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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Türkiyəyə işgüzar səfəri
Konya Hava Limanında qarşılanma

Konyada V İslam Həmrəyliyi Oyunlarında
Azərbaycanı təmsil edən idmançılarla görüş

Avqustun 9-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
və birinci xanım Mehriban Əliyeva Türkiyənin Konya şəhərində keçirilən
V İslam Həmrəyliyi Oyunlarında ölkəmizi təmsil edən idmançılarla
görüşüblər.
Avqustun 9-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Türkiyə Respublikasının Prezidenti
Rəcəb Tayyib Ərdoğanın dəvəti ilə Türkiyəyə işgüzar səfərə gəlib.
Hər iki ölkənin Dövlət bayraqlarının dalğalandığı Konya
şəhərinin Hava Limanında dövlətimizin başçısının şərəfinə
fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü.
Prezident İlham Əliyevi və birinci xanım Mehriban
Əliyevanı Türkiyənin gənclər və idman naziri

Mehmet Kasapoğlu, Konya valisi Vahdettin Özkan və digər
rəsmi şəxslər qarşıladılar.
Dövlətimizin başçısı fəxri qarovul dəstəsini salamladı.

AZƏRTAC

Ukraynaya 4,5 milyard
dollar yardım ayrılacaq

Hulusi Akar:
Cənubi Qafqazdakı
vəziyyət Ermənistan
üçün də bir fürsətdir
Ankarada keçirilən 13-cü Səfirlər
Konfransında çıxışı zamanı Türkiyə
milli müdafiə naziri Hulusi Akar bildirib ki, Cənubi Qafqazdakı vəziyyət
Ermənistan üçün də bir fürsətdir.
Nazir qeyd edib ki, 30 il ərzində Qarabağla bağlı danışıqlar oldu, lakin vasitəçilər
heç nəyə nail ola bilmədi.
“Sonda azərbaycanlı qardaşlarımız

Dünya Bankı Ukraynaya 4,5 milyard dollar yardım
olunacağını açıqlayıb, bu maliyyə paketi “təcili
ehtiyacları” qarşılamaq üçün nəzərdə tutulub.
əməliyyatlara başladılar və 44 gün ərzində
torpaqlarını azad etdilər. Həmçinin qeyd
etmək lazımdır ki, Cənubi Qafqazdakı
vəziyyət sülh və əmin-amanlığın bərqərar
olması baxımından Ermənistan üçün yaxşı
bir fürsətdir”, - deyə Hulusi Akar əlavə edib.

Helqa Şmid qeyd edib ki, Türkiyə diplomatiyası dünyanın ən peşəkar diplomatik

missiyalarından biridir: “Türkiyə Avropa
ilə Asiya arasında körpü rolunu oynayır.
Bu səbəbdən Türkiyə bu plüralist dünya
anlayışına ən uyğun ölkələrdən biridir.
Türkiyənin Birləşmiş Millətlər Təşkilatı ilə
taxıl sazişi ilə bağlı apardığı diplomatiya
təqdirəlayiqdir. Çünki ərzaq mallarının və
gübrələrin Ukraynadan çıxarılıb dünyaya
daşınması çox vacibdir”.
Türkiyə diplomatiyasının beynəlxalq
aləmdə güclü təsirə və nüfuza malik olduğunu diqqətə çatrdıran Helqa Şmid qeyd
edib ki,Türkiyə coğrafiyanı da üstün bir
amilə, təsiredici gücə çevirmişdir. Əslində
Türkiyə Qərb və Şərq ölkəsi olaraq Avrasiyanın tam ortasında Avropa və Asiya
arasında körpü vəzifəsini yerinə yetirir.
Buna görə də bu bağlılıq və multikultural
düşüncə baxımından ən önəmli ölkələrdən
biridir.

“Xalq qəzeti”

söhbətləşirəm. Bu dəfə də istisna deyil.
Bu dəfə V İslam Həmrəyliyi
Oyunlarında siz Azərbaycanı təmsil
edəcəksiniz. Əminəm ki, ləyaqətlə
təmsil edəcəksiniz. Çünki bizim
idmançılar artıq bütün beynəlxalq
yarışlarda öz gücünü təsdiqləmişlər.
Azərbaycan bu gün dünyada
güclü idman ölkəsi kimi tanınır və

(ardı 2-ci səhifədə)

FTB agentləri Donald Trampın
Mar-a-Laqodakı malikanəsində
axtarış aparıblar
ABŞ Federal
Təhqiqat Bürosunun
agentləri sabiq
prezident Donald
Trampın Floridadakı
Mar-a-Laqo
malikanəsində axtarış
aparıblar.

“Xalq qəzeti”

ATƏT-in Baş katibi: Türkiyə Ermənistan
və Azərbaycan arasında normallaşma
prosesinə mühüm töhfələr verir

Ankarada XIII Səfirlər Konfransında
çıxışı zamanı ATƏT-in Baş katibi Helqa
Şmid bildirib ki, Türkiyənin Ermənistan
və Azərbaycan arasında normallaşma
prosesinə töhfələri və maraqlı tərəflərlə
işləməsi ATƏT üçün çox önəmlidir.

Görüşdə çıxış edən Prezident
İlham Əliyev dedi:
– Əziz idmançılar, əziz dostlar.
Mən indicə Konya Hava
Limanında yerə enmişəm və hava
limanından dərhal buraya, sizinlə
görüşə gəlmişəm. Bu, bir ənənədir.
Hər dəfə mötəbər beynəlxalq yarışlar
ərəfəsində idmançılarla görüşüb onlarla

bizim qələbələrimiz həm Olimpiya
Oyunlarında, həm də dünya, Avropa
çempionatlarında artıq adi hala çevrilib.
Azərbaycan azarkeşləri də bir növ buna
öyrəşiblər. Əminəm ki, idmançılarımız
bu dəfə də gözəl nəticə göstərəcəklər.
Artıq birinci qızıl medalımız var.
Komandanı bu münasibətlə təbrik
etmək istəyirəm. Oyunların rəsmi açılış
mərasimi bu gündür, amma Oyunlar
artıq davam edir. Əminəm ki, bu gözəl
nəticə digər idmançılar üçün də gözəl
bir stimul olacaq.

Dünya Bankının açıqlamasında deyilir ki, maliyyə paketi
ABŞ-ın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi (USAİD) vasitəsi ilə ayırdığı
4,5 milyard dollarlıq qrantdan ibarətdir.
Maliyyə dəstəyi Ukraynada kəskin maliyyə defisitini azaltmağa dəstək vermək məqsədi daşıyır. Bu vəsait Kiyevə
sosial müavinətləri, tibbi xidmətləri və pensiya xərclərini
ödəməyə kömək edəcək. Yardım paketi dövlət qulluqçularına, səhiyyə işçilərinə, müəllimlərə əməkhaqlarının
verilməsinə, xəstəxanaların, məktəblərin, digər kritik infrastruktur obyektlərinin mavi qaz və elektrik enerjisi ilə təminatına
xərclənəcək.
Ukrayna hökuməti bu maliyyə yardımını bir neçə tranşa
alacaq. 3 milyard dollarlıq ilk tranş avqustda veriləcək.
USAİD bəyan edib ki, bu vəsait xərcləndikdən sonra ABŞ
Ukrayna hökumətinə 8,5 milyard dollar həcmində birbaşa büdcə
yardımı göstərəcək.

Bu barədə Donald Tramp
“Truth Social” şəbəkəsində
bildirib: “Aidiyyəti dövlət
qurumları ilə aparılan iş
və əməkdaşlıq fonunda
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Birinci vitse-prezident
Mehriban Əliyeva və Heydər Əliyev
Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva
Konyada Mövlanə muzeyini ziyarət ediblər
(bax səhifə 3)

evimdə bu gözlənilməz axtarış lazımi və
məqsədəuyğun deyildi”.
Sabiq prezident baş verənləri onun
2024-cü ildə keçiriləcək prezident
seçkilərində iştirakını istəməyən radikal sol
demokratların hücumu hesab edir.
NewsNasion telekanalı 9 saat davam
edən bu axtarışda Trampın üç vəkilinin də
iştirak etdiyini bildirib.

Telekanalın məlumatına görə, FTB
əməkdaşları sabiq prezidentin seyfindən
götürülmüş sənədləri axtarır.
Qeyd edək ki, 2022-ci ilin yanvar ayında ABŞ Milli Arxiv və Sənədləşmə İdarəsi
(NARA) Trampdan prezidentin ofisinin
fəaliyyətinə dair Ağ Evdən götürülərək onun
malikanəsinə aparılan 15 qutu sənədin
qaytarılmasını tələb etmişdir. Fevral ayında
NARA Ədliyyə Nazirliyinə müraciət edərək,
sabiq ABŞ liderinin “məxfi” və “tamamilə
məxfi” qrifli sənədlərlə davranışının yoxlanılmasını xahiş etmişdir. O zaman Donald
Tramp bildirmişdi ki, məsələ ilə bağlı NARA
ilə əlaqə saxlayır və sənədlər aparılarkən
ABŞ qanunvericiliyinin bütün tələblərinə
əməl olunmuşdur.
ABŞ mediası hazırkı axtarışın
sənədlərlə bağlı işin təhqiqatı ilə əlaqədar
olduğunu ehtimal edir.
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Konyada V İslam Həmrəyliyi Oyunlarında Azərbaycanı təmsil edən idmançılarla görüş

Beş il bundan əvvəl Bakıda keçirilmiş
İslam Həmrəyliyi Oyunlarında bizim komandamız çox gözəl nəticə göstərmişdir,
komanda hesabında birinci olmuşdur.
Eyni zamanda, Bakıdakı Oyunlar İslam
həmrəyliyinin güclənməsinə təkan
vermişdir. Çünki müsəlman ölkələrinin
idmançıları bir müddət bir-biri ilə sıx
təmasda olmuşlar. Əminəm ki, burada
da siz yeni dostlar tapacaqsınız. Çünki
bu Oyunlar həm idman yarışıdır, həm də
ki, müsəlman ölkələri arasındakı birliyi,
həmrəyliyi, dostluğu möhkəmləndirən
amildir.
Onu da qeyd etməliyəm ki, ilk dəfə
olaraq Azərbaycan idmançıları İslam
Həmrəyliyi Oyunlarında qalib ölkəni
təmsil edəcəklər. Bu, hamımız üçün böyük qürurverici hadisədir. Çünki biz artıq
müzəffər xalqın nümayəndələri, qalib
ölkənin nümayəndələri kimi bu Oyunlarda iştirak edəcəyik. Döyüş meydanlarında əldə edilmiş Qələbə idman yarışlarında da özünü əks etdirəcək.
Bir sözlə, əziz idmançılar, mən sizi
ürəkdən salamlayıram, sizə uğurlar
arzulamaq istəyirəm. Əminəm ki, hər
zaman olduğu kimi, Azərbaycanın idman
bayrağı, idman şöhrətimiz yüksəklərdə
olacaq və siz Vətənə qələbələr,
müvəffəqiyyətlər, uğurlarla qayıdacaqsınız. Təbrik edirəm.

***

(əvvəli 1-ci səhifədə)
Bu dəfə bu Oyunlar Bakıdan sonra
Konyada keçirilir, qardaş ölkədə keçirilir. Əminəm ki, siz özünüzü burada
evinizdəki kimi hiss edirsiniz. Əlbəttə ki,

bu Oyunların Türkiyədə keçirilməsi bizim
üçün əlavə imkanlar yaradır. Əlbəttə,
biz çox şadıq ki, bu Oyunlar qardaş
Türkiyədə keçirilir. Əminəm ki, bu Oyunlar həm idman bayramı, həm də İslam
həmrəyliyi bayramı kimi yadda qalacaq.

Gənclər və idman naziri Fərid
Qayıbov dedi:
– Çox hörmətli cənab Prezident.
Hörmətli Mehriban xanım.
İcazə verin, nümayəndə heyəti
adından Sizi Atletlər Kəndində salamlayım. Sizin daimi qayğınıza görə
təşəkkürümüzü bildirmək istərdik. Sizin
tapşırığınızla atletlər üçün hər cür şərait
yaradılıb və komandamız hazırdır. Qeyd
etdiyiniz kimi, artıq bizim ilk medalımız
var, dünən Anna Skidan qızıl medal
qazanıb.
Güləşçi Rafiq Hüseynov: Hörmətli
cənab Prezident, hörmətli Mehriban xanım. Mən komanda yoldaşlarım adından,
həm də, eyni zamanda, öz adımdan Sizi
salamlayıram. Çox sağ olun ki, dəyərli
vaxtınızı ayırıb bizimlə maraqlanırsınız.
Mən əminəm ki, Sizinlə görüş bizə əlavə
ruh yüksəkliyi verəcək və eyni zamanda, bizim çıxışlarımıza çox müsbət təsir
edəcək. Sevinirəm ki, cənab Prezident
şəxsən özü bizimlə maraqlanır. Sizə
təşəkkür edirəm.

Prezident İlham Əliyev: Sağ olun.
Stend atıcısı Rigina
Meftahətdinova: Cənab Prezident, salam. Mehriban xanım Sizi salamlayıram.
Mən idmançı ailəsində böyümüşəm.
Olimpiya çempionu Zemfira xanım
Meftahətdinovanın qızıyam. Özüm də
bu idmanla məşğulam. Mən çox fəxr
edirəm ki, Siz bizə həmişə diqqət, qayğı
göstərirsiniz. Çox olun, Sizə təşəkkür
edirəm.
Prezident İlham Əliyev: Çox sağ
olun. Sizə uğurlar arzulayıram.
Mehriban xanım Əliyeva: Anna
Skidan qızıl medal alıb.
Prezident İlham Əliyev: Qızıl medal,
təbrik edirəm.
Anna Skidan: Sağ olun.
Mehriban xanım Əliyeva: Təbrik
edirik, sizinlə fəxr edirik.

***
Xatirə şəkilləri çəkdirildi.

***
Velosipedçi Elçin Əsədov: Cənab
Prezident, mən Elçin Əsədovam. Şuşada beynəlxalq velosiped idmanı yarışının
qalibiyəm. Çox fəxr edirəm. Orada qürur

duyduq, “dəmir yumruq”la. Çox sağ olun,
cənab Prezident, minnətdaram.
Prezident İlham Əliyev: Çox sağ
olun.
Paralimpiyaçı: Allah razı olsun, bizim üçün hər cür şərait yaradılıb. Keçmiş
müharibə veteranı kimi, İnşallah, burada
da bayrağımızı ucaldarıq.
Prezident İlham Əliyev: İnşallah.
Paralimpiyaçılarımız da Paralimpiya
Oyunlarında yaxşı nəticə göstərmişdilər.

***
Qeyd edək ki, V İslam Həmrəyliyi
Oyunları 2021-ci ildə keçirilməli idi, lakin
qlobal pandemiya səbəbindən yarış bir il
təxirə salındı.
Oyunların məhz Konyada keçirilməsi
təsadüfi deyil. Qədim tarixi olan Konya şəhəri həm də İslam sivilizasiyasının mühüm mərkəzlərindən sayılır.
Böyük təsəvvüf şairlərindən olan
Cəlaləddin Ruminin türbəsi zahidlər
üçün ziyarətgahdır. Ümumiyyətlə, Konya
müxtəlif mədəniyyətlərin bir araya gəldiyi
harmonik ruha sahibdir.
Avqustun 18-dək davam edəcək
V İslam Həmrəyliyi Oyunlarında 56
ölkədən atletlər idmanın 24 növü üzrə

483 dəst medal uğrunda mübarizə
aparırlar. Azərbaycanı İslamiadada 281
idmançı təmsil edir. Onlar ağır atletika,
atıcılıq, atletika, basketbol 3x3 (qadınlar
və kişilər), cüdo, futbol, güləş, gimnastika, aerobika, bədii gimnastika, həndbol
(qadınlar və kişilər), karate, kikboksinq,
qılıncoynatma, oxatma, para-oxatma,
para-atletika, para-üzgüçülük, stolüstü
tennis, taekvondo, velosiped, voleybol
(qadınlar və kişilər) və üzgüçülük yarışlarında güclərini sınayırlar.
2017-ci il mayın 12-22-də Bakıda
keçirilmiş IV İslam Həmrəyliyi Oyunları
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi, Birinci vitse-prezident və Təşkilat Komitəsinin
sədri Mehriban xanım Əliyevanın
fəaliyyəti sayəsində bütün dünyaya nümayiş etdirdi ki, İslam aləmi bir ola bilir
və bu birlik gücümüzü daha da artırır.
“Bakı-2017”də Azərbaycan idmançıları 162 medalla (75 qızıl, 50 gümüş və
37 bürünc) birinci oldular. Türkiyə ikinci
(195 medal), İran üçüncü (98 medal),
Özbəkistan dördüncü (63 medal),
Bəhreyn (21 medal) isə beşinci yerdə
qərarlaşdı.

AZƏRTAC
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Prezident İlham Əliyev Konyada
Fələstinin Baş nazirini qəbul edib

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev avqustun
9-da Konyada Fələstin Dövlətinin Baş naziri Mohammed Ştayyehi
qəbul edib.
Mohammed Ştayyeh Fələstin
Dövlətinin Prezidenti Mahmud Abbasın
salamlarını Prezident İlham Əliyevə
çatdırdı.
Dövlətimizin başçısı salamlara görə
minnətdarlığını bildirdi, onun da salamlarını Mahmud Abbasa çatdırmağı xahiş
etdi.
Mohammed Ştayyeh Azərbaycanın
Fələstinə göstərdiyi həmrəyliyə, verdiyi
dəstəyə və humanitar yardımlara görə
dövlətimizin başçısına minnətdarlığını
bildirdi. İkitərəfli əlaqələrimizin müxtəlif

sahələrdə uğurla inkişaf etdiyini deyən
Baş nazir İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı,
Qoşulmama Hərəkatı çərçivəsində
qarşılıqlı dəstəyi vurğuladı. Fələstin
Dövlətinin Baş naziri Azərbaycanın
bütün sahələrdə əldə etdiyi nailiyyətlərlə
bağlı təbriklərini çatdırdı. Mohammed
Ştayyeh Azərbaycanın Fələstində
səfirliyinin açılması ilə əlaqədar məsələ
qaldırdı.
Xoş sözlərə görə təşəkkürünü
bildirən Prezident İlham Əliyev
Azərbaycan xalqının Fələstin xalqı ilə

Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva və
Heydər Əliyev Fondunun
vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Konyada
Mövlanə muzeyini ziyarət ediblər

həmrəy olduğunu qeyd etdi. Prezident
İlham Əliyev Fələstin Dövlətinin Prezidenti Mahmud Abbasın ölkəmizə səfərini
və onunla təmaslarını məmnunluqla
xatırlayaraq siyasi, iqtisadi, təhsil,
mədəniyyət, idman sahələrində
əməkdaşlığın genişləndirilməsinin
əhəmiyyətini vurğuladı.
Prezident İlham Əliyev fələstinli
tələbələrin ölkəmizdə təhsil almasına
toxunaraq, onlara dövlət tərəfindən ayrılan qrantları vurğuladı və Azərbaycanın
bu qrantları artırmağa hazır olduğunu
bildirdi.

AZƏRTAC

Prezident İlham Əliyev Konyada Şimali Kipr
Türk Respublikasının Prezidentini qəbul edib

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev avqustun
9-da Konyada Şimali Kipr Türk Respublikasının Prezidenti Ersin
Tatarı qəbul edib.
Görüşdə Türk dünyasında xalqlar
arasında əlaqələrin möhkəmlənməsi
işinə xidmət edən V İslam Həmrəyliyi
Oyunlarının Türkiyədə keçirilməsinin

önəmi vurğulandı. Bu mötəbər
beynəlxalq idman tədbirinin Bakıda
da yüksək səviyyədə təşkil olunduğu
məmnunluqla qeyd edildi.

Söhbət zamanı Türk dünyası
xalqlarının bir-biri ilə tarixi bağlılığına söykənən əlaqələrin humanitar,
mədəniyyət, təhsil, idman sahələrində
genişlənməsinin əhəmiyyətinə toxunuldu.

AZƏRTAC

Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov Türkiyənin
aparıcı media orqanlarına müsahibə verib
Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov
Türkiyəyə işgüzar səfəri çərçivəsində avqustun 9-da bu ölkənin
aparıcı media orqanlarına müsahibə verib.

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat
xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildi-

rilib ki, nazir Ceyhun Bayramov “TRT
World”, habelə “Hürriyyət”, Anadolu

Agentliyi, “Haber Global” və “Daily
Sabah”ın müxbirlərinin 44 günlük Vətən
müharibəsindən sonrakı mərhələdə
bölgədə sülh və əmin-amanlığın təmin
olunması istiqamətində səylər, Avropa İttifaqının vasitəçiliyi ilə danışıqlar,
Ermənistanın Azərbaycana qarşı son
təxribatları, üçtərəfli bəyanatları pozması və öhdəliklərini yerinə yetirməməsi,
Türkiyə-Ermənistan əlaqələrinin normallaşması prosesi, Zəngəzur dəhlizi
üzrə işlər, Şuşa Bəyannaməsindən
irəli gələn tədbirlər, habelə Londondakı
səfirliyimizə radikal dini qruplaşmaların
hücumu barədə sualları cavablandırıb.
Nazir media nümayəndələrinə
Azərbaycanla Türkiyə arasında
münasibətlərin yüksək səviyyəsi və çoxsaylı əməkdaşlıq istiqamətləri, bölgədə
sülhün, təhlükəsizliyin və inkişafın təmin
olunmasına dair Azərbaycanın baxışları və addımları, ölkəmiz tərəfindən
aparılan bərpa və yenidənqurma işləri,
nəqliyyat-kommunikasiya xətlərinin
bərpası, habelə mina təhlükəsi barədə
məlumat verib, digər qarşılıqlı maraq
doğuran sahələrdə müzakirə aparılıb.

Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban
Əliyeva və Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva
avqustun 9-da Türkiyənin Konya şəhərində Mövlanə muzeyini
ziyarət ediblər.
Konya Şəhər Mədəniyyət və Turizm
İdarəsinin rəhbəri Əbdülsəttar Yarar Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya
və Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevaya muzey barədə
məlumat verdi.
Bildirildi ki, Türk və İslam dünyalarının ən böyük sufilərindən olan Mövlanə
Cəlaləddin Ruminin Konyanın Karatay
səmtində yerləşən muzeyi 1926-cı ildən
Mövlanənin yaşadığı bina kompleksində
fəaliyyət göstərir. Mədəniyyət ocağı
həm də “Mövlanə türbəsi” kimi tanınır.
Hündürlüyü 25 metr olan türbə dörd qalın – “fil ayaq” adlanan sütunlar üzərində
tikilib. Türbənin əsas günbəzi firuzəyi
rəngli olduğundan “Yaşıl qübbə” adlan-

dırılır. İçəridən piramida formalı olub üç
tərəfi açıq, cənub tərəfdən isə divarlarla
örtülü olan türbənin üstü qızılı ulduzlar,
zəminləri isə müxtəlif rənglərlə boyanıb.
Qübbənin yuxarısında ağ xətlə “Bismillah” və “Ayətül kürsü” həkk edilib.
Qeyd edildi ki, muzeydə Mövlanə
ilə oğlu Sultan Veledə aid iki məzar
var. Burada Osmanlı dövründə hədiyyə
olunan nadir əsərlər nümayiş etdirilir.
Ekspozisiyanın 4 qapısı – “Dərviş”,
“Hamuşan”, “Çələbiyan” və “Pir” qapıları
mövcuddur. Türbənin önündə Osmanlı
dövrünün dövlət xadimlərindən olan
Mahmud Paşa tərəfindən tikilən gümüş
qəfəs var.
Diqqətə çatdırıldı ki, kompleksdə yer

alan məsciddə Qaramanoğulları və Osmanlı dövrlərinə aid əlyazma, “QuraniKərim”in nüsxələri, Məsnəvilər və
miniatür əlyazmaları ilə xalı səccadələr
nümayiş etdirilir.
Vurğulandı ki, “Tilavət” adlanan
otaq hazırda muzeyin xəttatlıq sənəti
nümunələrinin nümayiş olunduğu
bölmə kimi fəaliyyət göstərir. Ekspozisiyada Osmanlı dövrünün məşhur
xəttatlarından sayılan Mahmud
Cəlaləddin, Mustafa Raqim, Hülusi,
İzzət, Yesarizad, Sultan II Mahmud kimi
xəttatların lövhələri də var.
Daxil-i Üşşaq salonuna gümüş
qapılardan daxil olurlar. Üstü üç qübbə
ilə örtülmüş bu sahənin şimal tərəfində
Xorasan ərlərinə aid tabutlar və gümüş
qəndillər var.
Sonda qarşılıqlı hədiyyələr təqdim
olundu.
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Beşinci İslamiadanın açılış mərasimində iştirak edən dövlət, hökumət və
nümayəndə heyətləri başçılarının şərəfinə şam yeməyi verilib

Avqustun 9-da Türkiyənin Konya şəhərində V İslam Həmrəyliyi
Oyunlarının açılış mərasimində iştirak edən dövlət, hökumət və
nümayəndə heyətləri başçılarının şərəfinə şam yeməyi verilib.
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev şam yeməyində
iştirak edib.
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib
Ərdoğan Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevi və digər rəsmi şəxsləri qarşıladı.

Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan
dövlət, hökumət və nümayəndə heyətləri
başçıları ilə söhbət etdi.
Sonra şam yeməyi oldu.
Tədbirdə çıxış edən Türkiyə
Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan dövlət

və hökumət başçılarını, nümayəndə
heyətlərinin rəhbərlərini salamlayaraq
dedi: “V İslam Həmrəyliyi Oyunları
ilə əlaqədar bu qardaşlıq süfrəsi
ətrafında sizinlə birlikdə olmaqdan
böyük məmnunluq duyuram. Həzrət
Mövlanənin şəhəri Konyamıza hamınız
xoş gəlmisiniz. Sizin şəxsinizdə İslam
dünyasının müxtəlif bölgələrindən
Oyunlarda iştirak edən bütün

idmançılarımıza və komandalarımıza da
“Xoş gəldiniz!” deyirəm.
İslam Həmrəyliyi Oyunlarının
sonuncusunu əziz Qardaşım İlham
Əliyevin və hörmətli birinci xanım
Mehriban Əliyevanın ev sahibliyi ilə
2017-ci ildə Azərbaycanda keçirmişdik.
Azərbaycanlı qardaşlarım hər baxımdan
uğurlu ev sahibliyinə imza atmışdır”.

Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan
pandemiya ilə bağlı məhdudiyyətlərin
yumşaldılmasından sonra V
İslamiadanın keçirilməsindən
məmnunluğunu ifadə etdi, Oyunlara
marağın böyük olduğunu vurğuladı.
Dünyada gərginliklərin, iqtisadi
çətinliklərin yaşandığını, müsəlmanlara
qarşı bütün sahələrdə ayrı-seçkiliyin
ciddi narahatlıq doğurduğunu vurğulayan

Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan
Konyadan bütün dünyaya ötürüləcək
qardaşlıq mesajlarının bu ayrı-seçkiliyin
qarşısının alınmasına töhfə verəcəyinə
əminliyini bildirdi.
Türkiyə Prezidenti bütün
komandalara və idmançılara uğurlar
arzuladı.

AZƏRTAC

Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva
Konyada Azərbaycan Prezidenti
İslamiadanın açılış mərasimindən paylaşım edib
İlham Əliyev ilə Türkiyə Prezidenti
Azərbaycan
Rəcəb Tayyib Ərdoğan arasında görüş olub Respublikasının
Birinci
vitse-prezidenti Mehriban
Əliyeva rəsmi instaqram
səhifəsində Türkiyənin
Konya şəhərində keçirilən
V İslam Həmrəyliyi
Oyunlarının açılış
mərasimindən paylaşım
edib.
AZƏRTAC paylaşımı
təqdim edir: “V İslam
Həmrəyliyi Oyunlarının
açılış mərasimi. Konya,
Türkiyə. 09.08.2022”.

Avqustun 9-da Konya şəhərində Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev ilə Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb
Tayyib Ərdoğan arasında görüş olub.
Prezident İlham Əliyev V İslam
Həmrəyliyi Oyunlarının açılış
mərasiminə dəvətə görə Türkiyə
Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğana
təşəkkür etdi.
Türkiyənin dövlət başçısı da öz
növbəsində dəvəti qəbul edib, tədbirdə
iştirak etdiyinə görə Prezident İlham
Əliyevə minnətdarlığını bildirdi.

Dövlətimizin başçısı, eyni zamanda,
İslam Həmrəyliyi Oyunlarının yüksək
səviyyədə təşkili ilə bağlı təbriklərini
çatdırdı.
Söhbət zamanı ölkələrimiz arasında
dostluq, qardaşlıq və müttəfiqlik
əlaqələrinin bütün sahələrdə uğurla
inkişaf etdiyi məmnunluqla vurğulandı.

Rəcəb Tayyib Ərdoğan Qarabağdakı
son hadisələrlə əlaqədar bir daha
Türkiyənin dəstəyini ifadə etdi və
şəhidlərlə bağlı başsağlığı verdi.
Dövlətimizin başçısı dəstəyə və
başsağlığına görə təşəkkür etdi.
Görüşdə bölgədə postmünaqişə
dövrü ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıldı,
eyni zamanda, iqtisadi, enerji, nəqliyyat
və hərbi sahələrdə əməkdaşlıq
məsələləri müzakirə olundu.

AZƏRTAC

Birinci vitse-prezident
Mehriban Əliyeva İslamiadanın açılış
mərasimindən foto və video paylaşıb
Azərbaycan Respublikasının Birinci vitseprezidenti Mehriban Əliyeva rəsmi instaqram
səhifəsində Türkiyənin Konya şəhərində
keçirilən V İslam Həmrəyliyi Oyunlarının açılış
mərasimindən video və foto paylaşıb.
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Konyada V İslam Həmrəyliyi Oyunlarının təntənəli açılış mərasimi keçirilib
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva mərasimdə iştirak ediblər

Avqustun 9-da Türkiyənin Konya şəhərində V İslam Həmrəyliyi
Oyunlarının təntənəli açılış mərasimi keçirilib.
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım
Mehriban Əliyeva mərasimdə iştirak
ediblər.
Açılış mərasiminin keçirildiyi
Konya Böyükşəhər Bələdiyyəsi
Stadionunun üzərində “Türk Yıldızları”
aerobatika komandalarının nümunəvi
pilotaj uçuşları möhtəşəm mərasimin

bildirən “  ”خ أsözü də yer alıb.
Açılış mərasimində Türkiyə
tarixinin müxtəlif dövrlərini və mədəni
zənginliklərini əks etdirən kompozisiya
nümayiş olundu. Kompozisiyanın
sonunda işıq effektləri vasitəsilə
səhnədə Türkiyə bayrağı və ay-ulduz
fiquru təcəssüm etdirildi. Ardınca
hərbçilər Türkiyənin Dövlət Bayrağını

iştirakçılarına xoş anlar yaşadıb.
Sonra Livan əsilli isveçli müğənni
Maher Zain konsert proqramı ilə çıxış
edib. Konsert zamanı dron və işıq
effektləri mərasimə xüsusi rəng qatıb.
Daha sonra müqəddəs “QuraniKərim”dən ayələr oxunub.
Bu möhtəşəm tədbirin tamaşaçıları
arenaya daxil olan Türkiyə Prezidenti
Rəcəb Tayyib Ərdoğanı, Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevi, digər dövlət
və hökumət başçılarını hərarətlə
alqışladılar.
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib
Ərdoğan Azərbaycanın birinci xanımı
Mehriban Əliyeva və Heydər Əliyev
Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva
ilə qısa söhbət etdi.
Mərasimdə əvvəlcə səhnəyə
çıxan rəqqaslar V İslam Həmrəyliyi
Oyunlarının loqosunu canlandırdılar.
Oyunlar üçün xüsusi olaraq lalə
formasında hazırlanmış loqo özündə
21 rəqəmini simvolizə edir. Loqoda,
həmçinin ərəb dilində “qardaş” sözünü

səhnəyə gətirdilər. Bayraq Türkiyənin
Dövlət Himni – “İstiqlal Marşı”nın
sədaları altında qaldırıldı.
Bayrağın qaldırılmasından sonra
“Konya-2021” V İslam Həmrəyliyi
Oyunlarının könüllülərinin və
komandaların paradı oldu.
Komandalar ölkələrin adlarının baş
hərflərinə uyğun qaydada əlifba sırası
ilə meydana daxil oldular. Əvvəlcə
Əfqanıstan idmançılarının keçidi oldu.
Azərbaycan atletləri meydana dördüncü
daxil oldular.
Prezident İlham Əliyev və birinci
xanım Mehriban Əliyeva komandamızın
üzvlərini hərarətlə alqışladılar.
Açılış mərasimində Azərbaycanın
üçrəngli bayrağını atlet Nazim Babayev
və voleybolçu Ayşən Abduləzimova
apardılar.
Nazim Babayev Avropa çempionu,
IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarının
qalibi, Qış Universiadasının ikiqat
qalibi, Yeniyetmələrin Yay Olimpiya
Oyunlarının bürünc medalçısıdır.

Ayşən Abduləzimova isə qadın
voleybolçulardan ibarət Azərbaycan
millisinin kapitanı, “Çağırış” kubokunun,
“Qızıl Avropa” liqasının və IV İslam
Həmrəyliyi Oyunlarının qalibidir.
Azərbaycanı İslamiadada 281
idmançı təmsil edir. Onlar ağır atletika,
atıcılıq, atletika, basketbol 3x3
(qadınlar və kişilər), cüdo, futbol, güləş,
gimnastika, aerobika, bədii gimnastika,
həndbol (qadınlar və kişilər), karate,
kikboksinq, qılıncoynatma, oxatma,

qəbul edildi. İdmançıların adından
paralimpiyaçı kamandan oxatan Öznur
Cüre, hakimlərin adından isə velosiped
idmanı üzrə ədalət təmsilçisi Serkan
Karademir and içdilər.
Açılış mərasimində Türkiyənin
gənclər və idman naziri Mehmet
Muharrem Kasapoğlu, İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatının Baş katibi Hissein Brahim
Taha və ISSF-nin prezidenti Abdülaziz
bin Türki el Faysal el-Suud çıxış etdilər.

qızıl dövrü tərənnüm edilir. Bu hissədə
dünya qaranlıq dövrünü yaşadığı
bir zamanda İslam alimlərinin bütün
insanlığa bu günümüzə qədər gəlib
çatan bəşəri irs qoymaları təbliğ olunur.
“Hikmətin gücü” kompozisiyasında
böyük bir mədəniyyətin paytaxtı,
elmin və hikmətin diyarı, könüllərin
görüş yeri olan Konyanın miras qalan
əsərləri təqdim olunur, bu qədim
şəhərin tarixinə səyahət edilir. “Könüllər
şəhəri: Konya” kompozisiyasında isə

şəhəri həm də İslam sivilizasiyasının
mühüm mərkəzlərindən sayılır. Böyük
təsəvvüf şairlərindən olan Cəlaləddin
Ruminin türbəsi zahidlər üçün
ziyarətgahdır. Ümumiyyətlə, Konya
müxtəlif mədəniyyətlərin bir araya gəldiyi
harmonik ruha sahibdir.
Xatırladaq ki, 2017-ci il mayın
12-22-də Bakıda keçirilmiş IV İslam
Həmrəyliyi Oyunları Prezident İlham
Əliyevin rəhbərliyi, Birinci vitse-prezident
və Təşkilat Komitəsinin sədri Mehriban

para-oxatma, para-atletika, paraüzgüçülük, stolüstü tennis, taekvondo,
velosiped, voleybol (qadınlar və kişilər)
və üzgüçülük yarışlarında güclərini
sınayırlar.
Komandaların keçidini ev sahibi –
Türkiyə atletləri tamamladılar. Qardaş
ölkəni bu yarışlarda 461 atlet təmsil edir.
Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan,
Prezident İlham Əliyev, digər dövlət və
hökumət başçıları, azarkeşlər Türkiyə
idmançılarını hərarətlə salamladılar.
Sonra Konya bölgəsinə məxsus
“Qaşıq havası” rəqsi ifa olundu.
Adlarını Türkiyənin idman tarixinə
qızıl hərflərlə yazdıran səkkiz atlet –
cüdoçu Hülya Şenyurt, taekvondoçu Nur
Tatar, güləşçi Yasemin Adar, karateçi
Merve Çoban, ağır atlet Halil Mutlu,
taekvondoçu Servet Tazegül və güləşçi
Mehmet Akif Pirim İslam Həmrəyliyi
İdman Federasiyasının (ISSF) bayrağını
meydana gətirdi.
ISSF-nin bayrağı qaldırıldıqdan
sonra idmançıların və hakimlərin andı

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib
Ərdoğan V İslam Həmrəyliyi Oyunlarını
açıq elan etdi.
Sonra atəşfəşanlıq oldu.
Ardınca V İslam Həmrəyliyi
Oyunlarının proqramında yer alan 24
idman növünün 9 min illik tarixi olan
Çatalhöyük mirasından ilhamlanaraq
hazırlanan qrafiklərin müşayiəti ilə
ecazkar təqdimatı nümayiş etdirildi.
Əsas qayəsi Mövlanə Cəlaləddin
Ruminin “Biz birləşdirməyə gəldik,
ayırmağa gəlmədik” olan açılış
mərasimi maraqlı kompozisiyaların
təqdimatı ilə davam etdi. “Salam olsun!”
kompozisiyası ilə Türkiyədən bütün
İslam dünyasına salam göndərildi.
“Həmrəyliyin gücü” kompozisiyasının
əsas qayəsi odur ki, İslam dünyası
bir-biri ilə qovuşur, birlik olur. Dünya
müsəlmanları həmrəyliyin gücü ilə
birləşir. Bu, İslam dünyasının dəyərlər
düşüncəsi ilə birləşməsinin və
həmrəyliyinin göstəricisidir. “Elmin gücü”
kompozisiyasında İslam dünyasının

İslam aləminin müdriklərinin uzun illər
elm və hikmət axtarışlarından sonra
Konyaya üz tutmaları və bu şəhərdə
İslam mədəniyyətinin ən nadir incilərini
yaratdıqları tərənnüm olunur. “Eşqin
gücü” kompozisiyasında bu gözəl
diyarda kök salan hikmətli düşüncələrin
öz bəhrəsini verdiyi, bu hikmətin və
sevginin Konyanı “Könüllər şəhəri”nə
çevirdiyi təbliğ edilir.
İdmanın birləşdirici gücü ilə
həmrəyliyi inkişaf etdirməyi hədəfləyən
V İslam Həmrəyliyi Oyunlarının təntənəli
açılış mərasimi möhtəşəm atəşfəşanlıqla
başa çatdı.
V İslam Həmrəyliyi Oyunları 2021-ci
ildə keçirilməli olsa da, qlobal pandemiya
səbəbindən yarış bir il təxirə salınıb.
Avqustun 18-dək davam edəcək V İslam
Həmrəyliyi Oyunlarında 56 ölkədən
4 mindən çox atlet idmanın 24 növü
üzrə 483 dəst medal uğrunda mübarizə
aparır.
Oyunların məhz Konyada keçirilməsi
təsadüfi deyil. Qədim tarixi olan Konya

xanım Əliyevanın fəaliyyəti sayəsində
bütün dünyaya nümayiş etdirdi ki, İslam
aləmi bir ola bilir və bu birlik gücümüzü
daha da artırır. “Bakı-2017”də 54
ölkədən 3 mindən çox atlet idmanın 24
növü üzrə keçirilən yarışlarda 269 dəst
medal uğrunda mübarizə aparıb. Bu
Oyunlara 425 atletlə qatılan Azərbaycan
162 medalla (75 qızıl, 50 gümüş və
37 bürünc) birinci oldu. Türkiyə ikinci
(195 medal), İran üçüncü (98 medal),
Özbəkistan dördüncü (63 medal),
Bəhreyn (21 medal) isə beşinci yerdə
qərarlaşdı.
İslam Həmrəyliyi Oyunları ilk dəfə
Səudiyyə Ərəbistanının Ciddə şəhərində
keçirilib. İranın paytaxtı Tehranda
keçirilməli olan ikinci İslamiada ləğv
edilib. Üçüncü Oyunlar 2013-cü ildə
İndoneziyanın Palembanq şəhərində
təşkil olunub. VI İslam Həmrəyliyi
Oyunları isə 2025-ci ildə Kamerunun
paytaxtı Yaundedə keçiriləcək.
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Hikmət Hacıyev: İşğaldan sonra
Laçında ermənilərin qanunsuz
məskunlaşdırılması aparılıb
Laçının işğalı və talan
edilməsindən sonra Yaxın Şərqdən
olan ermənilər bu ərazilərdə
qanunsuz məskunlaşdırılıb.
Bu barədə Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri
üzrə şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev
özünün tviter hesabındakı paylaşımında
qeyd edib.
AZƏRTAC paylaşımı təqdim edir:
“Robert Silinin 1992-ci ilin mayında Laçının Zabux kəndinin Ermənistan tərəfindən
qanunsuz işğalı, yandırılması və talan
edilməsi haqqında “Times” qəzetində
reportajı. İşğaldan sonra ermənilərin Yaxın
Şərqdən köçürülməsi yolu ilə qanunsuz
məskunlaşdırılması aparılıb. Əlyazmalar
yanmır”.

Baş prokuror Oğuz Rayon
Prokurorluğunda vətəndaşları qəbul edib

XİN Ceyhun Bayramovun 13-cü səfirlər
konfransındakı çıxışı ilə bağlı məlumat yayıb
Avqustun 8-də Azərbaycan Respublikasının xarici işlər
naziri Ceyhun Bayramov Türkiyə Respublikasının xarici
işlər naziri Mövlud Çavuşoğlunun dəvəti əsasında Ankarada
keçirilən “2023-cü il ərəfəsində və ondan sonrakı dövrdə
müdrik və humanist Türk diplomatiyası” mövzusunda XIII
səfirlər konfransında çıxış edib.
Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat
xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a
bildiriblər ki, Azərbaycan xalqının
ümummilli lideri Heydər Əliyevin “Bir
millət iki dövlət” və Mustafa Kamal
Atatürkün “Azərbaycanın sevinci bizim
sevincimiz, kədəri bizim kədərimizdir”
kəlamları ilə çıxışına başlayan nazir
Ceyhun Bayramov hazırda ən yüksək
mərhələdə olan Azərbaycan-Türkiyə
münasibətlərinin nümunə təşkil etdiyini
vurğulayıb. Münasibətlərin strateji
səviyyədən tarixi Şuşa Bəyannaməsi
ilə müttəfiqliyə yüksəldiyini diqqətə
çatdırıb. Azərbaycan xarici işlər nazirinin dünyanın 144 ölkəsində təmsil
olunan diplomatik missiya rəhbərlərinin,
Türkiyə səfirlərinin konfransında çıxışının əlaqələrin ən yüksək səviyyəsinin
göstəricisi olduğunu qeyd edib.
Prezident İlham Əliyevin və Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın
liderliyində qarşılıqlı maraqlarımıza xidmət edən birgə səylərimizin,
ölkələrimizin müxtəlif beynəlxalq platformalarda bir-birinə göstərdiyi dəstəyin
əhəmiyyəti vurğulanıb.
Nazir Ceyhun Bayramov
Azərbaycan ərazilərinin 30 ilə yaxın
müddətdə Ermənistan tərəfindən
işğalı zamanı həyata keçirilmiş vandallıqlar barədə məlumat verib. 44
günlük Vətən müharibəsindən sonra
postmünaqişə mərhələsində bölgədə
sülhün bərqərar olması, nəqliyyat-

kommunikasiya xətlərinin açılması,
Zəngəzur dəhlizinin bərpa olunması
istiqamətində Azərbaycan tərəfindən
atılan addımlardan, bərpa və quruculuq işlərindən bəhs edib. Ermənistanın
üçtərəfli bəyanatlara zidd fəaliyyətləri və
bölgədə son təxribatlar barədə iştirakçıları məlumatlandırıb.
Xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov
tərəfindən bununla yanaşı, ASALA və
digər erməni terror təşkilatları tərəfindən
şəhid edilən Türk diplomatlarının və
ailə üzvlərinin əziz xatirəsi yad edilib və
bölgəmizdə nifrət dolu ideologiyalara
yer olmadığı bildirilib.
Türkiyənin hər zaman Azərbaycanın
beynəlxalq hüquqa əsaslanan ədalətli
mövqeyini müdafiə etdiyini qeyd
edib. Xüsusilə də Vətən müharibəsi
zamanı və ondan sonrakı dövrdə
qardaş ölkənin bütün səviyyələrdə
Azərbaycana verdiyi siyasi dəstəyini,
Türkiyənin daim haqqın yanında
olmasını bildirib. Qardaş Türkiyə ilə
atdığımız qətiyyətli və məqsədyönlü addımların Cənubi Qafqaz və daha geniş
bölgədə sülh, təhlükəsizlik, ədalət və
rifahın daha da möhkəmləndirilməsinə
xidmət etdiyini vurğulayıb.
Müstəqil, güvənilən, balanslı və
çoxşaxəli diplomatiya həyata keçirən
Azərbaycanın ikitərəfli və çoxtərəfli
platformalarda həyata keçirdiyi işlər
barədə səfirlərə müfəssəl məlumat ve-

rib. 2019-cu ildən etibarən Qoşulmama
Hərəkatında sədrliyimiz, Türk Dövlətləri
Təşkilatında və digər beynəlxalq platformalarda fəal üzvlüyümüz çərçivəsində
təşəbbüslərimizin sülh və təhlükəsizliyə
müsbət töhfə verdiyi diqqətə çatdırıb.
Beynəlxalq münasibətlər sistemində
baş verən çağırışlar və transmilli
təhdidlərdən, beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə əməl edilməsində
yaşanan problemlərdən bəhs edən nazir, belə bir mühitdə əməkdaşlığın daha
da gücləndirilməsinin, yeni əməkdaşlıq
mexanizmlərinin və platformalarının
tətbiq edilməsinin vacib olduğunu qeyd
edib.
Böyük siyasi və iqtisadi potensiala
malik olan Azərbaycan və Türkiyənin
müttəfiqliyinin regionda sülhün və
təhlükəsizliyin, habelə bölgədə iqtisadi

inkişafın daha da gücləndirilməsinə
yönəldiyini diqqətə çatdırıb. Bütün
maneələrə baxmayaraq, 1990-cı
illərdən dövlətlərimizin həyata keçirdiyi
birgə irimiqyaslı regional layihələrdən
bəhs edən nazir, hazırda energetika,
nəqliyyat-logistika sahələrində reallaşan işlərin və gələcək planların ikitərəfli
səviyyədə, habelə geniş regional
müstəvidə ticarət-iqtisadi əlaqələrin
daha da genişlənməsinə böyük töhfə
verdiyini bildirib.
Ceyhun Bayramov çıxışının
sonunda qardaş ölkənin diplomatik təmsilçilərinə şərəfli və çətin
fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıb.
Daha sonra nazir Ceyhun Bayramov iştirakçıları maraqlandıran sualları
cavablandırıb.

