
güclənib. Hazırda ölkənin
407 qəzasından 150-nə “Taliban” nəzarət edir. Hökumətin
qüvvələrinin nəzarətində isə
34 əyalət qalır.

Paşa ƏMİRCANOV,
“Xalq qəzeti”

Yunanıstanda
meşə yanğınları

NHK-nın yaydığı məlumata görə, Yaponiyanın qərbində və şimalında havanın temperaturu kəskin artıb. Temperatur bir çox rayonlarda 35 dərəcədən
yuxarı qalxıb. Yaponiya Meteorologiya Agentliyi sakinləri evdə qalmağa və
günvurmadan qorunmaq üçün baş geyimi taxmağa çağırıb.
Bildirilir ki, dünən Niiqata şəhərində
35,7, Miyazu şəhərində və Kioto prefekturasında 35,5, Osakada 34,9, Fukuşimada 33,9, Tokionun mərkəzində isə
33,1 dərəcə temperatur qeydə alınıb.
Qeyd edilir ki, günortaya doğru havanın
hərarəti artmaqda davam edib. Fukuidə
37, Kioto, Niiqata və Yamaqatada 36,
Osaka, Naqoya və Kanazavada 35
dərəcə isti müşahidə edilib. Tokionun

mərkəzində isə 33 dərəcə isti qeydə
alınıb.
Yerli hakimiyyət orqanları sakinləri
zəruri olmayan gəzintilərdən çəkinməyə,
maye qəbul etməyə, kondisionerlərdən
istifadəyə, açıq havada sosial məsafəni
gözləmək şərti ilə maska taxmamağa
çağırır.
Honsyu adasının cənubundan və
Sakişima adalarından hərəkət edən isti

və rütubətli hava kütləsinin Yaponiyanın
cənub-qərbində atmosfer şəraitini pozacağı gözlənilir.
Bununla yanaşı, bəzi yerlərdə leysan
yağışların yağacağı və ildırım çaxacağı
proqnozlaşdırılır ki, bunun da düzənlik
rayonlarda çayların daşmasına və
şiddətli küləyə səbəb ola biləcəyi qeyd
edilir.
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Nikol Paşinyan Ermənistanın
baş naziri təyin olundu
Dünən Ermənistan parlamentinin yeni tərkibdə
ilk iclası keçirilib. İclasda əsasən baş nazir postuna namizəd məsələsi müzakirə olunub. Bu barədə
məlumatı “Sputnik Armeniya” verib.

Turizmlə bağlı açıqlama

Uğurlu mövsüm

olur. Gürcüstanın Trabzondakı Baş konsulu Gela
Caparidze bu hadisə ilə bağlı
bildirib ki, Türkiyə hazırda
Gürcüstanın ən böyük ticarət
tərəfdaşlarından və bu
ölkənin iqtisadiyyatına ən çox
sərmayə yatıran ölkələrdən
biridir.
Diplomat minnətdarlıq
hissi ilə qeyd edib ki, Türkiyə
Gürcüstanın ərazi bütövlüyü
və suverenliyini qətiyyətlə
müdafiə edir. Belə ki, “rəsmi
Ankara qondarma Abxaziya
və Cənubi Osetiya respublikalarının müstəqilliyini
tanımayıb və münaqişənin
sülh yolu ilə nizamlanmasının
tərəfdarı kimi çıxış edir”.

Məlumatda bildirilir:
“Əfqanıstan milli müdafiə
və təhlükəsizlik qüvvələrinin
Hahqarhar, Paktiya, Paktika,
Loqar, Qəndəhar, Herat,
Fəryab, Cauzcan, Bəlx,
Samanqan, Hilmənd, Təhar,
Qunduz, Baqlan və Kapisa
əyalətlərində həyata keçirdiyi əməliyyat nəticəsində
talibançılardan 455 nəfər
öldürülüb, 232 nəfərsə yaralanıb”.
Son vaxtlar sülh yaradılması ilə bağlı bütün cəhdlərə
baxmayaraq, Əfqanıstanda
zorakılığın qarşısını almaq
mümkün olmur. Hökumət
hesab edir ki, ölkədə qeyrisabitlik və zorakılıq xarici
qoşunların çıxarılmasından
sonra güclənib. “Taliban”
hər gün yeni ərazilər ələ
keçirərək, əsasən sərhədyanı
əyalətlərdə möhkəmlənir
ki, bu da bütün region üçün