Azərbaycan və Moldova arasında sosial
müdafiə sahəsində əməkdaşlıq genişlənir
Avqustun 9-da Baş prokuror Kamran Əliyev Oğuz Rayon Prokurorluğunun
inzibati binasında Oğuz, Şəki və Qəbələ rayonlarından, həmçinin digər
bölgələrdən olan vətəndaşları qəbul edib.
Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, qəbuldan əvvəl Baş
prokuror xalqımızın ümummilli lideri Heydər
Əliyevin şəhərin mərkəzində ucaldılmış
abidəsini ziyarət edib, önünə gül dəstələri
düzərək əziz xatirəsini ehtiramla yad edib.
Qəbulda iştirak edən 19 vətəndaşın
müraciətində qaldırdıqları məsələlərin, o
cümlədən konkret cinayət işlərinin istintaqı
və törədilmiş cinayətlər barədə məlumatların
araşdırılması zamanı yol verilmiş qanun
pozuntuları, mülki xarakterli mübahisələrlə
Prezident İlham Əliyev
müsahibələrinin birində bu barədə danışaraq, hərbi quruculuq məsələlərinin
onun gündəliyində hər zaman birinci
dərəcəli yer tutduğunu deyib: “Bu mövzu
həm mənim iş qrafikimdə, həm açıq
çıxışlarımda, həm də həmkarlarımla
əlaqələrimdə həmişə üstünlük təşkil
edib. Təbii ki, bu mövzu ətrafında
xalqımız birləşib və Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünün bərpasına nail
olub. Təsadüfi deyil ki, dövlət büdcəsi
nəzərdən keçiriləndə və hazırlananda da
bu, diqqətdə saxlanılıb…”.
Vətən müharibəsində acı
məğlubiyyətlə üzləşən Ermənistan iki ilə
yaxın bir müddətdə hələ də özünə gələ,
yaşadığı rüsvayçılıqdan nəticə çıxara bilmir. Ermənistan hakimiyyətinin revanşist
qanadı ağır sosial-iqtisadi durumdan xilas olmaq, əhalinin güzəranını yaxşılaşdırmaq barədə demək olar ki, düşünmür.
Erməni cəmiyyətinin müəyyən hissəsinin
işğalçı iddialardan əl çəkməyə, sülhə
gəlməyə gücü çatmır. Ona görə də İkinci
Qarabağ müharibəsi başa çatandan
indiyədək işğalçı tərəf ard-arda aşkargizli müxtəlif cinayətlər törədir. Təbii
ki, Azərbaycan Ordusu bunu cavabsız
qoymur, düşməni yerinə oturdur.
Yeri gəlmişkən, Prezident İlham
Əliyev Vətən müharibəsindən sonra
Ermənistana dəfələrlə xatırladaraq, bu
ölkəyə məxsus qanunsuz silahlı dəstənin
Azərbaycan ərazisindən çıxarılmasını
tələb edib. Dövlətimizin başçısı sonuncu
dəfə məlum birgə Bəyanatın tələbinə
uyğun olaraq, qanunsuz erməni silahlı
dəstələrinin ərazilərimizdən çıxarılmadığı və təxribatlar törədildiyi təqdirdə,
Azərbaycan tərəfinin müvafiq formada
öz təhlükəsizliyini gerçəkləşdirmək üçün
ciddi addımlar atacağını bildirib. Lakin
Ermənistan bu sərt xəbərdarlıqdan
nəticə çıxarmayıb, əvvəlki xarakterinə
sadiq qalaraq, təcavüzkar, təxribatçı və
işğalçılıq mövqeyini nümayiş etdirib.
Xatırladaq ki, Ermənistanın sonuncu
təxribatına- avqustun 3-də Laçın rayonu
istiqamətində ordumuzun bölmələrinin
mövqelərinin separatçılar tərəfindən
intensiv atəşə tutulmasına cavab
olaraq, Azərbaycanın keçirdiyi “Qisas”
əməliyyatı çərçivəsində düşmən, sözün

bağlı və sosial problemlərə aid müraciətlərin
bilavasitə prokurorluqda və ya aidiyyəti icra
orqanlarında operativ həlli üçün Kamran
Əliyev müvafiq göstərişlər verib.
Qəbuldan sonra Baş prokuror Şəki və
Qəbələ rayon prokurorluqlarına gedib,
əməkdaşlarla görüşlər keçirməklə onlara konkret tapşırıqlar verib, vətəndaşların
müraciətlərinə obyektiv baxılması və qəbulu
işinin düzgün təşkilinə görə tabeli prokurorların fərdi məsuliyyət daşıdıqlarını diqqətə
çatdırıb.

Azərbaycanın əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Sahil
Babayevlə Moldovanın əmək və sosial müdafiə naziri Marçel
Spatar arasında videokonfrans formatında görüş olub.
ƏƏSMN-in ictimaiyyətlə əlaqələr
və kommunikasiya şöbəsindən
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, görüşdə nazir
S.Babayev ötən dövrdə ölkəmizdə
aparılan sosial islahatlar və onların
müsbət nəticələri, DOST konsepsiyası, şəhid ailələri üzvləri, həmçinin
müharibə iştirakçılarının müraciətləri
üzrə vahid əlaqələndirmə mərkəzləri,
postmüharibə dövründə sosial dəstək
tədbirləri, sosial sahədə elektron texnologiyaların tətbiqi, əhaliyə göstərilən
proaktiv xidmətlər barədə ətraflı
məlumat verib.
Azərbaycanın əmək və əhalinin so-

sial müdafiəsi naziri hər iki nazirlik arasında bir çox sahələrdə, o cümlədən
əmək və sosial təminat sahəsində
əməkdaşlığın genişləndirilməsi, fəal
təcrübə mübadiləsi üçün böyük potensialın mövcudluğundan bəhs edib.
Nazirliklər arasında əməkdaşlığın
hüquqi bazasının gücləndirilməsinin
vacibliyini qeyd edən nazir S.Babayev
“Azərbaycan Respublikasının Əmək
və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
və Moldova Respublikasının Əmək
və Sosial Müdafiə Nazirliyi arasında
əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu” layihəsi üzrə hazırlıq işlərinin

aparıldığını nəzərə çatdırıb.
DOST layihəsinin ərsəyə
gətirilməsi və inkişafı, o cümlədən
DOST mərkəzləri şəbəkəsinin
genişləndirilməsi, vətəndaşlara xidmət
səviyyəsinin daha da yüksəldilməsi ilə
bağlı həyata keçirilən tədbirlər barədə
həmkarına ətraflı məlumat verib. DOST
təcrübəsinin bir çox xarici ölkələrin müvafiq qurumları tərəfindən öyrənildiyini
bildirən nazir Moldova ilə mütərəqqi
təcrübəni bölüşməyə hazır olduğunu
söyləyib.
Nazir S.Babayev mövcud ənənəvi
dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərinin
ölkə başçılarının birgə səyləri ilə xalqlarımızın mənafelərinə uyğun olaraq
bundan sonra da inkişaf edəcəyinə
əminliyini vurğulayıb.
M.Spatar iki ölkə arasında sosial

Azərbaycan Ordusu Ermənistanın hər cür
təxribatına cavab verməyə hazırdır
Ordu quruculuğu, ölkəmizin müdafiə
qabiliyyətinin və milli təhlükəsizliyinin
daha da gücləndirilməsi Ali Baş
Komandan, Prezident İlham Əliyev
tərəfindən bu gün də qarşıya qoyulan
əsas vəzifələrdən biridir. Buna
görə hazırda Silahlı Qüvvələrimizin
müasir hərbi texnika və silah-sursatla
təchizatı, təhlükəsizliyin təmin
olunması məqsədilə zəruri hərbi
infrastrukturun yaradılması, hərbçilərin
sosial-məişət və xidmət şəraitinin
yaxşılaşdırılması istiqamətində
tədbirlərin gerçəkləşdirilməsi daim
diqqət mərkəzində saxlanılır.
əsl mənasında, növbəti ağır zərbə aldı.
Bu antiterror əməliyyatı nəticəsində
Laçın və Kəlbəcər istiqamətində
strateji yüksəklik (Sarıbaba) Silahlı
Qüvvələrimizin nəzarətinə keçdi. Bundan başqa, Kiçik Qafqaz dağ silsiləsinin
Qarabağ istiqaməti davamında mühüm
yüksəklikdə (Qırxqız) də mövqelərimiz
gerçəkləşdirildi.
Azərbaycan Ordusu “Qisas”
əməliyyatı ilə dövlətimizin başçısının
sözü ilə əməli arasında vəhdət olduğunu bir daha işğalçı Ermənistanın
diqqətinə çatdırdı, düşmənin silahlı
dəstələrinin ərazilərimizdən çıxarılmadığı və təxribatlar törətdiyi halda
cəzalandırılacağı fikrinin təsdiqlədiyini
sübuta yetirdi.
Burada bir daha qeyd edək ki,
2020-ci il 10 noyabr üçtərəfli
Bəyanatında erməni silahlılarının
Azərbaycan ərazisindən dərhal çıxarılması öz ifadəsini tapıb. Amma iki
ilə yaxın bir vaxt keçsə də, bu, baş
verməyib. Ermənistan Qarabağdan hələ

də çəkilməyən separatçı tör-töküntülərin
və qanunsuz silahlıların bu torpaqlarda sülhə, əmin-amanlığa yönələn
təhlükəsinin qarşısını almaq əvəzinə,
onların daha da fəallaşmasına şərait
yaradıb. Bununla rəsmi İrəvan işğalçı
siyasətindən əl çəkmədiyini açıq-aşkar
büruzə verib.
Ermənistanın belə təxribatlarına
vaxtında və qətiyyətlə cavab verməsi
üçün, eyni zamanda, ərazi bütövlüyümüzün, təhlükəsizliyimizin daha etibarlı
müdafiəsi, qorunması, qalib Azərbaycan
Ordusunun daha da qüdrətlənməsi
istiqamətində dövlətimizin başçısının
rəhbərliyi ilə mühüm tədbirlər həyata
keçirilir. Belə ki, bütün sərhəd boyunca
yerləşdirilən hərbi hissələrin maddi-texniki bazası möhkəmləndirilir, ən müasir
hərbi texnika, silah və sursatlar alınır,
yeni hərbi şəhərciklər inşa edilir, qarşıya

qoyulan istənilən döyüş tapşırığını yerinə
yetirməyə hazır və qadir əməliyyat
komando hərbi hissələri fəaliyyətə
başlayır, şəxsi heyətin mənəvi-psixoloji
təminatının yüksəldilməsinə, Vətən
müharibəsinin qəhrəmanlıq ənənələri
ruhunda tərbiyə edilməsinə xüsusi önəm
verilir.
Müharibədən sonra işğaldan azad
edilən bölgələrdə dislokasiya olunan
hərbi hissələr düşmən təxribatlarının
qarşısını vaxtında və qətiyyətlə alaraq xidməti vəzifələrinin öhdəsindən
layiqincə gəlirlər.
İşğaldan azad edilən Kəlbəcər
rayonuna səfəri çərçivəsində yeni
yaradılan əməliyyat komando hərbi
hissəsinə Döyüş Bayrağının təqdim
olunması münasibətilə keçirilən
təntənəli mərasimdə ölkə Prezidenti,
Ali Baş Komandan İlham Əliyev deyib:

“Azərbaycan Ordusu daha güclüdür:
həm təchizat nöqteyi-nəzərdən, həm də
döyüş qabiliyyəti nöqteyi-nəzərdən. Ona
görə biz bundan sonra da Ordumuzun
inkişafı üçün ciddi addımlar atacağıq...
Əgər Ermənistan sərhədlərin müəyyən
edilməsi işində yenə də öz köhnə
taktikasına qapılsa, vaxt uzatmağa
çalışsa, nəticədə özü peşman olacaq.
Biz Ermənistanda baş qaldıran revanşist
qüvvələrin hərəkətlərinə diqqətlə baxırıq.
Onlar da bunu bilsinlər. Bax, o dağın
başında mənim sözlərim yazılıb: “Dəmir
yumruq yerindədir!” Bunu heç kim unutmasın”.
Vətən müharibəsinin başa çatması ilə yaranmış şəraitə uyğun olaraq işğaldan azad edilmiş ərazilərdə
müdafiə və mühafizənin təşkilini, Silahlı
Qüvvələrimizin qarşısında qoyulan
döyüş tapşırıqlarının uğurla yerinə

təminat sahəsində formalaşan uğurlu
əməkdaşlıqdan söhbət açıb, əmək və
sosial xidmətlər ilə bağlı Moldovanın
təcrübəsi, əldə olunan uğurlar barədə
məlumat verib.
Azərbaycanda sosial sahədə
həyata keçirilən islahatları yüksək
qiymətləndirən M.Spatar hər iki
nazirliyin bu prosesdə fəal təcrübə
mübadilələrinin önəmini qeyd edib.
Ölkəsinin əmək və sosial müdafiə
sahəsində ciddi islahatlara hazırlaşdığını söyləyən nazir Spatar Azərbaycanın
DOST təcrübəsinin yaxından
öyrənilməsi, eyni zamanda, tətbiqinə
maraqlı olduqlarını bildirib.
Görüşdə Azərbaycan Moldova arasında sosial müdafiə sahəsində ikitərəfli
əlaqələrin inkişaf perspektivləri barədə
geniş fikir mübadiləsi aparılıb.

yetirməsini gerçəkləşdirmək məqsədi
ilə 2021-ci il iyulun 24-də Ordu birliyi yaradılıb. Ötən müddət ərzində Ali
Baş Komandan və Müdafiə Nazirliyi
rəhbərliyi tərəfindən daim diqqət və
qayğı ilə əhatə olunan Ordu birliyində
həyata keçirilən məqsədyönlü tədbirlər,
zabit və gizirlərin öz xidməti vəzifələrini
böyük həvəslə yerinə yetirmələri
sözügedən birliyin, şübhəsiz ki, yaxın
gələcəkdə Azərbaycan Ordusunun lider
hərbi hissələrindən birinə çevriləcəyini
deməyə əsas verir.
Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin
məlumatına əsasən, ordumuz döyüş
hazırlığı planına əsasən, NATO-nun
əməliyyat imkanları konsepsiyası
çərçivəsində də təlimlərin mütəşəkkil
şəkildə keçirilməsini diqqətdə saxlayır. Bu zaman motoatıcı bölmələrin
təchizatı, avadanlığı, rabitə vasitələri
ilə təminatına, eləcə də digər zəruri
əməliyyat imkanlarının NATO standartları və tələbləri ilə icrasına və döyüş atışlı
məşğələlərin yerinə yetirilməsinə mühüm
önəm verilir.
Əməliyyat komando hərbi
hissələrində aparılan praktiki məşqlərdə
komandolar tərəfindən maneələr
yüksək peşəkarlıqla dəf olunaraq,
kəşfiyyat cığırının açılması və şərti
düşmənin məhv edilməsi tapşırıqları
uğurla reallaşdırılır. Komandoların fərdi
bacarıqlarının, o cümlədən atəş və
taktiki hazırlığının daha da yüksəldilməsi
məqsədi ilə keçirilən təlimlərdə qarşıya
qoyulan tapşırıqlar müvəffəqiyyətlə
nəticələnir.
Ordu birliyi və tabelikdə olan hərbi
hissələrlə ərazidə komanda-qərargah
təlimləri, tank, motoatıcı taborları və
artilleriya divizionu ilə taktiki təlimlər
yüksək səviyyədə təşkil olunur. Əlahiddə
rabitə, maddi-texniki təminat taborları
ilə taktiki xüsusi təlimlər də öz bəhrəsini
verir. Bütün bu təlimlərin keçirilməsi isə
bölmələrin döyüş qabiliyyətinin artırılması, şəxsi heyətin praktiki vərdişlərinin
inkişaf etdirilməsi ilə bərabər peşəkar
fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi məqsədi
daşıyır.

V.BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”

10 avqust 2022-ci il, çərşənbə

Vətən müharibəsi baş verəndən dərhal sonra Türkiyənin
dəstəyini hiss etdik, bu gün də hiss edirik. Əziz qardaşım,
hörmətli Prezident çox müsbət və çox dəqiq açıqlamalar
vermişdir. Bu açıqlamalar Azərbaycan xalqını çox məmnun
etdi, bütün dünyaya göstərdi ki, Türkiyə-Azərbaycan birliyi
sarsılmazdır və ağır günlərdə biz bir-birimizin yanındayıq.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
və Rəcəb Tayyib Ərdoğanın
liderliyində qarşılıqlı maraqlara
xidmət göstərən gerçək addımlarla dəstəkləndiyini diqqətə
çatdırıb. O, xarici siyasət və
diplomatiya sahəsində əlaqələrin
ulu öndər Heydər Əliyevin “Bir
millət, iki dövlət!” və Türkiyə
Cümhuriyyətinin banisi Mustafa
Kamal Atatürkün “Azərbaycanın

Türkiyə-Azərbaycan qardaşlıq əlaqələri hər zaman
həm xalqlarımız, həm də bölgə
üçün mühüm önəm daşıyır.
Belə bir əməkdaşlıq təkcə
ikitərəfli formatla kifayətlənmir.
Bu, eyni zamanda, bölgənin
təhlükəsizliyini şərtləndirir. Belə
ki, Türkiyə və Azərbaycan birgə
səylərlə bölgənin gələcək inki-

dərinləşdirilməsi xüsusi yer tutur.
Eyni zamanda, bu sırada iqtisadi
əməkdaşlığın gücləndirilməsi,
müştərək maraq daşıyan regional
və beynəlxalq strateji məsələlərdə
fəaliyyətlərin qarşılıqlı şəkildə
əlaqələndirilməsi də önəmli
vəzifələrdən biridir.
Yeri gəlmişkən, burada mühüm
bir məqamı da xatırlatmaq istərdik.
Belə ki, hazırda müstəqil daxili
və xarici siyasət kursu yürüdən,
uğurlu diplomatiyası ilə düşməni
İkinci Qarabağ müharibəsindəki
kimi siyasi və diplomatik səhnədə
yenidən tək saxlanılmasına məcbur edən dövlətimizin
başçısı dünyaya yeni nümunə
göstərir. Ölkə rəhbəri ordumuzun daha da gücləndirilməsini,
iqtisadiyyatımızın sürətli inki-
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Füzuli-Şuşa avtomobil yolunun
inşasında, eyni zamanda, Göygöl
bölgəsindən Kəlbəcərə magistralın çəkilişində, digər infrastruktur
layihələrinin icrasında, habelə
tarixi abidələrimizin bərpasında
səmərəli fəaliyyət göstərmələri
bunun bariz ifadəsidir.
Azərbaycan və Türkiyə
arasındakı iqtisadi əlaqələr həm
də çoxtərəfli strateji əhəmiyyətli
əməkdaşlığı əhatə edir. Bu özünü
daha çox, enerji-nəqliyyat qovşaqlarını nəzərdə tutan layihələrlə
büruzə verir. Bu layihələr 1994-cü
ildə “Əsrin müqaviləsi” ilə qəbul
edilən neft axtarış-kəşfiyyat
işləri ilə başlayıb, sonrakı illərdə
isə genişlənib. Azərbaycan və
Türkiyənin də tərəfdaş olduğu nəhəng regional layihələrə

Azərbaycan–Türkiyə münasibətləri
yüksələn xətlə inkişaf edir
Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Ankarada “2023 – Müdrik və mərhəmətli türk
diplomatiyası” mövzusunda keçirilən XIII səfirlər konfransında qardaş ölkənin xarici işlər naziri
Mövlud Çavuşoğlu çıxışında ümummilli lider Heydər Əliyevin “Bir millət, iki dövlət!” kəlamını
xatırladaraq, iki ölkə arasında müttəfiqlik münasibətlərinin və qardaşlıq bağlarının müstəsna
önəm daşıdığını bildirib. Mövlud Çavuşoğlu dünyada bu cür yaxınlığın, doğmalığın bənzərinin
olmadığını, tarixin çətin, məsuliyyətli sınaqlarının Azərbaycan və Türkiyə xalqlarını bir-birinə
daha da yaxınlaşdırdığını qeyd edib. O daha sonra deyib: “Bir əsr əvvəl Azərbaycan türkləri
milli mübarizəmizə dəstək üçün əlində, ovcunda nə var isə qardaş köməyi deyərək Türkiyəyə
göndərdi. Yəni, qardaşlarımız Qurtuluş savaşımızda bizləri tək qoymadılar. Qardaş köməyini
2020-ci ildə də gördük. Can Azərbaycanın Qarabağın işğaldan azad edilməsinə şahid olduq.
Amma, eyni zamanda, bu səfər bütün Türkiyə xalqı Can Azərbaycanın yanında oldu”.
Türkiyənin xarici işlər naziri konfransda Azərbaycan və
Türkiyə rəhbərləri tərəfindən
imzalanan Şuşa Bəyannaməsi ilə
əlaqələrin müttəfiqlik səviyyəsinə
yüksəldiyini də bildirib. O, bu
müttəfiqliyi gerçəkləşdirən
amillər haqqında danışarkən,
Azərbaycanın düşmən tapdağı
altındakı torpaqlarının işğaldan
azad edilməsinin mühüm önəm
daşıdığını diqqətə çatdırıb. Nazir
çıxışında, həmçinin Azərbaycanın
Vətən müharibəsində əldə etdiyi
parlaq qələbə nəticəsində türk
dünyasının özünə olan güvəninin
daha da gücləndiyini və adıçəkilən
Bəyannamədən sonra İstanbuldakı Zirvə görüşü ilə Türkdilli
Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının
adının Türk Dövlətləri Təşkilatı
olaraq dəyişdirildiyini xatırladıb:
“Bundan sonra təşkilata rəhbərlik
Azərbaycandan Türkiyəyə keçdi.
Azərbaycanın da məlum pandemiyanın çətinliklərinə və Vətən
müharibəsindən irəli gələn son
dərəcə ağır şərtlərə baxmayaraq,
təşkilatımıza uğurla sədrlik etdi.

İkitərəfli əməkdaşlıqlarımızla
yanaşı, bölgənin sülh və sabitliyi üçün də işləyirik, fikirlər irəli
sürürük. Məlum olduğu kimi,
üçtərəfli-dördtərəfli formatlarda mexanizmlərimiz var. Bunlar Türkiyə ilə Azərbaycanın
mərkəzdə olduğu mexanizmlərdir”.
Mövlud Çavuşoğlu İkinci
Qarabağ müharibəsindən sonra
bölgədə yaranan yeni vəziyyəti
dəyərləndirərək, Türkiyə və
Azərbaycanın Ermənistanla
ayrı-ayrılıqda həyata keçirdikləri
normallaşma prosesinin paralel
aparıldığını və bu barədə qardaş
ölkələr tərəfindən bir-birinə hər
mərhələdə məlumat verildiyini,
fikir mübadiləsi aparıldığını, yeri
gəldikcə kritik nöqtələrdə necə
addım atılacağı ilə bağlı bərabər
qərar qəbul olunduğunu vurğulayıb. Türkiyənin xarici işlər, eyni
zamanda, ölkəsinin Ermənistanı
törətdiyi təxribatlardan əl çəkməsi
ilə əlaqədar bir daha xəbərdar
etdiyini, Türkiyə və Azərbaycanın
bölgədə sabitlik və sülhə sadiq
qaldıqlarını bildirib.