Yaponiyada anomal istilər
günvurma riskini artırıb

Fransa
Bu yay Fransaya 50 milyon turistin səfər edəcəyi
gözlənilir. Bunu
ölkə mətbuatına
açıqlamasında
Fransanın Turizm məsələləri
üzrə dövlət katibi
Jan-Batist Lömuan bildirib. O
deyib: “Fransa bu yay Avropadan 50 milyon turist qəbul
edəcəyinə ümid edir. Ancaq beynəlxalq turistlərin sayı hələ
çox olmayacaq. Ölkəmiz ötən il 35 milyon, 2019-cu ildə
isə 90 milyon turist qəbul edib. Bu baxımdan yay ümidlərlə
doludur”.
Xəbəri “Journal de Dimanche” verib.

 Son bir sutka
ərzində Əfqanıstanda
“Taliban” hərəkatının
455 döyüşçüsü məhv
edilib. Bu barədə
dünən ölkənin Müdafiə
Nazirliyindən bildirilib.
Məlumatı “Anadolu”
agentliyi verib.

Rusiyada yoluxma artıb
 Son sutka ərzində Rusiyanın 85 regionunda 23 min 508 nəfər koronavirus infeksi
yasına yoluxub. 14 min 893 nəfər sağalıb.
785 nəfər vəfat edib.
Rusiya Federal Operativ Qərargahının məlumatına görə,
son sutka ərzində COVID-19 virusuna yoluxma 33 faiz artıb.
İyulun 6-dan indiyədək isə hər gün 700 nəfərdən çox insan
koronavirus infeksiyasının qurbanı olur.
Son 24 saat ərzində ən çox yoluxma paytaxt Moskvada
( 3330 nəfər ) , Moskva vilayətində ( 1596 nəfər ) və
Sankt-Peterburq şəhərində ( 1914 nəfər ) qeydə alınıb.
Pandemiya başlanandan indiyədək Rusiyada 6 milyon
312 min 185 nəfər COVID-19 virusuna yoluxub. 5 milyon
640 min 713 nəfər sağalıb. 160 min 137 nəfər koronavirus
infeksiyasının qurbanı olub.

Məlumata
görə, parlamentdə
çoxluğa malik
“Vətəndaş
müqaviləsi” partiyası baş nazir
postuna hazırda
həmin vəzifəni icra
edən Nikol Paşinyanın namizədliyini
irəli sürüb.
Dünən, eyni zamanda, Ermənistan Prezidenti Armen
Sarkisyan Nikol Paşinyanın baş nazir təyin edilməsi
haqqında fərman imzalayıb.
Ermənistan qanunvericiliyinə görə, bu təyinatdan 15
gün sonra ölkənin Nazirlər Kabineti formalaşdırılacaq. Baş
nazirin təyinatından sonra 15 gün ərzində hökumətin tərkibi
formalaşdırılmalı, eyni zamanda, Nazirlər Kabinetinin proqramı hazırlanaraq prezidentə təqdim edilməlidir.
Xatırladaq ki, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın
“Vətəndaş müqaviləsi” partiyası Ermənistan parlamentinə
seçkilərdə 71 mandat əldə edərək çoxluq qazanıb.
Ermənistanda növbədənkənar parlament seçkiləri iyunun
20-də keçirilib.
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ÂÂ Avqustun 3-də
ÂÂ Bakıda və Abşeron yarımadasında
yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal küləyi
əsəcək, gündüz cənub küləyi ilə əvəz
olunacaq. Gecə 22-25°, gündüz 33-38°,
Bakıda gecə 23-25°, gündüz 36-38° isti
olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı
758 mm civə sütunu, nisbi rütubət gecə
65-75, gündüz 25-30 faiz olacaq.Abşeron
çimərliklərində dəniz suyunun temperaturu:
Şimal çimərliklərində: (Sumqayıt, Novxanı,
Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba) 25-26°
isti, Cənub çimərliklərində: (Türkan, Hövsan,
Sahil, Şıx) 26-27° isti olacaq.
ÂÂ Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad,
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Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında
yağmursuz keçəcək. Şərq küləyi əsəcək.
Gecə 17-22°, gündüz 32-37° isti olacaq.
ÂÂ Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd,
Qubadlı, Zəngilan,Laçın, Kəlbəcər, Ağdam,
həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında
əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz
bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı,
qısamüddətli yağış yağacağı ehtimalı var.
Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Şərq
küləyi əsəcək. Gecə 14-18°, gündüz 22-27°
isti olacaq.
ÂÂ Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Füzuli,
Cəbrayıl rayonlarında yağmursuz keçəcək.
Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Şərq
küləyi əsəcək. Gecə 19-24°, gündüz 32-37°
isti olacaq.
ÂÂ Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz,
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı,Siyəzən,
Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar

rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.
Lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək
çaxacağı, qısamüddətli yağış yağacağı
ehtimalı var. Səhər bəzi yerlərdə duman
olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 17-22°,
gündüz 30-35°, dağlarda gecə 11-16°, gündüz
21-26° isti olacaq.
ÂÂ Mingəçevir, Yevlax, Göyçay, Ağdaş,
Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan,
Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Şirvan,
Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında
yağmursuz keçəcək. Səhər bəzi yerlərdə
duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 2126°, gündüz 34-39° isti olacaq.
ÂÂ Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran,
Astara rayonlarında əsasən yağmursuz
keçəcək. Səhər dağlarda duman olacaq. Şərq
küləyi əsəcək. Gecə 21-25°, gündüz 31-36°,
dağlarda gecə 15-20°, gündüz 25-30° isti
olacaq.

“Xalq qəzeti”nin kompüter mərkəzində yığılıb və səhifələnib,
“Azərbaycan” nəşriyyatında çap olunub.

Ü N V A N I M I Z:
AZ-1000, Bakı şəhəri, Bülbül prospekti, 30.
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unanıstanda meşə yanğınları tüğyan edir.
Ən böyük yanğın Rodos adasındadır. Təbii
fəlakət nəticəsində ada susuz və işıqsız qalıb.
Yanğınsöndürənlər “Kəpənək dərəsi” adlanan qoruğu
mühafizə etmək üçün əllərindən gələni edirlər. Adanın
yerli sakinləri, turistlər və düşərgələrdə dincələn
məktəblilər təcili evakuasiya ediliblər.
Yunanıstanın digər kurort regionlarında da vəziyyət
gərgin olaraq qalır. Artıq iki sutkadır ki, Peloponnes yarımadasında alovla mübarizə gedir. Lakin isti hava şəraiti yanğını
söndürməyə mane olur.
Sinoptiklər bildiriblər ki, ölkənin bəzi yerlərində havanın temperaturu 47 dərəcədən yüksəkdir.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

BİLDİRİŞ
2021-ci ildə Hacıqabul şəhərində mənzil
fondunun əsaslı təmiri işlərinin yerinə yetirilməsi
üçün satınalan təşkilat kimi Hacıqabul Rayon İcra
Hakimiyyəti tərəfindən 2021-ci il iyulun 9-da keçirilmiş açıq e-tenderin yekun nəticələri Azərbaycan
Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidmətinin
30 iyul 2021-ci il tarixli AİBNDX-15/01-5/5196p
nömrəli məktubuna əsasən ləğv edilmişdir.
Tender komissiyası

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Administrasiyasının əməkdaşları Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin köməkçisi – şöbə müdiri Natiq Əmirova əzizi
SƏYALI İSLAMOVANIN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verirlər.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət
İdarəçilik Akademiyasının rektorluğu, Həmkarlar İttifaqı
Komitəsi və professor-müəllim heyəti akademiyanın
hüquqşünası Vacib Eldarova həyat yoldaşı
FİRUZƏ XANIMIN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verirlər.
Bakının Nizami Rayon 7 nömrəli doğum evinin baş
həkimi Leyla Seyidbəyova və doğum evinin kollektivi həkim
mama-genekoloq Heyranxanım Qasımovaya anası
ELMİRA QASIMOVANIN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verirlər.
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