Qardaş ölkələrlə Ermənistan
arasında normallaşma yaradılmasının işğalçı dövlətin də xeyrinə
olduğunu vurğulayan nazir, eyni
zamanda, bunun qarşı tərəfin
əməlində də özünü göstərməsinin
zəruriliyini xatırladıb. Mövlud
Çavuşoğlu, həmçinin Türkiyə
və Azərbaycanın hər zaman
bir-birinin yanında dayandığını
bildirərək, qeyd edib: “Azərbaycan
xüsusilə Türkiyənin olmadığı platformalarda hər zaman
Türkiyənin haqlarını ən az bizim
qədər müdafiə edir. Həqiqətən
çətin dövrdən keçdik, sözün əsl
mənasında, alovdan köynək
geyindik. Bu dövrdə Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevin liderliyi
ilə Azərbaycan tarix kitablarında
yer alacaq çox vacib uğurlara
imza atdı”.
İki ölkə arasında müttəfiqlik
əlaqələrini yüksək dəyərləndirən
Azərbaycanın xarici işlər naziri
Ceyhun Bayramov etnik, mədəni
və tarixi tellərlə bağlı qardaşlıq və dostluq münasibətlərinin
prezidentlər İlham Əliyevin

kədəri - bizim kədərimiz, sevinci - bizim sevincimizdir” tarixi
kəlamları çərçivəsində inkişaf
etdiyini, qardaş ölkələrin diplomatlarının tərəflərin maraqlarını
fərqli beynəlxalq platformalarda
öz dövlət maraqları kimi qorumalarını da diqqətə çatdırıb. Ceyhun
Bayramov bunun ən parlaq iki
nümunəsini xatırladaraq, 2014cü ildə Praqada keçirilən Avropa
İttifaqının “Şərq tərəfdaşlığı”
Proqramının 5 illiyinə həsr olunan
sammitdə çıxışı zamanı erməni
iftira və hücumlarına münasibətdə
Prezident İlham Əliyevin “Türkiyə
burada yoxdursa, mən varam, biz
varıq!”, Prezident Rəcəb Tayyib
Ərdoğanın isə 44 günlük Vətən
savaşı zamanı daim “Azərbaycan
bizim qırmızı cizgimizdir!”
sözlərinin diplomatiya tarixində
bənzərsiz əlaqələrin təzahürü
olduğunu bildirib.
Beləliklə, Azərbaycanla Türkiyə
arasında uzun illərin sınağından çıxmış dostluq və qardaşlıq
münasibətlərinin indiki vəziyyəti
bir daha onu göstərir ki, iki ölkə
arasındakı əlaqələr əbədidir və
heç bir qüvvə, heç bir maneə bu
dostluğun, qardaşlığın qarşısını
ala, sarsıda bilməz.
İki qardaş ölkənin yaxından
iştirakı ilə reallaşdırılan qlobal
layihələr regionun mənzərəsini
dəyişir. Cənubi Qafqazda sülh və
təhlükəsizliyin təmin olunması, bu
bölgənin yaxın gələcəkdə dünyanın inkişaf mərkəzlərindən birinə
çevrilməsi üçün əsaslı zəmin
formalaşdırır. Bu prosesə töhfə
verən hər kəs isə bundan yalnız
faydalanır.

Heç kəs yaddan çıxmır
Müzəffər Prezidentimiz, Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 44 gün ərzində düşmənə
divan tutması və təslimolma sənədini imzalamağa məcbur etməsi
hərb tariximizə qızıl hərflərlə yazıldı. Yenilməz ordumuzun zəfər
yürüşü siyasi müstəvidə qazanılan qələbə ilə başa çatdı. Bu tarixi
Qələbənin əldə olunmasında canından keçən şəhidlərimizin, sağlamlığını itirən qazilərimizin və müharibə veteranlarının döyüş meydanında
göstərdikləri misilsiz qəhrəmanlıq və şücaət heç vaxt unudulmayacaq.

Bu fikirləri 1997-ci il avqustun 2-dək
olan xidmət dövründə Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyünün,
müstəqilliyinin və konstitusiya
quruluşunun müdafiəsi ilə əlaqədar
sağlamlığını itirmiş döyüşçülərimizə
birdəfəlik maddi yardımın verilməsinə
münasibət bildirən Milli Məclisin Ailə,
qadın və uşaq məsələləri komitəsi
sədrinin müavini, professor Jalə Əliyeva
bildirdi.
Jalə xanım Vətən müharibəsi
başlanan vaxtdan rəşadətli Azərbaycan
Ordusunun hər gün irəli getdiyini və
yeni şəhərlər, kəndlər, qəsəbələr,
yüksəkliklər azad etdiyini xatırlatdı.
Bildirdi ki, Azərbaycan əsgəri və
zabiti bir amalla vuruşurdu ki, işğala,
haqsızlığa, ədalətsizliyə son qoyulsun.
Nəhayət, tarixi ədalət zəfər çaldı:
“Bir daha həmin o ağır, məşəqqətli
günlərə qayıtmaq istəməzdim. Ancaq
bunu deməyi özümə borc bilirəm.
Müharibə dövründə Prezident İlham
Əliyev tərəfindən səsləndirilən nitqlər
öz emosionallığı ilə fərqlənirdi. Bu
məqamlarda ürəkdən səslənən,
xalqın hisslərini əks etdirən hər söz,
hər fikir soydaşlarımın hafizəsinə
əbədi həkk olundu və sonradan dillər
əzbərinə çevrildi. Dövlət başçısının
gələcəyə ümid dolu fikirləri insanları

şafını, təhlükəsizliyini təmin edir,
qardaş xalqların rahat həyatını
gerçəkləşdirir. Ümumiyyətlə,
iki dövlət arasında mövcud
əməkdaşlığın çoxşaxəliliyi dünya miqyasında belə müttəfiqik,
qardaşlıq əlaqələrinin bənzəri
olmadığını deməyə əsas verir.
Xatırladaq ki, keçən il iyun
ayının 15-də Türkiyə P
 rezidenti
Rəcəb Tayyib Ərdoğanın
Azərbaycana səfəri çərçivəsində
Şuşada Prezident İlham Əliyevlə
birgə “Azərbaycan Respublikası
ilə Türkiyə Respublikası arasında
müttəfiqlik münasibətləri haqqında” imzalanan Şuşa Bəyannaməsi
Cənubi Qafqazı sülh regionuna çevirmək məqsədi daşıyır.
Şuşa Bəyannaməsində bir sıra
məsələlərlə yanaşı, iki qardaş
ölkənin silahlı qüvvələrinin birlikdə
fəaliyyət qabiliyyətinin artırılması,
müasir texnologiyalara əsaslanan
silah və sursatların idarə olunması istiqamətində sıx əməkdaşlığı
da nəzərdə tutulur. Eyni zamanda, bəyannamədə bu məqsədlə
səlahiyyətli struktur və qurumların
qarşılıqlı əlaqəli fəaliyyətinin təmin
edilməsi vurğulanır.
Ümumiyyətlə, “Azərbaycan
Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında müttəfiqlik
münasibətləri haqqında Şuşa
Bəyannaməsi”ndə Azərbaycan
və Türkiyə arasındakı ikitərəfli
münasibətlərin daha da
genişləndirilməsi perspektivləri
diqqət mərkəzində saxlanılaraq,
siyasi, müdafiə, mədəni, humanitar, səhiyyə, təhsil, sosial,
gənclər, idman sahələrində imkan
və potensiallarının birləşdirilməsi,

itkilər qarşısında əyilməməyə, əksinə,
qürurla durmağa ruhlandırdı. Möhtərəm
Prezidentimizin xalqa müraciətlərində
düşmən tərəfə ünvanladığı mesajlar
hər birimizin yaddaşına əbədi həkk
olundu. Soydaşlarımız müharibə
dövründə Prezidentin simasında artıq
ölkəni idarə edən rəsmi şəxslə bərabər,
doğma insan, xalqının yenilməz övladını
görürdülər. Prezident İlham Əliyevin
müharibə ilə bağlı nitqlərini və çıxışlarını
bütün ölkə əhalisi təqdir etdi”.
Azərbaycanın şan-şöhrətini dünyada
ucaldan tarixi Qələbəni reallığa çevirmiş
və ölkənin hərbi qüdrətini artırmış ordu
quruculuğundan söhbət açan deputat
bu sahədəki islahatları, tərəqqini və
yenidənqurmanı xüsusi vurğuladı. Dedi
ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin
müstəsna xidmətləri sayəsində formalaşan və inkişaf yoluna qədəm qoyan
qəhrəman ordumuz bu gün müzəffər Ali
Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi
altında öz xalqına şanlı Qələbəni bəxş
etmiş yenilməz orduya çevrilib. Aparılan uğurlu siyasət və görülən davamlı
tədbirlər sayəsində Azərbaycan Ordusu
dünyanın ən güclü orduları sırasına
qoşuldu. İkinci Qarabağ döyüşlərinə
hələ 4 il qalmış xalq ordumuzun
qəhrəmanlığının şahidi oldu və torpaqlarımızın işğaldan azad ediləcəyinə inam

daha da artdı. Bu qəhrəmanlığı
xatırladan J.Əliyeva 2016-cı ilin Aprel
döyüşlərindən və 2018-ci ilin Günnüt
əməliyyatından söhbət açdı. Dedi ki,
2018-ci ilin may ayı ərzində Naxçıvan
Muxtar Respublikasının 11 min hektardan artıq ərazisi və Şərur rayonunun Günnüt kəndi düşməndən azad
edildi, dövlət sərhədi boyunca əlverişli
mövqelər Azərbaycan Ordusunun
nəzarətinə keçdi.
Deputat 2020-ci ilin Tovuz əməliyyatı
zamanı da ordumuzun düşmənə öz
gücünü nümayiş etdirdiyini diqqətə
çatdırdı: “Lakin azğınlaşmış Ermənistan
ordusu bu zərbələrdən ibrət götürmədi
və 2020-ci il sentyabrın 27-də
sərhədboyu ərazilərimizdə təxribatlar
törədərək ölkəmizə hücum etdi.
Müharibənin ilk günündən işğalçılar
Silahlı Qüvvələrimiz tərəfindən elə
zərbələr aldılar ki, onlar təxribat
törətməyə peşman oldular. İşğalçı
Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycan
Ordusu qarşısında cəmi 44 gün
dayana bildi. Ermənistan rəsmən təslim
olduğunu elan etdi.
Prezident İlham Əliyevin ölkəyə
rəhbərlik etdiyi dövrdə ordumuzun
müasir texnika ilə təchizatı, müntəzəm
olaraq keçirilmiş təlimlər, Silahlı
Qüvvələrimizin döyüş potensialının

gücləndirilməsi, hərbi sənayenin
yaradılması və idxaldan müəyyən
dərəcədə asılılığın azaldılması – bütün
bunlar məqsədyönlü şəkildə aparılan
siyasətin tərkib hissəsi idi. Biz Vətən
müharibəsində bütün bunların uğurlu
nəticələrini gördük.
Xalqımıza şanlı Qələbə bəxş etmiş
mərd və qəhrəman hərbçilərimizin hər
birinin fəxrimiz və qürur mənbəyimiz
olduğunu diqqətə çatdıran J.Əliyeva
istər Birinci, istərsə də İkinci Qarabağ
döyüşlərində şəhid olanların ailə
üzvlərinin, qazilərin və müharibə
veteranlarının həmişə dövlətimizin
diqqət mərkəzində olduğunu diqqətə
çatdırdı: “Dövlətimiz və xalqımız
Vətən müharibəsində şəhid olmuş
döyüşçülərimizin ailə üzvlərinə, qazi və
veteranlarımıza daim ehtiram göstərir.
Onların qarşılaşdıqları problemlərin,
sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi,
mənzil-məişət məsələlərin həlli dövlət
siyasətinin prioritetidir. Hər bir Vətən
müharibəsi iştirakçısının keçdiyi
44 günlük döyüş yolu xalqımızın
qəlbində əbədi iftixar hissi yaradıb. Bu
kateqoriyadan olan ailələrlə vaxtaşırı
görüşlər keçirilir, onların qaldırdıqları
məsələlərə həssaslıqla yanaşılır”.
Deputat bildirdi ki, növbəti dəfə
dövlətin hər bir vətəndaşına, xüsusilə
də qayğıya, diqqətə ehtiyacı olan Birinci
Qarabağ müharibəsi və 44 günlük
Vətən müharibəsi iştirakçılarına verdiyi
diqqətin şahidi olduq. Prezident İlham
Əliyevin müharibə əlillərinə xüsusi
qayğısını əks etdirən növbəti sosial
dəstək proqramına start verildi. Nazirlər
Kabinetinin yeni təsdiq etdiyi qaydalara
uyğun olaraq, Əmək və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən Birinci
Qarabağ müharibəsi əlillərinə birdəfəlik

şafını diqqət mərkəzində saxlayır, bu istiqamətdə önəmli
layihələrin gerçəkləşdirilməsinə
xüsusi əhəmiyyət verir. Çünki
bu, Ermənistan kimi bir ölkənin
gələcək işğalçılıq niyyətlərindən
qorunmağın ən başlıca yoludur.
Son 30 ildə Ermənistanın
ölkəmizə qarşı yürütdüyü işğalçılıq siyasəti də, 27 il ərzində
BMT qətnamələrinin icrasına
məhəl qoymaması da qəsbkarın
mahiyyətini, yürütdüyü siyasətin
nə qədər təhlükəli olduğunu
göstərir. Lakin buna baxmayaraq,
Azərbaycan bu gün qalib ölkə kimi
sülhə və bölgədə kommunikasiyaların açılmasına hazırdır. Məğlub
Ermənistanın- xəstə təxəyyülün
və sərsəm xülyaların girovuna
çevrilən bu ölkənin də buna
məcbur ediləcəyi, yeni geosiyasi
reallığın şərtlərini yerinə yetirəcəyi
şübhəsizdir.
Türkiyə-Azərbaycan
müttəfiqliyindən danışarkən, bir
məqamı da qeyd edək. Belə ki,
bu iki qardaş ölkənin sıx bağlılığı,
doğmalığı Vətən müharibəsində
özünü daha qabarıq şəkildə
büruzə verdi. İkinci Qarabağ savaşı başlanan günün ilk saatlarından
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib
Ərdoğan ölkəsinin Azərbaycana
birmənalı, dəqiq və açıq siyasimənəvi dəstəyini ifadə etdi.
Bu dəstək hazırda Qarabağ
və Şərqi Zəngəzurun bərpası
prosesində daha çox diqqət çəkir.
Bölgədə tikinti işlərinin aparılmasına Türkiyə şirkətləri tərəfindən
1800 qardaş ölkə vətəndaşının
cəlb olunması, onların Azərbaycan
üçün strateji önəm daşıyan

ödəmələrin verilməsinə başlanılıb.
Proqram “Hərbi qulluqçuların
dövlət icbari şəxsi sığortası haqqında”
Qanunun qüvvəyə mindiyi 1997-ci il
avqustun 2-dək hərbi xidmətdə olarkən
aldığı xəsarət nəticəsində əlilliyi
müəyyən edilmiş hərbi qulluqçuları və
daxili işlər orqanları əməkdaşlarını,
onlardan vəfat edənlərin vərəsələrini
əhatə edir. Xatırladım ki, I dərəcə əlilliyi
olanlara 8 800 manat, II dərəcə əlilliyə
görə 6 600 manat, III dərəcə əlilliyə görə
isə 4 400 manat birdəfəlik maddi yardım
ödəniləcək.
Bu sərəncam bir daha ölkədə sosial
ədalət prinsipinin təmin edilməsi, həyat
şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində
atılan əhəmiyyətli addımların davamıdır.
Təbii ki, bu, ilk addım deyil. Bu, son
dövrlərdə müxtəlif təbəqələrin sosial
şəraitinin, rifahının yaxşılaşdırılması
istiqamətində Prezidentimiz tərəfindən
ardıcıl verilən sərəncamların davamı
kimi qiymətləndirilməlidir. Dövlət
başçımızın da dediyi kimi, bu,
ölkəmizdə insan amilinin və kapitalının
çox əhəmiyyətli bir yerə gəldiyinin
göstəricisidir. Bu, bir daha onu göstərir
ki, dövlətimiz öz şəhidlərinə, qazilərinə,
onların keçdiyi yola, xidmətlərinə
böyük ehtiramla yanaşır və Vətən üçün

Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-TbilisiƏrzurum, Bakı-Tbilisi-Qars,
TANAP və TAP misal göstərilə
bilər. Bu layihələr regionda iqtisadi
inteqrasiyanın güclənməsi, enerji
təhlükəsizliyinin təminatında mühüm rol oynayır.
Bu beynəlxalq nəqliyyat və
enerji layihələri Azərbaycan ilə
Türkiyənin regionda mövqeyinin güclənməsində, beynəlxalq
daşımalarda məsafə və daşıma
müddətinin qısaldılmasında,
strateji əhəmiyyətinin artmasında,
regional enerji təhlükəsizliyinin
təminatında, bu ölkələrin tranzit
və ticarət əməliyyatları ilə yanaşı,
digər sahələrdə gəlirlərin artımında, məşğulluğun həllində və
əhalinin rifahının yüksəldilməsində
əhəmiyyətlidir.
Azərbaycan ilə Türkiyə arasındakı iqtisadi münasibətlər tariximədəni yaxınlığa və qarşılıqlı strateji tərəfdaşlığa əsaslanır. İkitərəfli
iqtisadi əlaqələrdə çoxşaxəlilik
və intensivlik müşahidə edilir. Bu
əlaqələr ticarət, investisiya qoyuluşları və çoxtərəfli münasibətləri
əhatə edən regional layihələrdə
özünü daha qabarıq göstərir.
Hazırkı iqtisadi tərəfdaşlıq həm
Türkiyə və Azərbaycanın ölkə
miqyasında, həm də region
miqyasında nüfuzunun və iqtisadi
gücünün artımında əhəmiyyətli
rol oynayır. Türkiyə ilə sıx iqtisadi
münasibətimizin böyük inkişaf potensialı vardır. Hər iki ölkə liderləri
mövcud iqtisadi əlaqələrin inkişafı
üçün böyük səy göstərirlər.

Vaqif BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”

etdiklərini unutmur, heç bir zaman da
unutmayacaq. Əminliklə deyə bilərəm ki,
müharibə iştirakçıları hər zaman diqqət
və qayğı ilə əhatə olunacaqlar.
Torpaqlarımızın işğaldan azad
edilməsi və Vətənin bütövləşməsi
istiqamətində istər 30 il bundan əvvəl
canından, sağlamlığından keçən
insanların həyatının kompensasiya
edilməsi, istərsə də, yeni başa
vurduğumuz 44 günlük Vətən
müharibəsindəki qazilərin hər birinin
problemlərinin həlli dövlətimiz üçün
prioritet istiqamətlərdəndir. Hətta 30
il bundan əvvəl verdiyimiz itkiləri də
unutmadığımızı Prezident İlham Əliyev
bu gün öz tapşırıqları, tövsiyə və
sərəncamları ilə ortaya qoyur.
Birinci Qarabağ müharibəsində itkin
düşmüş, girov götürülmüş şəxslərin
tapılması istiqamətində bu illər ərzində
görülən işləri dövlət başçımız verdiyi
tapşırıqlarla bir daha gündəmə gətirib.
Bundan sonra da, dövlətimiz bu sahədə
öz işlərini davam etdirəcək. Heç kəs
unudulmur və heç nə yaddan çıxmır.

Söhbəti qələmə aldı:
Əliqismət BƏDƏLOV,
“Xalq qəzeti”
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

№ 285 																							
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Sülh və müharibə
dövrlərindəki fövqəladə hallarda Azərbaycan Respublikasında əhalinin
köçürülməsi haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə” 1993-cü
il 6 avqust tarixli 438 nömrəli, “Şəhid adının əbədiləşdirilməsi və şəhid
ailələrinə edilən güzəştlərin tətbiqi qaydalarının” təsdiq olunması
haqqında” 1994-cü il 15 yanvar tarixli 10 nömrəli, “Gənclərin ibtidai
hərbi hazırlıq Əsasnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında” 1998-ci il 29
may tarixli 119 nömrəli, “Azərbaycan Respublikası Ailə Məcəlləsinin
tətbiqi ilə əlaqədar bəzi normativ-hüquqi aktların təsdiq edilməsi
haqqında” 2001-ci il 1 mart tarixli 52 nömrəli, “Azərbaycan Respublikasında elektrik enerjisindən istifadəyə görə büdcə təşkilatlarının
normaları və birinci dərəcəli istehlakçıların (elektrik enerjisi
təchizatının dayandırılmasına icazə verilməyən təşkilatların) siyahısı
haqqında” 2001-ci il 25 dekabr tarixli 199 nömrəli, “Vəzifəli şəxslərin
və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə buraxılması qaydasının təsdiq edilməsi barədə” 2002-ci il 17 oktyabr
tarixli 162 nömrəli, “Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2003-cü il 31 oktyabr
tarixli 145 nömrəli, “Əhalinin bəzi təbəqələrinə dövlət özəlləşdirmə
paylarının (çeklərinin) verilməsi işinin təşkili haqqında” 2004-cü il
15 iyul tarixli 95 nömrəli, “Azərbaycan Respublikasında səfərbərlik
hazırlığı və səfərbərlik haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi
barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 5
yanvar tarixli 1 nömrəli, “Azərbaycan Respublikasında səfərbərlik
hazırlığı və səfərbərlik haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi
barədə” 2006-cı il 27 yanvar tarixli 25 nömrəli, “Hərbi nəqliyyat
vəzifəsi haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan
Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar bəzi normativ hüquqi
aktların təsdiq edilməsi haqqında” 2006-cı il 4 aprel tarixli 96 nömrəli,
“İnzibati orqanların Təsnifatı”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2007-ci
il 28 avqust tarixli 136 nömrəli, “Hərbi-həkim ekspertizası haqqında
Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə” 2008-ci il 29 fevral tarixli
59 nömrəli, “Adın, ata adının və soyadın verilməsi və dəyişdirilməsi
Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə” 2011-ci il 12 may tarixli 79
nömrəli, Çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi qeydiyyatının
aparılması Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2012-ci il 26 sentyabr tarixli 213 nömrəli və “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununa əsasən pensiya təyin edilməsi üçün hərbi
qulluqçunun və ya vəfat etmiş hərbi qulluqçunun ailə üzvlərinin
müraciət etdiyi vaxt təminat xərcliyinin hesablandığı hərbi xidmət
vəzifəsi mövcud olmadıqda hərbi qulluqçuların vəzifələrinin mövcud hərbi xidmət vəzifələrinə uyğunlaşdırılması Siyahısı”nın təsdiq
edilməsi barədə” 2013-cü il 27 fevral tarixli 30 nömrəli qərarlarında
dəyişiklik edilməsi haqqında
“Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasında səfərbərlik hazırlığı və səfərbərlik haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun icrasının təmin edilməsi barədə” 2005-ci il 13 dekabr
tarixli 328 nömrəli, “Hərbi nəqliyyat vəzifəsi haqqında Əsasnamə”nin
təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Qanununun icrasının
təmin edilməsi haqqında” 2006-cı il 29 mart tarixli 382 nömrəli, “Hərbi
vəzifə və hərbi xidmət haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun
tətbiqi və “Azərbaycan Respublikasının Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə
Çağırış üzrə Dövlət Xidməti haqqında Əsasnamə”nin təsdiqi barədə”
2012-ci il 13 fevral tarixli 593 nömrəli, “Hərbi vəzifə və hərbi xidmət
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2014-cü il 30 dekabr
tarixli 1159-IVQD nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında” 2015-ci il 2
fevral tarixli 451 nömrəli və “Azərbaycan Respublikasının 1994-cü il
23 sentyabr tarixli 886 nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan
Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Qarnizon və qarovul xidmətləri
Nizamnaməsi”ndə dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il 18 dekabr tarixli 39-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi
barədə” 2016-cı il 14 yanvar tarixli 727 nömrəli fərmanlarında dəyişiklik
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2022-ci il 13
aprel tarixli 1663 nömrəli Fərmanının 6-cı hissəsinə əsasən Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1993-cü il 6 avqust
tarixli 438 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik
Toplusu, 2004, № 9, maddələr 750, 756; 2006, № 9, maddə 822; 2008, №
2, maddə 116; 2010, № 3, maddə 264; 2013, № 10, maddə 1194; 2014, №
6, maddə 747; 2018, № 12 (II kitab), maddə 2736; 2019, № 1, maddə 153;
2020, № 11, maddə 1417; 2022, № 4, maddə 390) ilə təsdiq edilmiş “Sülh
və müharibə dövrlərindəki fövqəladə hallarda Azərbaycan Respublikasında əhalinin köçürülməsi haqqında Əsasnamə”nin 1.7-ci bəndinin ikinci
cümləsinə “yerli” sözündən sonra “baş idarə,” sözləri əlavə edilsin.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1994-cü il 15 yanvar
tarixli 10 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik
Toplusu, 1999, № 3, maddə 191, № 6, maddə 388, № 8, maddə 534;
2002, № 3, maddə 148, № 4 (II kitab), maddə 199; 2003, № 6, maddə
342; 2006, № 5, maddə 474, № 9, maddələr 819, 830; 2008, № 2, maddə
130; 2009, № 7, maddə 604; 2010, № 3, maddə 264; 2012, № 12, maddə
1356; 2016, № 4, maddə 824, № 7, maddə 1343, № 9, maddə 1585, №
11, maddə 1976; 2017, № 2, maddə 306, № 4, maddə 610, № 5, maddə
994; 2019, № 9, maddə 1552; 2020, № 10, maddə 1295, № 11, maddə
1397; 2021, № 3, maddə 275, № 4, maddə 404, № 7, maddələr 871,
875, № 10, maddə 1164, № 12, maddələr 1518, 1535; 2022, № 1, maddə
74) ilə təsdiq edilmiş “Şəhid adının əbədiləşdirilməsi və şəhid ailələrinə
edilən güzəştlərin tətbiqi qaydaları”nın 4.1-ci bəndinin üçüncü abzasına
“yerli” sözündən sonra “baş idarə,” sözləri əlavə edilsin.
“Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1998-ci il 29 may
tarixli 119 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik
Toplusu, 1998, № 5, maddə 360; 2001, № 10, maddə 663; 2003, № 6,
maddə 342; 2005, № 6, maddə 541; 2006, № 5, maddə 463; 2010, № 3,
maddə 264; 2012, № 12, maddə 1369; 2013, № 10, maddə 1199; 2016,
№ 9, maddə 1585; 2017, № 4, maddə 620; 2018, № 12 (II kitab), maddə
2736; 2021, № 7, maddə 871, № 10, maddə 1195; 2022, № 4, maddə
413) ilə təsdiq edilmiş “Gənclərin ibtidai hərbi hazırlıq Əsasnaməsi”nin

mətni üzrə ismin müvafiq hallarında “yerli idarə, şöbə və bölmələri”
sözləri ismin müvafiq hallarında “yerli baş idarə, idarə, şöbə və
bölmələri” sözləri ilə əvəz edilsin.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 1 mart
tarixli 52 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik
Toplusu, 2001, № 3, maddə 209; 2002, № 3, maddə 148, № 10, maddə
635; 2005, № 7, maddə 678; 2006, № 5, maddə 472, № 10, maddə
902; 2010, № 3, maddə 264; 2012, № 12, maddə 1360; 2014, № 12,
maddə 1662; 2017, № 12 (II kitab), maddə 2526; 2018, № 12 (II kitab),
maddə 2737; 2019, № 8, maddə 1478; 2020, № 6, maddə 804, № 11,
maddə 1417, № 12 (V kitab), maddə 1584; 2021, № 10, maddə 1185;
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2022-ci il 15 iyul tarixli
269 nömrəli Qərarı) ilə təsdiq edilmiş “Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydində dəyişiklik, bərpa və ləğv qaydalarını müəyyən edən əsas
müddəalar”ın 11-ci bəndinə “yerli” sözündən sonra “baş idarə,” sözləri
əlavə edilsin.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 25 dekabr
tarixli 199 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik
Toplusu, 2001, № 12, maddə 809; 2002, № 10, maddə 641; 2003, № 6,
maddələr 342, 348; 2004, № 10, maddə 871; 2005, № 6, maddə 541,
№ 10, maddə 978; 2006, № 4, maddə 373, № 9, maddə 822, № 10,
maddə 903; 2008, № 2, maddə 130; 2009, № 2, maddə 144, № 7, maddə
607, № 9, maddələr 736, 757, № 12, maddə 1065; 2012, № 12, maddə
1390; 2013, № 7, maddə 879; 2014, № 1, maddə 57, № 6, maddə 745;
2015, № 6, maddə 792; 2016, № 9, maddə 1585; 2019, № 3, maddə
513) ilə təsdiq edilmiş “Elektrik enerjisindən istifadəyə görə birinci
dərəcəli istehlakçıların (elektrik enerjisi təchizatının dayandırılmasına
icazə verilməyən təşkilatların) Siyahısı”nın “Büdcədən maliyyələşdirilən
istehlakçılar” bölməsinin onuncu abzasına “yerli” sözündən sonra “baş
idarə,” sözləri əlavə edilsin.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2002-ci il 17 oktyabr
tarixli 162 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik
Toplusu, 2002, № 10, maddə 645; 2005, № 2, maddə 122, № 3, maddə
250; 2007, № 1, maddə 47; 2008, № 4, maddə 316; 2010, № 3, maddələr
255, 264; 2012, № 9, maddə 938, № 12, maddə 1362; 2015, № 7, maddə
898, № 10, maddə 1245; 2016, № 9, maddə 1585; 2018, № 9, maddə
1949; 2019, № 2, maddə 340) ilə təsdiq edilmiş “Vəzifəli şəxslərin və
vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə buraxılması
Qaydası”nın 25-ci hissəsinin birinci abzasına, ikinci abzasının ikinci
cümləsinə və üçüncü abzasına “yerli” sözündən sonra “baş idarə,”
sözləri əlavə edilsin.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2003-cü il 31 oktyabr
tarixli 145 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik
Toplusu, 2003, № 10, maddə 627; 2005, № 7, maddə 678; 2006, № 2,
maddə 185, № 4, maddə 378, № 5, maddə 470, № 9, maddə 819,
№ 10, maddə 902; 2007, № 5, maddə 546, № 10, maddə 1026; 2008,
№ 2, maddə 114; 2010, № 7, maddə 700; 2011, № 7, maddə 737; 2012,
№ 2, maddə 178, № 11, maddələr 1203, 1212, № 12, maddə 1359; 2013,
№ 3, maddə 348, № 5, maddə 580; 2014, № 5, maddə 554, № 8, maddə
1005; 2015, № 5, maddə 669; 2016, № 2 (II kitab), maddə 389, № 7,
maddə 1343, № 9, maddə 1585, № 11, maddə 1976; 2017, № 7, maddə
1499, № 12 (II kitab), maddə 2525; 2018, № 12 (II kitab), maddə 2760;
2019, № 3, maddə 516, № 4, maddələr 763, 781, № 8, maddə 1478; 2020,
№ 3, maddə 369, № 9, maddə 1206, № 10, maddələr 1273, 1304; 2021,
№ 2, maddə 207, № 3, maddə 274, № 9, maddə 1069; 2022, № 4, maddə
423; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2022-ci il 15 iyul
tarixli 269 nömrəli Qərarı) ilə təsdiq edilmiş “Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı Qaydası”nın 1.17-ci bəndinə və 8.13-cü bəndinin
birinci cümləsinə “yerli” sözündən sonra “baş idarə,” sözləri əlavə edilsin.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 15 iyul
tarixli 95 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik
Toplusu, 2004, № 7, maddə 586; 2011, № 10, maddə 974; 2012, № 12,
maddə 1364; 2014, № 2, maddə 201; 2016, № 5, maddə 955; 2019,
№ 3, maddə 516) ilə təsdiq edilmiş “Əhalinin bəzi təbəqələrinə dövlət
özəlləşdirmə paylarının (çeklərinin) verilməsi Qaydaları”nın 2.5-ci
bəndinin altıncı və yeddinci abzaslarına “yerli” sözündən sonra “baş
idarə,” sözləri əlavə edilsin.
“Azərbaycan Respublikasında səfərbərlik hazırlığı və səfərbərlik
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar bəzi
normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 5 yanvar tarixli 1 nömrəli Qərarında
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006, № 1,
maddə 35; 2012, № 12, maddə 1370; 2017, № 4, maddə 620) aşağıdakı
dəyişikliklər edilsin:
həmin Qərarla təsdiq edilmiş “Dövlət hakimiyyəti orqanlarında,
yerli özünüidarə orqanlarında və təşkilatlarda işləyən hərbi vəzifəlilərin
səfərbərlik zamanı və müharibə dövründə bron edilməsi işinin təşkil
olunması Qaydaları”nın 2.2-ci bəndinə, 2.3-cü bəndinin ikinci
cümləsinə, 2.4-cü bəndinin birinci cümləsinə (hər iki halda) “yerli”
sözündən sonra “baş idarə,” sözləri əlavə edilsin;
həmin Qərarla təsdiq edilmiş “Dövlət hakimiyyəti orqanlarında,
yerli özünüidarə orqanlarında və təşkilatlarda işləyən hərbi vəzifəlilərin
səfərbərlik zamanı və müharibə dövrü üçün bron edilməsinə aid hesabatın təqdim edilməsi Qaydası”nın 2.1-ci bəndinə və 2.3.1-ci yarımbəndinə
(ikinci halda) “yerli” sözündən sonra “baş idarə,” sözləri əlavə edilsin;
həmin Qərarla təsdiq edilmiş “Səfərbərlik orqanları haqqında
Əsasnamə”nin 4.1.6-cı, 4.1.7-ci, 4.1.9-cu və 5.1.6-cı yarımbəndlərinə
“yerli” sözündən sonra “baş idarə,” sözləri əlavə edilsin;
həmin Qərarla təsdiq edilmiş “Müharibə dövrünün ştatlarında
nəzərdə tutulmuş hərbi vəzifələrdə hərbi xidmətkeçmə məqsədilə
hərbi hissələrə təhkim olunmuş (xüsusi birləşmələrə təyin edilmiş)
vətəndaşların səfərbərlik üzrə hərbi xidmətə çağırılması qaydası, habelə
Azərbaycan Ordusunun, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə
uyğun olaraq yaradılmış başqa silahlı birləşmələrin və xüsusi
birləşmələrin mülki heyət vəzifələrində vətəndaşların işləmək üçün
göndərilməsi Qaydası”nın 1.3-cü, 2.1-ci, 2.3-cü, 2.4-cü, 2.5-ci (hər iki
halda), 3.1-ci (birinci halda), 3.3-cü, 3.4-cü (üçüncü halda) bəndlərinə,
3.6-cı bəndinin ikinci abzasına (hər iki halda), 3.9-cu və 3.10-cu
bəndlərinə “yerli” sözündən sonra “baş idarə,” sözləri əlavə edilsin.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 286 						
“Dövlət və bələdiyyə tərəfindən yaradılan sosial xidmət müəssisələrinin Nümunəvi
Nizamnaməsi”nin təsdiq edilməsi haqqında
“Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin
Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin fəaliyyətinin təmin
edilməsi ilə bağlı bir sıra tədbirlər haqqında”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 30
iyun tarixli 1077 nömrəli Fərmanının 6.1-ci bəndinin
icrasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:
1. “Dövlət və bələdiyyə tərəfindən yaradı-

Bakı şəhəri, 6 avqust 2022-ci il

lan sosial xidmət müəssisələrinin Nümunəvi
Nizamnaməsi” təsdiq edilsin (əlavə olunur).
2. Bu Qərarda dəyişiklik Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 avqust tarixli 772
nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “İcra hakimiyyəti
orqanlarının normativ hüquqi aktlarının hazırlanması
və qəbul edilməsi qaydası haqqında Əsasnamə” nin
2.6-1-ci bəndinə uyğun edilə bilər.
Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının
Baş naziri

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 287 						
“Dövlət reabilitasiya müəssisələrinin Nümunəvi
Nizamnaməsi”nin təsdiq edilməsi haqqında
“Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin
Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin fəaliyyətinin təmin
edilməsi ilə bağlı bir sıra tədbirlər haqqında”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 30
iyun tarixli 1077 nömrəli Fərmanının 6.1-ci bəndinin
icrasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:
1. “Dövlət reabilitasiya müəssisələrinin
Nümunəvi Nizamnaməsi” təsdiq edilsin (əlavə
olunur).
2. “Dövlət reabilitasiya müəssisəsi haqqında
nümunəvi Əsasnamənin təsdiq edilməsi haqqın-

Bakı şəhəri, 6 avqust 2022-ci il

da” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1998-ci il 5 may tarixli 106 nömrəli Qərarı
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1998, № 5, maddə 348; 2002, № 4 (II kitab),
maddə 199; 2008, № 2, maddə 130) ləğv edilsin.
3. Bu Qərarda dəyişiklik Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 avqust tarixli 772
nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “İcra hakimiyyəti
orqanlarının normativ hüquqi aktlarının hazırlanması
və qəbul edilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin
2.6-1-ci bəndinə uyğun edilə bilər.
Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının
Baş naziri

“Azərbaycan Respublikasında səfərbərlik hazırlığı və səfərbərlik
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar bəzi
normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 27 yanvar tarixli 25 nömrəli
Qərarında (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006,
№ 1, maddə 54; 2009, № 10, maddə 846; 2012, № 12, maddə 1358;
2014, № 2, maddə 201, № 6, maddə 747; 2016, № 5, maddə 955; 2017,
№ 4, maddə 620; 2019, № 1, maddə 158; 2022, № 4, maddə 391;
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2022-ci il 31 may tarixli
215 nömrəli Qərarı) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
həmin Qərarla təsdiq edilmiş “Səfərbərlik planlarına uyğun olaraq
binaların, tikililərin, kommunikasiyaların, torpaq sahələrinin, rabitə,
nəqliyyat və digər vasitələrin ayrılması ilə əlaqədar təşkilatlara vurulan
zərərin əvəzinin dövlət tərəfindən ödənilməsi Qaydası”nın 2-ci və 3-cü
(ikinci halda) hissələrinə “yerli” sözündən sonra “baş idarə,” sözləri
əlavə edilsin;
həmin Qərarla təsdiq edilmiş “Səfərbərlik tədbirlərinin hazırlanmasına və həyata keçirilməsinə dair məlumatların təqdim edilməsi
Qaydası”nın 2.2.3-cü yarımbəndinə “yerli” sözündən sonra “baş idarə,”
sözləri əlavə edilsin;
həmin Qərarla təsdiq edilmiş “Müharibə dövründə ölkənin
müdafiəsinin və dövlətin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə
binaların, tikililərin, nəqliyyat vasitələrinin və mülkiyyətində olan
digər əmlakın təqdim edilməsi ilə əlaqədar vətəndaşlara vurulan zərərin
əvəzinin dövlət tərəfindən ödənilməsi Qaydası”nın 3-cü hissəsinə (ikinci
halda) “yerli” sözündən sonra “baş idarə,” sözləri əlavə edilsin;
həmin Qərarla təsdiq edilmiş “Ölkənin müdafiəsinin və
dövlətin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə təşkilatların
və vətəndaşların mülkiyyətində olan nəqliyyat vasitələrinin və
digər əmlakın verilməsi ilə bağlı vurulmuş zərərin əvəzinin dövlət
tərəfindən ödənilməsi Qaydası”nın 3-cü hissəsinə (ikinci halda) “yerli” sözündən sonra “baş idarə,” sözləri əlavə edilsin.
“Hərbi nəqliyyat vəzifəsi haqqında Əsasnamə”nin təsdiq
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə
əlaqədar bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 4 aprel tarixli
96 nömrəli Qərarında (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik
Toplusu, 2006, № 4, maddə 366; 2012, № 12, maddə 1367; 2017, № 4,
maddə 620; 2021, № 5, maddə 524) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
həmin Qərarla təsdiq edilmiş “Hərbi nəqliyyat vasitələrinin uçot
Qaydaları”nın 1.3-cü və 1.4-cü bəndlərinə, 2.1-ci bəndinin birinci abzasına, 2.2-ci, 2.3-cü (ikinci halda), 3.1-ci (ikinci halda), 3.2-ci bəndlərinə,
3.3-cü bəndinin birinci abzasına, 3.4-cü bəndinə, 4.1-ci bəndinin
birinci abzasına, 4.2-ci, 4.4-cü, 4.5-ci bəndlərinə, 5.1-ci bəndin birinci
abzasına, 5.2-ci və 5.4-cü bəndlərinə “yerli” sözündən sonra “baş idarə,”
sözləri əlavə edilsin;
həmin Qərarla təsdiq edilmiş “Azərbaycan Ordusunun, Azərbaycan
Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq yaradılmış başqa silahlı
birləşmələrin və xüsusi birləşmələrin hərbi nəqliyyat vasitələri ilə təmin
olunması Qaydaları”nın 1.3-cü bəndinin ikinci abzasına, 2-ci hissəsinə,
3.4-3.6-cı bəndlərinə “yerli” sözündən sonra “baş idarə,” sözləri əlavə
edilsin;
həmin Qərarla təsdiq edilmiş “Azərbaycan Ordusuna, Azərbaycan
Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq yaradılmış başqa silahlı
birləşmələrə və xüsusi birləşmələrə təqdim olunan hərbi nəqliyyat
vasitələrinin səfərbərlik hazırlığını və texniki sazlığını təmin edən
tədbirlərin və məcburi tələblərin siyahıları, habelə uçot və hesabat
sənədlərinin Nümunələri”nin 1.3-cü bəndinin ikinci və altıncı abzaslarına, 1.4-cü bəndinin ikinci abzasına “yerli” sözündən sonra “baş
idarə,” sözləri əlavə edilsin.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 28 avqust
tarixli 136 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik
Toplusu, 2007, № 8, maddə 861, № 9, maddə 923, № 10, maddə 1021,
№ 12, maddə 1331; 2009, № 1, maddələr 22, 32, № 2, maddə 150,
№ 4, maddələr 282, 293, № 8, maddələr 674, 675, 680, № 10, maddələr
846, 852, 856; 2010, № 2, maddələr 146, 161, № 11, maddə 1040; 2011,
№ 1, maddə 54, № 5, maddə 447, № 9, maddə 855; 2012, № 5, maddə
475, № 8, maddə 817, № 10, maddə 1028, № 11, maddə 1204, № 12,
maddələr 1363, 1388; 2013, № 1, maddə 73, № 8, maddələr 1015, 1038,
№ 10, maddə 1219; 2014, № 1, maddə 69, № 3, maddə 312, № 6, maddə
736, № 7, maddə 918, № 10, maddə 1308; 2015, № 2, maddə 227, № 5,
maddə 612, № 6, maddə 799, № 11, maddə 1413; 2016, № 2 (II kitab),
maddə 381, № 4, maddələr 781, 831, № 5, maddə 955, № 7, maddə
1342, № 8, maddələr 1439, 1450, № 9, maddələr 1583, 1585, 1588,
№ 11, maddə 1976, № 12, maddə 2241; 2017, № 2, maddələr 283, 295,
310, № 5, maddə 972, № 8, maddə 1610, № 10, maddə 1920; 2018,
№ 2, maddə 335, № 3, maddələr 577, 626, № 7 (II kitab), maddə 1654,
№ 10, maddələr 2142, 2161; 2019, № 1, maddə 159, № 3, maddələr
529, 563, 565, № 4, maddə 743, № 5, maddələr 944, 972, № 12,
maddələr 2064, 2068; 2020, № 2, maddə 204, № 5, maddə 652, № 7,
maddə 1005, № 10, maddə 1311, № 11, maddə 1413; 2021, № 2, maddə
203, № 3, maddə 280, № 8, maddə 965, № 11, maddə 1280; 2022, №
4, maddələr 375, 379, 384, 412; Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2 022-ci il 25 iyun tarixli 248 nömrəli və 4 iyul tarixli 255
nömrəli qərarları) ilə təsdiq edilmiş “İnzibati orqanların Təsnifatı”nın II
bölməsinin 4-1.1.1-ci yarımbəndinə “yerli” sözündən sonra “baş idarə,”
sözləri əlavə edilsin.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 29 fevral
tarixli 59 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik
Toplusu, 2008, № 2, maddə 134; 2010, № 1, maddə 59; 2012, № 12,
maddə 1371; 2013, № 10, maddə 1204, № 12, maddə 1627; 2015, № 5,
maddə 659; 2016, № 9, maddə 1585; 2017, № 4, maddələr 620, 643,
№ 7, maddə 1501, № 12 (II kitab), maddə 2484; 2020, № 4, maddə 496,
№ 10, maddələr 1260, 1295, № 11, maddə 1413; 2022, № 4, maddə 401)
ilə təsdiq edilmiş “Hərbi-həkim ekspertizası haqqında Əsasnamə”nin
1.5-ci bəndinin beşinci abzasına, 1.11-ci bəndinin üçüncü və dördüncü
abzaslarına, 2.1-ci bəndinin birinci abzasına, 2.4-cü bəndinə, 2.10-cu
bəndinin birinci abzasına, 3.1-ci bəndinin birinci və üçüncü abzaslarına, 3.2-ci bəndinə, 4.1-ci bəndinin birinci və ikinci abzaslarına, 6.1-ci

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 288 						
Azərbaycan Respublikası Səhiyyə
Nazirliyinin tabeliyində “Orqan Donorluğu
və Transplantasiyası üzrə Koordinasiya
Mərkəzi” publik hüquqi şəxsin yaradılması
haqqında
“İnsan orqan və toxumalarının donorluğu və
transplantasiyası haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il 20 oktyabr tarixli 189-VIQ
nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 8 dekabr
tarixli 1208 nömrəli Fərmanının 4-cü və 5-ci
hissələrinin icrasını təmin etmək məqsədilə
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyində “Orqan Donorluğu və Transplantasiyası üzrə Koordinasiya Mərkəzi” publik
hüquqi şəxs yaradılsın.
2. “Orqan Donorluğu və Transplantasiyası
üzrə Koordinasiya Mərkəzinin Nizamnaməsi”
təsdiq edilsin (1 nömrəli əlavə).
3. “Orqan Donorluğu və Transplantasiyası
üzrə Koordinasiya Mərkəzinin Strukturu” təsdiq
edilsin (2 nömrəli əlavə).
4. Orqan Donorluğu və Transplantasiyası
üzrə Koordinasiya Mərkəzinin (bundan sonra –
Koordinasiya Mərkəzi) işçilərinin say həddi 30
ştat vahidi müəyyən edilsin.
5. Müəyyən edilsin ki:
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5.1. Koordinasiya Mərkəzinin nizamnamə
fondu 300 000 (üç yüz min) manat təşkil edir və
Koordinasiya Mərkəzinin əsas vəsaiti hesabına
formalaşır;
5.2. Koordinasiya Mərkəzi “İnsan orqan və
toxumalarının donorluğu və transplantasiyası
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 9.3-cü maddəsinə əsasən orqan donorluğu
və transplantasiya fəaliyyətini həyata keçirə
bilməz.
6. Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə
Nazirliyi Koordinasiya Mərkəzinin dövlət qeydiyyatına alınması üçün bu Qərarın qüvvəyə
mindiyi tarixdən 3 (üç) gün müddətində “Hüquqi
şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
ilə müəyyən edilmiş qaydada Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyinə müraciət
etsin.
7. Bu Qərarda dəyişiklik Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 avqust
tarixli 772 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş
“İcra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi
aktlarının hazırlanması və qəbul edilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin 2.6-1-ci bəndinə
uyğun edilə bilər.

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının
Baş naziri

Qeyd: Qərarlara edilmiş əlavələrin tam mətni ilə www.nk.gov.az və www.xalqqazeti.com saytlarında tanış ola bilərsiniz.
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bəndinin birinci və dördüncü abzaslarına, 7.4-cü bəndinin ikinci abzasının ikinci cümləsinə, 7.5-ci bəndinin birinci abzasına, 88-ci maddənin
dördüncü abzasına və 89-cu maddənin birinci abzasının ikinci cümləsinə
“yerli” sözündən sonra “baş idarə,” sözləri əlavə edilsin.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may
tarixli 79 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik
Toplusu, 2011, № 5, maddə 451; 2012, № 12, maddə 1361; 2013, № 5,
maddə 589, № 10, maddə 1205; 2018, № 8, maddə 1800; Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2022-ci il 15 iyul tarixli 269 nömrəli
Qərarı) ilə təsdiq edilmiş “Adın, ata adının və soyadın verilməsi və
dəyişdirilməsi Qaydaları”nın 5.8-ci və 6.21-ci bəndlərinə “yerli”
sözündən sonra “baş idarə,” sözləri əlavə edilsin.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2012-ci il 26 sentyabr
tarixli 213 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik
Toplusu, 2012, № 9, maddə 939; 2015, № 5, maddə 655; 2016, № 9,
maddə 1585; 2017, № 4, maddə 620; 2018, № 1, maddə 138; 2019, № 3,
maddə 514; 2020, № 11, maddə 1402; Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2022-ci il 15 iyul tarixli 268 nömrəli Qərarı) ilə təsdiq edilmiş “Çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi qeydiyyatının aparılması
Qaydası”nın mətni üzrə “yerli idarə” sözləri “yerli baş idarə, idarə,”
sözləri ilə əvəz edilsin.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 27 fevral
tarixli 30 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik
Toplusu, 2013, № 2, maddə 199, № 12, maddə 1651) ilə təsdiq edilmiş
“Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən, pensiya təyin edilməsi üçün hərbi qulluqçunun və ya vəfat
etmiş hərbi qulluqçunun ailə üzvlərinin müraciət etdiyi vaxt təminat
xərcliyinin hesablandığı hərbi xidmət vəzifəsi mövcud olmadıqda hərbi
qulluqçuların vəzifələrinin mövcud hərbi xidmət vəzifələrinə uyğunlaşdırılması Siyahısı”nın 3-cü hissəsi yeni redaksiyada verilsin:
3. Azərbaycan Respublikasının
hərbi komissarlıqları (Naxçıvan
Muxtar Respublikası istisna
olmaqla)
3.1. Birinci dərəcəli şəhər hərbi
komissarlıqları
Hərbi komissar
Bölmə rəisi — hərbi komissarın
müavini
Bölmə rəisi
Bölmə rəisinin baş köməkçisi
Bölmə rəisinin köməkçisi,
təlimatçı
Məsul icraçı, kargüzar, operator
3.2. Birinci dərəcəli hərbi
komissarlıqlar
Hərbi komissar
Bölmə rəisi — hərbi komissarın
müavini
Bölmə rəisi
Bölmə rəisinin baş köməkçisi
Bölmə rəisinin köməkçisi,
təlimatçı
Məsul icraçı, kargüzar, operator
3.3. İkinci dərəcəli hərbi
komissarlıqlar
Hərbi komissar
Bölmə rəisi-hərbi komissarın
müavini
Bölmə rəisi
Bölmə rəisinin baş köməkçisi
Bölmə rəisinin köməkçisi,
təlimatçı
Məsul icraçı, kargüzar, operator
3.4. Üçüncü dərəcəli hərbi
komissarlıqlar
Hərbi komissar
Bölmə rəisi — hərbi komissarın
müavini
Bölmə rəisi
Məsul icraçı, kargüzar, operator
3.5. Dördüncü dərəcəli hərbi
komissarlıqlar
Hərbi komissar
Bölmə rəisi — hərbi komissarın
müavini
Bölmə rəisi
Məsul icraçı, kargüzar, operator
3.6. Beşinci dərəcəli hərbi
komissarlıqlar
Hərbi komissar
Hərbi komissarın müavini
Hərbi komissarın köməkçisi,
təlimatçı
Məsul icraçı, kargüzar, operator

3. Azərbaycan Respublikasının
Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə
Çağırış üzrə Dövlət Xidməti
(Naxçıvan Muxtar Respublikası
istisna olmaqla)
3.1. Xidmətin yerli baş idarələri
baş idarə rəisi
baş idarə rəisinin müavini - şöbə
rəisi
şöbə rəisi
şöbənin baş zabiti
şöbənin zabiti
baş məsul icraçı
3.2. Xidmətin yerli idarələri
idarə rəisi
idarə rəisinin müavini - şöbə rəisi
şöbə rəisi
şöbənin baş zabiti
şöbənin zabiti
baş məsul icraçı
3.3. Xidmətin yerli şöbələri
şöbə rəisi
şöbə rəisinin müavini - bölmə rəisi
bölmə rəisi
şöbənin zabiti
bölmənin zabiti
baş məsul icraçı
3.4. Xidmətin yerli şöbələri
şöbə rəisi
şöbə rəisinin müavini — bölmə
rəisi
bölmə rəisi
baş məsul icraçı
3.5. Xidmətin yerli şöbələri
şöbə rəisi
şöbə rəisinin müavini — bölmə
rəisi
bölmə rəisi
baş məsul icraçı
3.6. Xidmətin yerli bölmələri
bölmə rəisi
bölmə rəisinin müavini
bölmənin zabiti
baş məsul icraçı

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının
Baş naziri

Son sutkada Azərbaycanda
COVID-19 infeksiyasına
563 yoluxma faktı qeydə alınıb
Son sutkada Azərbaycanda yeni növ
koronavirus (COVID-19) infeksiyasına 563
yoluxma faktı qeydə alınıb, 520 nəfər müalicə
olunaraq sağalıb.

Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahdan verilən
məlumata görə, indiyədək ölkədə ümumilikdə 802 min 623
nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən
edilib, onlardan 789 min 667 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 9 min 762 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 3 min 194
nəfərdir.
Son sutkada yeni yoluxma hallarının
müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 4 min, bu günə qədər isə
ümumilikdə 7 milyon 76 min 185 test icra olunub.

“Xalq qəzeti”
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Eldə məsəl var: Bir dəli quyuya daş atdı, yüz ağıllı çıxara
bilmədi. Bu gün sosial şəbəkə seqmentlərində həmin məsəli yada
salan davranışların çoxalması təəssüf doğurur. Gah bu, gah da
digər informasiya saytında yanlış məlumatlar, yoxlanılmamış və
təsdiqlənməmiş xəbərlər tirajlanır. Elə Azərbaycan Respublikası
Baş Prokurorluğunun buna qarşı lazımi tədbirlər görməsi,
bəzi sosial media nümayəndələrinə xəbərdarlığı, bəzilərini
cəzalandırması da məsuliyyətsiz hərəkətlərin qarşısının alınmasına
xidmət edir.
Prezidenti İlham Əliyev hər
zaman Azərbaycanda hüquqi
dövlətin qurulmasını, söz və mətbuat
azadlığına tam nail olunmasını,
demokratikləşməni dönməz proseslər
kimi dəyərləndirir. Dövlət başçısı
jurnalistikamızı obyektiv, qərəzsiz,
vətənpərvər ruhlu bir rupor kimi
görmək istədiyini dəfələrlə vurğulamışdır. Ölkəmizdə və dünyada baş
verən hadisələrlə bağlı cəmiyyətin
məlumatlandırılması, haqq səsimizin
beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması istiqamətində məqsədyönlü
fəaliyyət göstərilməsini tövsiyə
etmişdir. Dünyada gedən informasiya müharibəsində Azərbaycanın
qətiyyətli mövqe qazanması məhz bu
səylərin nəticəsində mümkün olub.
İndi biz ölkəmizin ətrafında yaradılan
informasiya blokadasını mətanətlə
yarmış, Qarabağ münaqişəsini özünün “dəmir yumruğu” hesabına çözə
bilmiş qalib bir ölkənin vətəndaşları
olmağımızla fəxr edirik.
Ölkəmizdə azad sözə kifayət
qədər meydan verilib, nə qədər
qəzet və sayt var. Amma bu sahədə
təkmilləşməyə ciddi ehtiyac duyulur. Odur ki, ölkəmizdə media
fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, bu
sahədə qayda yaradılması məqsədilə
illərdir ki, müvafiq addımlar atılır.
Prezidentin “Azərbaycan Respublikasında media sahəsində islahatların dərinləşdirilməsi haqqında”
12 yanvar 2021-ci il tarixli fərmanı
ilə “Azərbaycan Respublikasının
Medianın İnkişafı Agentliyi” publik hüquqi şəxs yaradılıb. Digər
sahələrdə aparılan genişmiqyaslı
dərin islahatların davamı olaraq atılan
bu addım demokratik dövlət və azad
media münasibətlərini yeni yüksək
səviyyəyə qaldırmışdır.
Zamanın çağırışları informasiya
məkanında da özünün zəruri əksini
tapır. “Media haqqında Azərbaycan
Respublikasının Qanunu” ilə media
fəaliyyəti anlayışına hüquqi aydınlıq
gətirilib. Qanunla mətbuat sahəsində
azad fəaliyyət və hüquqi məsuliyyət
bir daha təsbit edilib. Jurnalistika
sahəsində fəaliyyət sərbəst yaradıcılıq əsasında həyata keçirilir. Eyni
zamanda, dövlət sirlərinin yayılmasına görə məsuliyyət, hərbi və
fövqəladə vəziyyət dövründə və digər
xüsusi hallarda mətbu orqanların və
jurnalistlərin fəaliyyəti də qanunda
hüquqi ifadəsini tapmışdır.
Təəssüf ki, hərfi tərcümədə saxta
xəbər anlamına gələn “feyk nyus”lar
da bəzi hallarda sosial mediada
özünə yer tapa bilir. Xəbərlərlə manipulyasiya edilir, yalanlar yayılır, böhtan atılır, narazılıq yaradılır. Jurnalistika prinsiplərinə uyğun gəlməyən
oxşar davranışlar, gizli deyil ki, sifarişli qulluq, mənafe güdmək, yarınmaq
üsuludur. Sarı mətbuatla ümumi
cəhətləri olan “feyk nyus”lar informasiya cəbhəsində qarşıdurma yaradır.
Elə Azərbaycan Ordusu barədə
verilən bəzi məlumatlar həssas
nöqtədəki real vəziyyəti heç də hər
zaman doğru-düzgün əks etdirmir.
Odur ki, Qarabağdakı gəlişmələrlə
bağlı əsl həqiqətlərin təhrif olunması
yolverilməzdir. Mətbuat adına iddialı
olan hər bir sosial şəbəkə subyekti
davamlı obyektivlik göstərməlidir.
Bu baxımdan bəzi saytların xəbərə
“barıt”ı çox doldurmaları heç də
başadüşülən deyil. İlk növbədə
jurnalistlər dövlətin və xalqın haqq

işini inamla müdafiə etməli, ümumi
mənafeyi qoruya bilməlidirlər.
Prezident İlham Əliyevin ötən
il aprelin 17-də imzaladığı “Kritik informasiya infrastrukturunun

Bu ilin mart ayında bəzi KİV-də, o
cümlədən criminal.az, xeberinfo.com
və azpolitika.info internet saytlarında Müdafiə Nazirliyi tərəfindən hər
hansı rəsmi açıqlama verilmədiyi
halda, müvafiq olaraq, “Əsgərin
intihar etdiyi bildirilir - Bədənində
çoxlu yara izləri vardı”, “Daha bir
əsgər ölümü” və “Daha bir əsgər
ölümü – İntihar, yoxsa?..” başlıqlı
məqalələrdə Azərbaycan Respublikası ərazisində qanunsuz fəaliyyət
göstərən “Meydan TV”yə istinadən
sensasiya naminə məlumatlar dərc
edilmişdi. O zaman hərbi və müdafiə
məsələləri ilə bağlı məlumatların
rəsmi qurumların mətbuat xidmətləri
ilə dəqiqləşdirildikdən sonra yayıl-

şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən mənfi
reaksiya verilməsinin yolverilməzliyi
bildirilib. Məlumatda qeyd edilir ki,
onlar hansı məqsədlə isə bəlkə də
bilərəkdən, Silahlı Qüvvələrimizin
fəaliyyətini təhrif etməyə, Azərbaycan
əsgərlərinin həyatı təhdidlə üzləşdiyi
halda həmin təhdidlərə cavab olaraq
hərbi əməliyyatların keçirilməsinə qarşı çıxmağa çalışır, yalan məlumatlar
yayır, saxta və ya köhnə görüntülər
paylaşır, heç bir əsas olmadan onları
aktuallaşdırmaq istəyirlər. Təəssüflə
qeyd edilməlidir ki, xoş niyyət daşımayan bu kimi cəhdlər informasiya
azadlığı, kontekstdən çıxarılmış tarixi
sitatlar və saxta pasifist baxışlarla
pərdələnir.

Sosial şəbəkələr və
informasiya təhlükəsizliyi

təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” fərman məhz ölkəmizdə həmin
infrastrukturun tərkibinə daxil olan
sistemlərin, informasiya-kommunikasiya şəbəkələrinin və avtomatlaşdırılmış idarəetmənin təhlükəsizliyinin
gücləndirilməsi məqsədinə xidmət
edir. Fərmanda təhlükəsizliyin təmin
edilməsi, o cümlədən kibertəhdidlərə
qarşı mübarizə sahəsində səlahiyyətli
orqan funksiyalarının verildiyi DTX
ilə Xüsusi Rabitə və İnformasiya
Təhlükəsizliyi Dövlət Xidmətinin qarşısına konkret vəzifələr qoyulub.
Heç bir məsuliyyət hiss etməyən
bəzi blogerlər, “az” ölkə kodlu domen
zonanın bəzi seqmentləri, xəbər
portalları əhalini çaşdırmaq, ucuz
populyarlıq qazanmaq və ya kimdənsə
qisas almaq üçün yalan “üfürməyə”
həvəsli olur, düşmən dəyirmanına su
tökürlər. Qızışan beyinlər hətta dövlət
sirrini, hərbi sirri nəzərə almır, yoxlanılmamış məlumatları ictimailəşdirirlər.
Xəbərləri oxucuya sırımaq üçün
müxtəlif priyomlar işlədirlər: “Etibarlı qaynaqlarımızdan” və yaxud
“nazirlikdəki mənbəmiz”dən əldə etdiyimiz xəbərə görə…” və ilaxır və sair.
Sosial şəbəkə istifadəçiləri də strateji
əhəmiyyət daşıyan mövzularla bağlı
hüquqi yanlışlıqlara yol verirlər. Yoxlanılmamış və təhriflə dolu məlumatları
yayımlayanlar süni ajiotaj doğurmaq
xatirinə sosial məsuliyyət daşımadan
alaçiy, bəzən də böhtan xarakterli yazıları geniş ictimaiyyətə təqdim edirlər.
Xüsusilə də Azərbaycan Ordusu
barədə həqiqətə uyğun olmayan yersiz məlumatlar tirajlanır, əhali arasında
Silahlı Qüvvələrimiz haqqında yanlış
təəssürat yaradılmasına cəhdlər edilir.
Nəticədə sosial şəbəkə də destruktiv
informasiya məkanına çevrilir.

ması tövsiyəsinə məhəl qoymayan
həmin internet saytlarının rəhbərləri
Baş Prokurorluğa dəvət edilərək,
qanunun tələblərinə müvafiq olaraq
öz saytlarında sensasiya naminə
informasiyaların yayılmasına son
qoyulması tələb edilməklə, gələcəkdə
bu kimi halları davam etdirəcəkləri
təqdirdə barələrində qanunvericilikdə
nəzərdə tutulmuş daha ciddi tədbirlər
görüləcəyi barədə rəsmi xəbərdar
edilmişdilər.
Baş Prokurorluğun bəzi sayt
rəhbərlərinə xəbərdarlıqlar etməsi
dövlətin media təmsilçiləri tərəfindən
bənzər sapıntılarına ciddi yanaşdığını
göstərir. Məsələn, Baş Prokurorluğu
iyulun 27-də media subyektləri və
sosial şəbəkə istifadəçilərinə müraciət
edərək, dövlət qurumları ilə hər hansı
dəqiqləşdirmə aparmadan yoxlanılmamış məlumatların yayılmasının
yolverilməz olmaqla qanunvericiliklə
nəzərdə tutulmuş məsuliyyətə
səbəb olduğunu diqqətə çatdırıb.
Eyni zamanda, “Facebook” sosial
şəbəkəsində özünə məxsus olan
səhifədə qanunla yayılması qadağan
edilən informasiyanı yerləşdirdiyinə
görə, Tofiq Şahmuradov barəsində 1
ay müddətinə inzibati həbs tənbehi
seçilib. Qeyd edək ki, Baş Prokurorluq ilk dəfə deyil ki, belə xəbərdarlıqla
çıxış edir. Xatırlayırıq ki, bu ilin yanvar
ayında bəzi saytlar cəbhə xəttindəki
hadisələr barədə yanlış informasiyalar yaydığına görə cərimə olunmuşdu.
Bu ayın əvvəllərində Rusiya sülhməramlılarının müvəqqəti
yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki
qanunsuz erməni silahlı dəstələrinin
Azərbaycan Ordusunun mövqelərinin
müxtəlif çaplı atıcı silahlardan atəşə
tutması ilə əlaqədar görülən adekvat cavab tədbirlərinə bəzi sosial

Baş Prokurorluğun mətbuat
xidmətindən bildirilib ki, daxil olan
məlumata əsasən yuxarıda qeyd
olunan hallara yol vermiş Bakı şəhər
sakinləri Rüstəm İsmayılbəyli, Fərid
Hüseynov, Goranboy rayon sakini Elmar Məmmədov və Mingəçevir şəhər
sakini Gülay Eyvazova prokurorluğa dəvət olunub, qanunun tələbləri
onların diqqətinə çatdırılıb. İctimai
təhlükəsizliyin kütləvi şəkildə pozulması və ictimai təhlükəli nəticələrin
baş verməsi təhdidini törədən yalan
məlumatların yayılması “İnformasiya,
informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında" Azərbaycan
Respublikasının Qanununa əsasən
yolverilməzdir. “Milli təhlükəsizlik
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən ölkənin
müdafiə qabiliyyətinin zəiflədilməsinə
yönəlmiş addımlar dövlətimiz üçün
təhdid hesab olunur və buna xidmət
edən istənilən hərəkətlərin vaxtında
qarşısı alınmalıdır. Qeyd olunanları
nəzərə alaraq, həmin şəxslərlə aparılmış söhbət zamanı onlara əməllərinin
ictimai təhlükəli nəticələri izah edilib.
“Prokurorluq haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununun 22-ci
maddəsinə əsasən, prokuror təsir
tədbiri aktı olan xəbərdarlıq elan edib.
Xatırladaq ki, bundan bir həftə
əvvəl də Baş Prokurorluq bildirmişdi
ki, Azərbaycan Ordusunun işgüzar
nüfuzuna xələl gətirmək, vətəndaşlar
arasında süni ajiotaj yaratmaq, eləcə
də dövlətin müdafiə qabiliyyətinin
möhkəmləndirilməsi istiqamətində
görülən işlərə kölgə salmaq
məqsədilə həqiqətə uyğun olmayan
informasiyalar tirajlanıb. İctimai-siyasi sabitliyin, insan və vətəndaş
hüquq və azadlıqlarının pozulmasına
yönələn halların qarşısının alınması
üçün bu cür hərəkətlərə yol verən
şəxslər Baş Prokurorluğa dəvət olunub, onların barələrində prokuror təsir
tədbirləri görülüb.
Əlbəttə, belə jurnalist davranışlarına qarşı hüquq-mühafizə orqanları
daha qətiyyətli olmalıdırlar. İctimai
qınağın gücləndirilməsi da zəruridir.
Unutmayaq ki, media informasiyanın
toplanması, emalı və yayılması üzrə
məsuliyyət daşıyan əsas sosial institutdur. Ona olan etimadı zədələməyə
yox, daha da artırmağa çalışmaq
lazımdır.

Əli NƏCƏFXANLI,
“Xalq qəzeti”nin
bölgə müxbiri

Turistlər bu yol ilə Qarabağa səfər edə biləcəklər
Prezident İlham Əliyev tərəfindən 2021-ci il oktyabr ayının 3-də
təməli qoyulan Talış-Tapqaraqoyunlu-Naftalan şəhəri yeni avtomobil
yolunun tikintisi sürətlə davam etdirilir. Qeyd edək ki, bu yol
uzunluğu 22 kilometr olmaqla 4 yaşayış məntəqəsini birləşdirəcək.
Aparılan tikinti işləri çərçivəsində
artıq yolun ilk 9 kilometrlik hissəsində
yararsız qrunt müxtəlif dərinliklərdə
qazılaraq çıxarılıb, əks-dolğu
işləri aparılmaqla yeni yol yatağı
və yol əsası inşa olunub. Suların
ötürülməsini təmin etmək məqsədilə
müxtəlif diametrlərə malik yeni suötürücü boruların, düzbucaqlı keçidlərin
inşası işləri icra edilib və daha sonra
yola alt qat olmaqla yeni asfalt-beton
örtüyü döşənib.

Hazırda yolun İncəçaydan sonra
Qaşaltı Qaraqoyunlu kəndinə doğru,
9-22-ci kilometrlik hissəsində sadalanan işlərin icrası davam etdirilir. Bu
çərçivədə yeni yol yatağı inşa olunub,
yol əsasının tikintisi isə davam
etdirilərək yeni asfalt-beton örtüyünün
döşənməsinə hazırlıqlar görülür.
Yolun inşası layihəsi çərçivəsində
İncəçay üzərində 84 metr uzunluğa
malik avtomobil körpüsünün tikintisi
də davam etdirilir. Körpü 3 aşırımlı

olmaqla inşa edilir və eni 14,5 metr
olacaq. Artıq ərazidə qazma və svaybərkitmə işləri icra olunub, körpünün
bünövrə və dayaqları inşa edilib.
Hazırda körpünün aşırım tirlərinin quraşdırılmasına hazırlıq işləri görülür.
Körpü qüvvədə olan normativ yüklərə
görə 9 bal seysmikliyi nəzərə alınmaqla inşa olunur.
Layihənin sonuncu mərhələsində
zəruri olan ərazilərdə yol kənarlarında
beton küvetlərin inşası, avtobus dayanacaqlarının, həmçinin avtonəqliyyat
vasitələrinin normal hərəkətini təmin
etmək məqsədilə yol nişanı, kilometr
göstəricisi və məlumatverici lövhələrin
quraşdırılması işləri aparılacaq.
Tərtər rayonunun Talış, Goranboy
rayonunun Tapqaraqoyunlu və Qaşaltı Qaraqoyunlu kəndlərini keçməklə

Naftalan şəhərinə doğru uzanan yeni
yolun inşası yolboyu yerləşən yaşayış
məntəqələrinin sakinlərinin rahat
gediş-gəlişi ilə bərabər bölgənin sosial-iqtisadi inkişafına töhfə verəcək,
həmçinin Tərtər şəhəri ilə yanaşı,
alternativ olaraq Naftalan şəhərindən
də bu istiqamətdə rahat və təhlükəsiz
hərəkəti təmin edəcək.
Beləliklə, Naftalana gələn yerli və
xarici turistlər işğaldan azad olunmuş
torpaqlarımıza, əzəli Azərbaycan torpağı Qarabağa səfər edə biləcəklər.
Bu da eko və aqro turizmin inkişafına
birmənalı təkan verəcəkdir.
Yol 2022-ci ilin sonunda istifadəyə
veriləcək.

Hamlet QASIMOV,
“Xalq qəzeti”nin
bölgə müxbiri

Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 284 						
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi
uçotunun aparılması Qaydası”nın təsdiq edilməsi
haqqında” 2013-cü il 8 may tarixli 76 nömrəli,
“Çağırışaqədər yaş həddində olan vətəndaşların və
çağırışçıların fiziki hazırlığı proqramları”nın və
“Çağırışaqədər yaş həddində olan vətəndaşların və
çağırışçıların fiziki hazırlığının təmin edilməsinə
yönəlmiş idman növlərinin Siyahısı”nın təsdiq
edilməsi haqqında” 2014-cü il 24 oktyabr tarixli
354 nömrəli, “Əfqanıstanda sovet qoşunlarının
tərkibində beynəlmiləl borcunu yerinə yetirərkən
həlak olan, itkin düşmüş və məhkəmə qaydasında ölmüş elan edilən hərbi qulluqçuların
ailələri üçün Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünün təyin olunması və ödənilməsi
Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2014-cü
il 30 oktyabr tarixli 360 nömrəli, “Bağlaşma
əsasında həqiqi hərbi xidmətə daxilolmanın
halları və Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2015-ci il 2 fevral tarixli 21 nömrəli, “Sosial
müavinətlərin, təqaüdlərin və kompensasiyaların
təyin olunması üçün təqdim edilən sənədlərin
və məlumatların rəsmiləşdirilməsi, baxılması və
saxlanılması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2015-ci il 21 sentyabr tarixli 311 nömrəli,
“Azərbaycan Ordusu və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq yaradılmış
başqa silahlı birləşmələr üçün vətəndaşların xüsusi
hərbi ixtisaslar üzrə hazırlığının təşkil edilməsi və
keçirilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında”
2015-ci il 20 oktyabr tarixli 333 nömrəli, “Dəfn
mərasiminin təşkili və keçirilməsi zamanı hərbi
ehtiram göstərilən şəxslərin valideynlərinə (yaxın
qohumlarına və ya qanuni nümayəndələrinə) yas
mərasimlərinin təşkili üçün maliyyə yardımının
göstərilməsi qaydasının və məbləğinin müəyyən
edilməsi barədə” 2016-cı il 29 sentyabr tarixli 374
nömrəli və “Dəfn mərasiminin təşkili və keçirilməsi
zamanı hərbi ehtiram göstərilən şəxslərin uçotunun aparılması Qaydası”nın təsdiq edilməsi
barədə” 2016-cı il 26 dekabr tarixli 524 nömrəli
qərarlarında dəyişiklik edilməsi haqqında
“Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
“Azərbaycan Respublikasında səfərbərlik hazırlığı
və səfərbərlik haqqında” Azərbaycan Respublikası
Qanununun icrasının təmin edilməsi barədə” 2005-ci
il 13 dekabr tarixli 328 nömrəli, “Hərbi nəqliyyat
vəzifəsi haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi
barədə” Azərbaycan Respublikası Qanununun icrasının təmin edilməsi haqqında” 2006-cı il 29 mart
tarixli 382 nömrəli, “Hərbi vəzifə və hərbi xidmət
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun
tətbiqi və “Azərbaycan Respublikasının Səfərbərlik
və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti
haqqında Əsasnamə”nin təsdiqi barədə” 2012-ci il
13 fevral tarixli 593 nömrəli, “Hərbi vəzifə və hərbi
xidmət haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan
Respublikasının 2014-cü il 30 dekabr tarixli 1159IVQD nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında” 2015-ci
il 2 fevral tarixli 451 nömrəli və “Azərbaycan
Respublikasının 1994-cü il 23 sentyabr tarixli 886
nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Qarnizon və qarovul
xidmətləri Nizamnaməsi”ndə dəyişikliklər edilməsi
haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2015-ci
il 18 dekabr tarixli 39-VQD nömrəli Qanununun
tətbiqi barədə” 2016-cı il 14 yanvar tarixli 727
nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2022-ci il 13
aprel tarixli 1663 nömrəli Fərmanının 6-cı hissəsinə
əsasən Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 8 may tarixli 76 nömrəli Qərarı
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik
Toplusu, 2013, № 5, maddə 565; 2015, № 5, maddə
656; 2017, № 4, maddə 620; 2019, № 3, maddə 514;
2020, № 11, maddə 1402; Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 2022-ci il 15 iyul tarixli 268
nömrəli Qərarı) ilə təsdiq edilmiş “Çağırışçıların
və hərbi vəzifəlilərin hərbi uçotunun aparılması
Qaydası”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1.1. mətn üzrə ismin müvafiq hallarında “yerli
idarə” sözləri ismin müvafiq hallarında “yerli baş
idarə, idarə,” sözləri ilə əvəz edilsin;
1.2. 2.2.3-cü, 2.3.7-ci, 2.4.7-ci yarımbəndlərdə,
həmin Qaydanın 1 və 2 nömrəli əlavələrinin mətni
üzrə ismin müvafiq hallarında “yerli idarəsi” sözləri
ismin müvafiq hallarında “yerli baş idarəsi, idarəsi,”
sözləri ilə əvəz edilsin.
2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2014-cü il 24 oktyabr tarixli 354 nömrəli Qərarı
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014, № 10, maddə 1324; 2017, № 4, maddə
620; 2018, № 12 (II kitab), maddə 2741; 2020,
№ 10, maddə 1308) ilə təsdiq edilmiş “Çağırışaqədər
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yaş həddində olan vətəndaşların və çağırışçıların
fiziki hazırlığı proqramları”nın 9-cu hissəsinə “yerli”
sözündən sonra “baş idarə,” sözləri əlavə edilsin.
3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2014-cü il 30 oktyabr tarixli 360 nömrəli
Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik
Toplusu, 2014, № 11, maddə 1504; 2016, № 11,
maddə 1976; 2017, № 5, maddə 1009; 2019, №
7, maddə 1318; 2021, № 3, maddə 273) ilə təsdiq
edilmiş “Əfqanıstanda sovet qoşunlarının tərkibində
beynəlmiləl borcunu yerinə yetirərkən həlak olan,
itkin düşmüş və məhkəmə qaydasında ölmüş elan
edilən hərbi qulluqçuların ailələri üçün Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin təqaüdünün təyin olunması və ödənilməsi Qaydası”nın 3.2-ci bəndində
“rayon (şəhər) şöbəsinin” sözləri “yerli baş idarə,
idarə, şöbə və bölmələrinin” sözləri ilə əvəz edilsin.
4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 2 fevral tarixli 21 nömrəli Qərarı
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015, № 2, maddə 211, № 5, maddə 658; 2016,
№ 8, maddə 1456, № 9, maddə 1585; 2017,
№ 4, maddə 620; 2021, № 12, maddə 1542) ilə
təsdiq edilmiş “Bağlaşma əsasında həqiqi hərbi
xidmətə daxilolmanın halları və Qaydası”nın
3.2-ci bəndinin birinci cümləsinə, 3.3-cü, 3.18-ci
bəndlərinə, 3.19-cu bəndinin birinci cümləsinə, 3.24cü bəndinin ikinci cümləsinə “yerli” sözündən sonra
“baş idarə,” sözləri əlavə edilsin.
5. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2015-ci il 21 sentyabr tarixli 311 nömrəli Qərarı
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015, № 10, maddə 1225; 2016, № 7, maddə
1343, № 11, maddə 1977; 2017, № 12 (II kitab),
maddə 2552; 2018, № 2, maddə 354, № 12
(II kitab), maddə 2730; 2019, № 5, maddə 983,
№ 7, maddələr 1318, 1330; 2020, № 5, maddə 633,
№ 10, maddə 1269, № 11, maddə 1411; 2021,
№ 3, maddələr 281, 287, 289, № 4, maddə 404, № 5,
maddə 525, № 9, maddə 1080, № 10, maddə 1163)
ilə təsdiq edilmiş “Sosial müavinətlərin, təqaüdlərin
və kompensasiyaların təyin olunması üçün təqdim
edilən sənədlərin və məlumatların rəsmiləşdirilməsi,
baxılması və saxlanılması Qaydaları”na 7 nömrəli
əlavə - “Müavinət, təqaüd və kompensasiyanın təyin
edilməsi üçün tələb olunan sənədlərin siyahısı”nın
2.25.1-ci və 2.32.1-ci yarımbəndlərində “rayon
(şəhər) şöbəsinin” sözləri “yerli baş idarə, idarə,
şöbə və bölmələrinin” sözləri ilə əvəz edilsin.
6. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 20 oktyabr tarixli 333 nömrəli Qərarı
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015, № 10, maddə 1246; 2017, № 4, maddə
620; 2018, № 11, maddə 2443, № 12 (II kitab),
maddə 2741; 2019, № 12, maddə 2081; Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2022-ci il 4
aprel tarixli 128 nömrəli Qərarı) ilə təsdiq edilmiş
“Azərbaycan Ordusu və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq yaradılmış
başqa silahlı birləşmələr üçün vətəndaşların xüsusi
hərbi ixtisaslar üzrə hazırlığının təşkil edilməsi
və keçirilməsi Qaydası”nın 2.4-cü bəndinə, 2.6-cı
bəndinin ikinci cümləsinə, 2.8.4-cü yarımbəndinə
(hər iki halda), 3.1-ci, 3.2-ci, 3.4-cü bəndlərinə, 3.5ci bəndinin birinci cümləsinə, 3.7-ci, 3.8-ci, 3.10-cu,
3.11-ci, 3.16-cı bəndlərinə və 6.1.1-ci, 6.1.7-ci,
6.1.9-cu yarımbəndlərinə “yerli” sözündən sonra
“baş idarə,” sözləri əlavə edilsin.
7. “Dəfn mərasiminin təşkili və keçirilməsi
zamanı hərbi ehtiram göstərilən şəxslərin
valideynlərinə (yaxın qohumlarına və ya qanuni
nümayəndələrinə) yas mərasimlərinin təşkili üçün
maliyyə yardımının göstərilməsi qaydasının və
məbləğinin müəyyən edilməsi barədə” Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 29
sentyabr tarixli 374 nömrəli Qərarının (Azərbaycan
Respub-likasının Qanunvericilik Toplusu, 2016,
№ 9, maddə 1599; 2020, № 4, maddə 496) 2-ci, 3-cü
və 4-cü hissələrinə “yerli” sözündən sonra
“baş idarə,” sözləri əlavə edilsin.
8. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 26 dekabr tarixli 524 nömrəli
Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik
Toplusu, 2016, № 12, maddə 2240) ilə təsdiq edilmiş
“Dəfn mərasiminin təşkili və keçirilməsi zamanı
hərbi ehtiram göstərilən şəxslərin uçotunun aparılması Qaydası” üzrə:
8.1. 1.2-ci, 3.4-cü, 3.5-ci bəndlərə, 3.9-cu bəndin
ikinci cümləsinə “yerli” sözündən sonra “baş idarə,”
sözləri əlavə edilsin;
8.2. həmin Qaydanın 1 və 2 nömrəli əlavələrinin
mətni üzrə ismin müvafiq hallarında “idarəsi” sözü
ismin müvafiq hallarında “baş idarəsi, idarəsi,”
sözləri ilə əvəz edilsin.

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının
Baş naziri

FHN-in Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti
Kəlbəcərdə maarifləndirmə tədbirləri keçirib
Fövqəladə Hallar
Nazirliyinin Dövlət
Yanğın Nəzarəti Xidməti
səlahiyyətlərinə uyğun
olaraq, ölkədə yanğın
təhlükəsizliyinin təmin
edilməsi məqsədilə zəruri
tədbirlərin görülməsini
davam etdirir.
Bu çərçivədə, Xidmət
tərəfindən “Azərenerji” və
“Azərişıq” ASC-lərin Kəlbəcər
rayonunda fəaliyyət göstərən
işçi heyəti üçün “Yanğın
təhlükəsizliyi qaydaları”na
əməl olunması istiqamətində
maarifləndirmə tədbirləri
keçirib.
Tədbirlərdə açıq
sahələrdə və qapalı məkanlarda yanğın
təhlükəsizliyinə dair tələblər
barədə söhbətlər aparılıb, baş
verə biləcək yanğınlar zamanı
ilkin zəruri davranış qaydaları
ilə bağlı geniş məlumat verilib, təxliyə planından düzgün
istifadə olunmasının, eyni

zamanda meşəlik ərazilərdən
keçən yüksək gərginlikli hava
elektrik xətlərinin mühafizə
zonalarının qorunmasının
vacibliyi diqqətə çatdırılıb.
Həmçinin, ərazilərin təmiz,
ehtiyat çıxış yollarının daim
istifadəyə yararlı, yanğına
qarşı su təchizatı qurğularının isə işlək vəziyyətdə
saxlanılmasının və ilkin

yanğınsöndürmə vasitələri ilə
təminatının zəruriliyi vurğulanıb.
Tədbirlərdə ilkin
yanğınsöndürmə
vasitələrindən istifadə
qaydaları əyani
nümayiş etdirilib, suallar
cavablandırılıb.

“Xalq qəzeti”
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Ermənistan üçtərəfli bəyanatın
şərtlərinə tam əməl etməyə məhkumdur
Erməni separatçılarının, bölgədəki qanunsuz erməni hərbi
qüvvələrinin Rusiya sülhməramlılarının gözü qarşısında və başları
üstündən Qarabağda davamlı olaraq törətdikləri təxribatlara,
nəhayət, müzəffər ordumuzun “Qisas” əməliyyatı ilə verdiyi
layiqli cavab Azərbaycanın bölgədə yaratdığı reallığı bir az da
qüvvətləndirdi, düşmən qüvvələrə növbəti dərs oldu. Bu hərbisiyasi cavab aksiyası Ermənistana açıq təslim aktı kimi imzaladaığı “Üçtərəfli bəyanat”dan irəli gələn, lakin hələ də əməl etmədiyi
öhdəliklərin qüvvədə qalması və tam yerinə yetirilməsinin
təxirəsalınmazığı mesajıdır.
Son günlər qarabağda
gerçəkləşdirilmiş “Qisas” əməliyyatı
ilə Azərbaycan Ordusu öz gücünü nümayiş etdirdi və bölgədə
gizlənmiş qanunsuz erməni silahlılarına öz yerini göstərdi. Gəlin görək
Ermənistan rəhbərliyi və siyasətçiləri
bundan düzgün nəticə çıxaracaqmı?
Bizə bəlli olan erməni xisləti hələlik
bu məsələdə nikbinliyə əsas vermir. Lakin, əks təqdirdə, erməniləri
daha sərt bir reallıqla üz-üzə qalmalı olur. Qısamüddətli əməliyatda
ordumuzun göstərdiyi çevik güc və
yüksək məharət düşmənə anlatdı ki,
Azərbaycanın separatçı ünsürləri,
dinc dayanmayan silahlı quldurları Qarabağdan süpürüb atması
və qədim türk yurdları Göyçə və
Zəngəzuru bir həmlə ilə ələ keçirib
tarixi ədaləti bərpa etməsi o qədər də
çətin deyil.
Rusiya sülhməramlılarının
müvəqqəti nəzarət etdiyi ərazilərdə
keçirilən antiterror bu uğurlu
əməliyyatından sonra Zəngəzur
dəhlizinin açılmasının, tarixi
Azərbaycan ərazilərinə gedişgəlişin təmin edilməsinin, Qərbi
azərbaycanlıların öz dədə-baba
yurduna qaytarılmasının zəruriliyi və

qarşısıalınmazlığı bir daha gündəmə
gəlib.
Doğrudan da, ermənilər 10 noyabr
üçtərəfli Bəyanata əməl etmədiyi
təqdirdə, Azərbaycan Laçın dəhlizini
bağlaya, Rusiya sülhməramlılarının
missiyasına xitam verə, Ermənistana
qatılmış tarixi torpaqlarına qayıdış
məsələsini önə çəkə və bununla bağlı
Ermənistan qarşısında tələblər qoya
bilər. Erməniləri təxribatlarının davam
etməsi və öhdəliklərinə əməl etməyi
gecikdirməsi məhz belə bir siyasi-diplomatik perspektiv diqtə edir.
Beləliklə, Azərbaycanın mövqeyi
həmişə olduğu kimi ədalətli və doğrudur. Azərbaycan imzaladığı bütün
müqavilələrə və şərtlərə sadiqdir.
Bundan sonra da öz sədaqətini
göstərəcək. Üçtərəfli Bəyanatın
bir neçə müddəası, o cümlədən
4-cü bəndi ermənilər tərəfindən
əsassız bəhanələrlə ləngidilir. Onlar
öhdələrinə götürdükləri məsələnin
həllindən yayınmağa çalışırlar. Artıq
gecdir, qanunsuz terrorçu silahlı
birləşmələr Azərbaycan ərazilərindən
qeyd-şərtsiz çıxarılmalıdır.
Bu, üçtərəfli Bəyanatın 4-cü
maddəsində xüsusilə qeyd edilib. İndiyə qədər maddəyə riayət

edilməyib. Təəssüf ki, Rusiya
sülhməramlıları – əslində üçtərəfli
bəyanatın yerinə yetirilməsinə məsul
və nəzarət etməli olan hərbi kontingent də üzərinə düşən vəzifəni
buvaxtadək tam icra etməyib. Onlar
bir sıra hallarda susqunluq, tərəfkeşlik
nümayiş etdirirlər.
Nəhayət, Ermənistan rəhbərliyi və
sülhməramlı missiya anlamalıdır ki,
Qarabağda terrorçu dəstələrin olması
hər an bölgədə sabitliyin pozulmasına, qanuni vəzifə borcunu yerinə
yetirən Azərbaycan hərbçilərinə
qarşı yeni təxribatlara səbəb ola
bilər. Əvvəllər də qanunsuz erməni
silahlı qüvvələrinin mövqelərindən
müxtəlif şəraitdə Qarabağdakı
hərbçilərimiz və mülki insanlar atəşə
tutulmuşdur. Bizim əsas niyyətimiz
odur ki, bölgədə davamlı sülh təmin
edilsin. Əməkdaşlıq, əmin-amanlıq
həyata keçirilsin və Cənubi Qafqaz
bölgəsində uzun müddət tərəqqiyə
xidmət edəcək əməkdaşlığın əsası
qoyulsun.
Azərbaycan və Türkiyə
prezidentləri İlham Əliyev və Rəcəb
Tayyib Ərdoğan dəfələrlə bildirmişlər
ki, ölkələrimizin dəstəklədiyi “Altılıq
platforması” regionun inkişafın-

da önəmli öz rol oynaya bilər. Bu,
bütövlükdə, bölgədə marağı olan
6 dövlətin iqtisadi inkişafına və
əməkdaşlığına səbəb ola bilər.
Təəssüflər olsun ki, erməni tərəfi bu
məsələni ləngidir, İran tərəfindən də
bəzən ermənilərə dəstək bəyanatları
eşidirik. Sərhədlərin demarkasiya və
delimitasiyası başa çatdıqdan sonra
Azərbaycan düşmənçilik və ayrı-seçkilik münasibətlərinin aradan qaldırılması üçün diplomatik əlaqələrin
bərpa olunmasında maraqlıdır.
Azərbaycan tərəfi dəfələrlə bu xoş
niyyətini bəyan edib.
Zəngəzur, Göyçə, İrəvan, Çuxuryurd Azərbaycanın qədim torpaqlarıdır. Öz kökünə bağlı olan hər bir
azərbaycanlının, ən azı, o yerlərə
getmək, ulu babalarının məzarlarını
ziyarət etmək, xatirələrini yaşatmaq
və bölüşmək hüququ tanınmalıdır.
Prezident İlham Əliyevin söylədiyi
kimi: “Biz o ərazilərə gedəcəyik.
Nə zaman, hansı nəqliyyat
vasitəsi ilə gedəcəyiksə, özümüz
müəyyənləşdirəcəyik. Nə qədər ki,
ermənilər ağıllarını başlarına yığmayıb bu düşüncədə olacaqlar, işğalçılıq
və revanşist niyyətlərini yaşadacaqlarsa, onların dövlət kimi çöküşü daha
da tezləşəcək”. Möhtərəm ölkə başçısnın dediyi kimi, “Qisas” əməliyyatı
vaxtında, düzgün yerinə yetirilmiş
hərbi gedişdir. Amma gələcəkdə daha
böyük əməliyyatlar həyata keçirmək
hüququmuzu da özümüzdə saxlayırıq. Üçtərəfli Bəyanatın şərtlərinə
əməl olunmasına çalışırıq.

London, Kembric, Oksford və
bir ömürlük xatirə
Məktəblilərimiz Azərbaycan Bayrağını
Londonda dalğalandırdılar

Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava Limanı Azərbaycan Bayrağı,
gül dəstələri ilə bəzənmişdi. Hamının nəzərləri çıxış qapısına
yönəlmişdi. Sübh saat: 5-30. Nigaran baxışlarla “indi çıxacaqlar” –
deyə orada toplaşanlar bir-birinə təsəlli verirdi. Bir həftəlik ayrılığın
vüsalını gözləməkdən şirin nə ola bilərdi? Budur, çıxış qapısı açıldı...
Arxa sıradan zurna – balaban səsi ətrafa yayıldı. Çiyinlərində,
əllərində, başları üstündə Azərbaycan Bayrağını dalğalandıraraq gələn
məktəblilərin sırası göründü. Toplaşanlardan hər kəs öz övladını
bağrına basmağa tələsdi...

Musa QULİYEV,
Milli Məclisin Əmək və sosial
siyasət komitəsinin sədri

Xarici iqtisadi əlaqələr genişlənir
Azərbaycanın xarici iqtisadi
əlaqələrinin genişlənməsində
önəmli rol oynayan məsələlərdən
biri də respublikamızın nəqliyyat
infrastrukturunun müasir dünya
standartlarına uyğunlaşdırılması,
tranzit potensialının daha da
artırılması ilə bağlıdır. Elə buna
görə də həyata keçirilən tədbirlər və
qlobal miqyaslı təşəbbüslər ölkəmizin
sosial-iqtisadi inkişafına əsaslı töhfə
verməklə, Azərbaycanı mühüm
nəqliyyat qovşağına və dəhlizlərin
keçdiyi məkana çevirib.
Son illər ərzində ölkəmizdə
nəqliyyat infrastrukturunun inkişafı
ilə bağlı irimiqyaslı layihələr həyata
keçirilib, bu sahəyə böyük həcmli
dövlət investisiyaları yönəldilib.
Avtomobil yollarının və dəmir yolu
xətlərinin, xüsusilə Gürcüstan, Rusiya
və İran istiqamətində ölkə ərazisindən
keçən magistral yolların beynəlxalq
standartlar əsasında yenidən
qurulması, Bakıda və regionlarda
beynəlxalq hava limanlarının, Bakı
Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanının
tikintisi, Şərq-Qərb və Şimal-Cənub
nəqliyyat dəhlizlərinin inkişafı
istiqamətində gerçəkləşdirilən
layihələr Azərbaycanın nəqliyyat
infrastrukturunun inkişafında
əhəmiyyətli rol oynamaqla yanaşı,
ölkəmizin tranzit potensialını daha da
gücləndirib.
Həyata keçirilən bütün bu tədbirlər
nəticəsində son illərdə Azərbaycanın
xarici ticarət əlaqələrində də

keçirilib, 109 ölkəyə məhsul ixrac
olunub, 146 ölkədən idxal edilib.
Cari ilin ilk yarısında Azərbaycanın
ixracı 18,5 milyard ABŞ dolları, qeyrineft sektoru üzrə 1,5 milyard ABŞ
dolları təşkil edib. Qeyri-neft sektoru

müsbət nəticələr qeydə alınıb. Belə
ki, cari ilin yanvar-may aylarında
respublikamızın hüquqi və fiziki
şəxsləri tərəfindən dünyanın 158
ölkəsi ilə ticarət əməliyyatları həyata

üzrə ixrac 2021-ci il ilə müqayisədə
295,4 milyon ABŞ dolları və ya 25,4
faiz artıb.
İqtisadi İslahatların Təhlili və
Kommunikasiya Mərkəzinin “İxrac

zərbaycanın iqtisadi potensialının güclənməsi, reallaşdırılan diversifikasiya siyasəti, müasir texnologiyalara əsaslanan və rəqabətqabiliyyətli məhsul
istehsal edən yeni müəssisələrin fəaliyyətə başlaması təbii
ki, ölkəmizin xarici ticarət əlaqələrində də müsbət meyillərə
təkan verib. Belə ki, xarici iqtisadi əlaqələrin coğrafiyası
genişlənib, ticarətin əmtəə strukturu təkmilləşib.

A

icmalı”nın iyul sayına istinadla bildirir
ki, altı ayda meyvə-tərəvəz məhsulları
ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə
7,1 faiz artaraq 328,1 milyon ABŞ
dolları təşkil edib. Müvafiq dövr
ərzində kimya sənayesi məhsullarının
ixracı 5 dəfə, alüminium və ondan
hazırlanan məmulatların ixracı 2 dəfə,
qara metallar və onlardan hazırlanan
məmulatların ixracı 26,1 faiz, pambıq
iplik ixracı 5,2 faiz, pambıq lifi ixracı
isə 12,8 faiz artıb.
Bütün bunlarla yanaşı, bu ilin
yanvar-iyun aylarında Azərkosmos
tərəfindən dünyanın 34 ölkəsinə 13,1
milyon ABŞ dolları dəyərində xidmət
(peyk telekommunikasiya xidmətləri
və optik peyk xidmətləri) ixrac olunub.
Bu dövrdə 1,3 milyard manat
məhsul istehsalı ilə sənaye
zonalarının ölkə sənayesinin qeyrineft sektorunda xüsusi çəkisi 14,9
faiz, qeyri-neft sənaye məhsullarının
ixracında isə 33,1 faiz (543,9 milyon
manat) olub. Sənaye zonalarında
istehsal olunan məhsullar dünyanın
50-dən çox ölkəsinə ixrac edilib.
Belə yüksək göstəricilərin əldə
edilməsi təsadüfi deyil. Bu, yuxarıda
vurğulanan amillərlə bərabər, həm də
ixracatçıların potensial müştərilərlə,
xüsusilə idxalçı və distribüterlərlə
əlaqələrinin qurulması məqsədi

ilə keçən illər ərzində Çin, Polşa,
Latviya, Qətər, İsveçrə və Rusiyaya
ixrac missiyalarının təşkil olunması
ilə bağlıdır. Bu tədbirlər çərçivəsində
Azərbaycan məhsullarının ixracına
dair razılaşmalar və sifarişlər əldə
edilib, müqavilələr imzalanıb. Eyni
zamanda, bir sıra məhsulların
ixracatçılarına ixrac təşviqi ödənilib.
Hazırda ixracın stimullaşdırılması
tədbirləri çərçivəsində prosedurlar
sadələşdirilir, yerli məhsullarımızın
ixrac potensialı yüksək olan ölkələrdə
ticarət nümayəndəlikləri açılır, ticarət
və şərab evlərinin yaradılması ilə
bağlı layihələr gerçəkləşdirilir.
Qeyd edilməlidir ki, ixracın
şaxələndirilməsi ilə yanaşı,
sahibkarlara yaradılmış imkanlar
xarici ticarətlə məşğul olan biznes
subyektlərinin sayında əhəmiyyətli
artıma gətirib çıxarıb və 80 faizdən
yüksək artım qeydə alınıb.
İstehsalın təşviqi istiqamətində
görülmüş işlər də ixracın artımı ilə
nəticələnir. Məsələn, sahibkarlığın
güzəştli kreditləşdirilməsi,
istehsalatda müasir texnologiyaların
tətbiqi digər sahələrlə yanaşı,
aqrar sahədə də ixrac imkanlarını
genişləndirir. Sənaye sahəsinə
gəlincə isə polimer, polietilen,
metanol və gübrə kimi kimyəvi
məhsullar, qablaşdırma məhsulları,
konteynerlər, toxuculuq məhsulları,
tikinti və quraşdırmada istifadə olunan
polad laylar, borular, transformatorlar,
elektrik naqilləri və digər elektrik
avadanlıqları, mis və alüminium
məmulatları ixracı artan əsas
məhsullar sırasında yer alır.
Ölkəmizin xarici ticarət
əlaqələrinin, idxal və ixrac
əməliyyatlarının genişlənməsində
“Yaşıl dəhliz” buraxılış sisteminin
tətbiqi də mühüm önəm daşıyır.
Xatırladaq ki, bu sistem sahibkarlıq
mühitinin daha da yaxşılaşdırılması,
könüllü riayət mədəniyyətinin
formalaşması, şəffaflığın təmin
olunması və ölkənin ixrac
potensialının artırılması məqsədi
daşıyır.
“Yaşıl dəhliz” buraxılış
sistemindən daimi istifadə hüququnun
əldə olunması nəticəsində aparılan
xarici iqtisadi fəaliyyət əsasən
qeyri-neft sektorunun payına
düşüb. İndiyədək 5 mindən çox
biznes subyektin nümayəndələri ilə
görüşlər keçirilib ki, həmin görüşlərdə
səsləndirilən rəy və təkliflər sistemin
təkmilləşdirilməsi məqsədilə nəzərə
alınıb.
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Bu izdihamlı mərasim hava limanında
Azərbaycanı Böyük Britaniyada keçirilən
“Teenegle” Beynəlxalq Olimpiadada ləyaqətlə
və uğurla təmsil edib, Vətənə qızıl, gümüş,
bürünc medallar, müxtəlif sertifikatlar və
mükafatlarla geri qayıdan məktəblilərimizin
dönüşündə yaşandı.
Azərbaycan, yaşa, daim var ol, bəxtiyar
ol! Qoy müstəqil Azərbaycanımızın ay
ulduzlu Bayrağı səmada əbədi dalğalansın.
Düşmənin gözünə ox olan Bayrağım, sənin
yaşamağın üçün nə qədər qanlar axıdıldı,
neçə canlar verildi. Mavi gözlü, yaşıl donlu,
al duvaqlı gözəl bayrağımıza əl uzadanın əli,
dil uzadanaın dili kəsilməlidir. Bugünlərdə
Londondakı səfirliyimizdə xain əllər vasitəsi
ilə Bayrağımızın endirilməsi burada qəlbimizi
dağlasa da, elə həmin gün Azərbaycan
məktəblilərinin Londonun möhtəşəm təhsil
mərkəzlərindən birində dövlət atributumuzu
başları üstündə dalğalandırmaları,
“Azərbaycan, Azərbaycan” – kəlmələrini
səsləndirmələri qəlbimizi sevindirdi, bizi
qürurlandırdı.
“Zirvə” liseyinin təçkilatçılığı ilə ilin
əvvəlində, fevral ayında Bakıda “Teenegle”
Beynəlxalq Olimpiadada yüksək nəticə əldə
edib müxtəlif medallar qazanan şagirdlərə
avqust ayında Londonda keçirilən Beynəlxalq
Olimpiadada iştirak etmək üçün şans
yaranmışdı.
“Zirvə” liseyinin direktoru Xəzər
Babayev:
– Fevralda keçirilən “Teenegle”
Beynəlxalq Olimpiadanın qalibləri finalda
iştirak etmək hüququ qazandılar. Naxçıvan,
Bakı, Ucar, Şəki, Zaqatala, Abşerondan
olan 500-dən çox məktəblinin iştirak etdiyi
həmin olimpiadada 150 şagird finala vəsiqə
aldı. Uğur qazananlar “Zirvə” liseyinin, “XXI
Əsr”, “Landau” məktəblərinin, “Qurtuluş”
hazırlıq mərkəzinin, 4 və 5 saylı məktəblərin
şagirdləri idi.
İyulun 31-dən avqustun 8- dək
Azərbaycanı təmsil edən 35 şagird bir həftə
ərzində Britaniya tədris mərkəzlərinin təşkil
etdikləri təlimlərdə iştirak edərək, öz biliklərini
daha da zənginləşdirdilər. Gündəlik keçirilən
təlimlərə uyğun verdikləri imtahanlardan
müvəffəqiyyətlə keçən məktəblilərimiz sonda
uğurlu nəticələr əldə etdilər. Otuza yaxın
ölkədən gələn 400 – dən çox şagird arasında
öz sözlərini dedilər. Böyük nailiyyət – 7 qızıl,
6 gümüş, 13 bürünc medal qazanaraq,
özlərini təsdiq etdilər. Məktəblilər arasında,
xüsusilə, Nihad Hüseynlini qeyd etmək
yerinə düşər. Nihad müxtəlif kateqoriyalar
üzrə dünya ikincisi adına layiq görüldü.

Bundan başqa Sahib Nəsrullayev, Əli Şirinov
və digərləri həqiqətən alqışa layiqdirlər.
Bu kiçik amil deyil. Ölkəmizin təhsil
sahəsində əldə etdiyi uğurdur, nailiyyətdir
və bu, şagirdlərimizin sayəsində əldə
edilib. Qürurverici an odur ki, təqdimetmə
mərasimi dünyaca məşhur olan Oksford
Universitetində Britaniyada əməkdaşlıq
etdiyimiz qurumların dəstəyi ilə təşkil
edildi. Şagirdlərimiz səhnəyə gur alqışlar
altında Azərbaycan bayrağı ilə qalxdılar
və “Can Azərbaycan” mahnısını oxuyaraq,
bayrağımızı dalğalandırdılar. Çox qürurverici
anlar yaşadıq. Əminliklə söyləyə bilərik
ki, “Teenegle” Beynəlxalq Olimpiadasında
qazanılan hər uğur Azərbaycan adınadır.
Qələbə qazanmaq sevindirici hissdir və
biz hər uğurumuzla çox gözəl Masazır 5
saylı məktəbin ingilis dili müəllimi Ləman
Axundova:
– Çox böyük məsuliyyətin altına
girmişdik. Valideynlər övladlarını bizə etibar
etmişdilər. “Zirvə” liseyinin direktor müavini
Yaşar Zeynalovın tşkilatçılıq bacarığı
sayəsində hər işimiz uğurlu alındı, ciddi
problemimiz olmadı. Orada bəzən gərgin
anlar (kimsə yuxudan ayıla bilmirdi, kimisi
arxasına baxmadan irəliləyir, bizi itirirdi)
yaşasaq da, ümumilikdə götürəndə, hər
birimiz şagirdlərin tərbiyə və davranışlarından
çox razı qaldıq. Biz həftə ərzində
məktəblilərlə üç şəhərdə – Kembric, Oksford
və Londonda olduq. Sağ olsun, təşkilatçıları
ki, bizə adını eşidib özünü televiziyadan
gördüyümüz muzey və görkəmli yerləri
görmək imkanı yaratdılar. Mən orada bir
daha əmin oldum ki, Azərbaycanın gələcəyi
parlaqdır, kifayət qədər savadlı, bacarıqlı,
bilikli uşaqlarımız yetişir.
Olimpiada qalibi Nihad Hüseynli:
– Hər birimizin qazandığı qələbə
Azərbaycanındır, təhsilimizindir. Sevinirəm ki,
Azərbaycan adına aldığımız 7 qızıl medaldan
birini mən qazanmışam. Yaşadığımız
möhtəşəm günlər üçün öncə dövlətimizə,
sonra təşkilatçılara və müəllimlərimizə
təşəkkür edirəm. Bizim əldə etdiyimiz bütün
uğurlar, biliklər, inanırıq ki, həmişə həyat
yolumuzu işıqlandıracaq.
Olimpiada qalibi İnci Məmmədzadə:
– Müəllimlərimə və olimpiadanın
təşkilatçılarına bu şansı bizə yaratdıqlarına
görə minnətdaram. Həftə ərzində həm
Azərbaycan adına sözümüzü deyib,
biliyimizlə özümüzü təsdiq etdik, həm də
yaddaşımızda uzun illər xatirəyə çevriləcək
günlər yaşadıq. Mən Azərbaycan Bayrağının
Londonda Oksford Universitetində
dalğalandıranlardan biri olduğuma görə fəxr
edirəm, qürur duyuram.
Olimpiada qaliblərindən Firəngiz
Süleymanova və Zəhra Bağırova da
Azərbaycanı Böyük Britaniyada ləyaqətlə
təmsil etdiklərinə görə qürurlandıqlarını
dilə gətirdilər. Bayrağımıza böyük
məhəbbətlərindən söz açdılar. Belə
Beynəlxalq olimpiadalarda gələcəkdə
də iştirak edərək, ölkəmizin adını
ucaldacaqlarını vurğuladılar.
Nə deyirik ki... Təki, siz oxuyun,
savadlanın, elmin zirvələrinə doğru inamla
addımlayın, uşaqlar! Dövlətimiz də,
valideynləriniz, müəllimləriniz də həmişə
arxanızdadır. Biz sizinlə qürur duyuruq!
İnanırıq ki, milli qürurumuz olan, millətimizə
əmanət edilən Azərbaycan Bayrağı indi
əmin əllərdədir, gələcəkdə də etibarlı əllərə
keçəcək. Siz Azərbaycanın gələcəyisiniz.
Gələcəyimiz daha parlaq olacaq!
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Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri üzrə 2022-ci ilin hesabatında
Azərbaycanın mövqeyi daha da möhkəmlənmişdir

Prezident İlham Əliyev “...Bizim
siyasətimiz uzunmüddətli siyasətdir.
Biz ölkəmizin gələcəyi, uzunmüddətli,
dayanıqlı inkişaf haqqında düşünürük.” –sözləri ilə dövlətin bu iradəsini
açıq-aşkar nümayişi etdirməklə
bərabər, milli inkişaf gündəliymizin
əsas prioritetlərini müəyyən etdi. Qarşıya qoyulmuş məqsəd və hədəflər
dayanıqlı inkişafın iqtisadi, sosial və
ekoloji aspektlərini əhatə etməklə, Minilliyin İnkişaf Məqsədlərinə əsaslanır
və növbəti inkişaf istiqamətlərini
müəyyənləşdirir.
Azərbaycan DİM-dən irəli gələn
işlərin reallaşdırılması istiqamətində
məqsədyönlü və intensiv addımlar
atır. Belə ki, “Gündəlik-2030”-un icra
mexanizmlərinin yaradılmasında
mühüm addım olaraq, 2016-cı ildə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq fərmanı ilə Dayanıqlı
İnkişaf üzrə Milli Əlaqələndirmə
Şurası yaradılmışdır. Görülmüş işlər
öz nəticələrini çox gözlətməmişdir.
2021-ci il iyul ayında Azərbaycan
tərəfindən regionda ilk ölkə (dünyada
10 ölkədən biri) olaraq, DİM-in icrası
istiqamətində atılmış addımların yekunu ilə bağlı BMT-nin Yüksək Səviyyəli
Siyasi Forumuna üçüncü Könüllü
Milli Hesabatж təqdim edilmişdir.
Habelə, DİM-in həyata keçirilməsi
istiqamətində beynəlxalq təşkilatlarla
səmərəli əməkdaşlıq qurulmuş,
xüsusilə də 2021-ci ilin martında
BMT-nin Azərbaycan Nümayəndəliyi
ilə Azərbaycan hökuməti arasında
Dayanıqlı İnkişaf üzrə Əməkdaşlığa

Azərbaycan Respublikası Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
üzvü olan dövlətlərin 2015-ci ilin 25–27 sentyabr tarixlərində
keçirilən Dayanıqlı İnkişaf Sammitində 2016–2030-cu illər üçün
təsdiqlənmiş Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə (DİM) qoşulmuşdur. “Dünyamızın transformasiyası: 2030-cu ilədək dayanıqlı
inkişaf sahəsində Gündəlik”dən (“Gündəlik-2030”) irəli gələn
vəzifələrin icrasına başlamışdır. Dünya birliyinin qəbul etdiyi
bugünkü və gələcək nəsillərin inkişafı baxımından fundamental
əhəmiyyət kəsb edən 17 qlobal məqsəd və 169 hədəfdən ibarət
“gündəlik-2030” cəmiyyətin yeni inkişaf mərhələsinin başlanğıcıdır. “Heç kimin kənarda qalmaması” prinsipinə söykənən bu
gündəliyin milli səviyyədə icrası Azərbaycanda da kompleks
islahatların həyata keçirilməsinə zəmin yaratmışdır. Sözügedən
gündəlikdə əks olunmuş qlobal məqsədlərə milli səviyyədə
nail olunması yalnız ölkəmizdə daha dayanıqlı, əhatəli və
şaxələndirilmiş iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsi, o cümlədən sosial sahələrin tarazlı inkişafının təmin edilməsi üçün adekvat siyasi
iradə ilə mümkündür.
dair Çərçivə sənədi imzalanmışdır. Eyni zamanda, DİM-in həyata
keçirilməsi üzrə beynəlxalq hesabatlarda Azərbaycanın mövqeyi diqqətə
çatdırılmışdır.
Bundan savayı, ölkəmizin COVID-19 pandemiyası ilə mübarizəsinin
DİM-in məqsəd və hədəflərinə
təsirlərinin aradan qaldırılması
istiqamətində ciddi addımlar atılmşdır.
Həyata keçirilən tədbirlər
nəticəsində 2021-ci ildə 2020-ci ilə
nisbətən ümumi daxili məhsulun
(ÜDM) real ifadədə 5,6 faiz, qeyri-neft
sektoru 7,2 faiz artmış, ümumilikdə
isə pandemiya səbəbindən
səngimiş iqtisadi fəallığ 2021-ci

ildə bərpa olunmuşdur. Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2021ci il 2 fevral tarixli sərəncamı ilə
müəyyən edilmiş “Azərbaycan 2030:
sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli
Prioritetlər”ə uyğun olaraq, müxtəlif
dövlət qurumlarının nümayəndələrinin
təmsil olunduğu 10 alt işçi qrupun
iştirakı ilə “2022‒2026-cı illərdə
sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyası”nın
layihəsi hazırlanmış və onun
DİM-lərin məqsəd və hədəflərinə
inteqrasiyası təmin edilmişdir. Eyni
zamanda, 2022-ci il üzrə DİM-in
maarifləndirilməsi istiqamətində
35 tədbirdən ibarət Fəaliyyət Planı
hazırlanmışdır.

Azərbaycanın “Gündəlik-2030”dan irəli gələn vəzifələrin icrası
istiqamətində gördüyü səmərəli işlər
müvafiq beynəlxalq hesabatda da
yüksək qiymətləndirilmişdir. Belə ki,
DİM İndeksi üzrə hesabatda (Sustainable Development Report 2022)
Azərbaycan 2021-ci ilin nəticələri
ilə müqayisədə mövqeyini 5 pillə
yüksəltmişdir. Başqa sözlə, 73, 5 bal
ilə dünyada 50-ci yerdə qərarlaşmış
ölkəmiz son illər ardıcıl şəkildə
göstəricilərini artırmışdır. Müqayisə
üçün müvafiq göstəricilər 2000-ci ildə
62,73, 2010-cu ildə isə 68, 02 bal
təşkil etmişdir. Bütün bu artan dinamikanın nəticəsi olaraq, Azərbaycan
Şimalı Makedoniya, Qazaxıstan
və Monteneqro kimi ölkələri geridə
qoymuşdur. Ölkəmiz müvafiq yüksək
göstəricisi ilə həm Ermənistanı (66-cı
yer), həm də Gürcüstanı (51-ci yer)
üstələmişdir. Ən maraqlısı isə odur
ki, müvafiq indeks üzrə hətta Türkiyə
(71-ci yer) və Çin kimi (56-cı yer)
nəhəng iqtisadi güc və potensialı olan
ölkələr də Azərbaycandan geridə
qalmışdır.
Onu da qeyd edək ki, Prezident
İlham Əliyev tərəfindən işğaldan azad
edilmiş ərazilərin bərpası və yenidən
qurulması postmüharibə dövrünün
prioritet məsələsi kimi müəyyən edilmişdir. Bu prosesdə DİM-ə müvafiq
yer ayrılmışdır. Başqa sözlə, ekoloji
tarazlığın qorunması (“yaşıl enerji”
konsepsiyası), su ehtiyatlarından
səmərəli istifadə,”ağıllı şəhər” və
kənd konsepsiyaları, səhiyyə və
təhsilə əlçatanlığın təmin edilməsi
prioritet vəzifə kimi icra edilməkdədir.
Bu strateji vəzifələrin icrası üçün
siyasi iradə, maliyyə-iqtisadi imkanlar, insani resurslar və beynəlxalq
tərəfdaşlarların mövcudluğu zəruri
şərtlərdir. Bütün bu imkan və potensialın sahibi olan Azərbaycanın DİM-in
reallaşdırılması istiqamətində olduqca
uğurlu fəaliyyəti ölkəmizə təkcə siyasi
və iqtisadi dividendlər gətirmir, həm
də onun beynəlxalq nüfuzunu daha
da yüksəldir.

Elman NƏSİROV,
Milli Məclisin deputatı,
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında Dövlət
İdarəçilik Akademiyasının
professoru, siyasi elmlər doktoru

Jurnalistlər üçün inşa edilmiş binanın
həyətində abadlıq işləri həyata keçirilib

Avqustun 9-da Səbail Rayon İcra Hakimiyyəti və Medianın İnkişafı
Agentliyinin birgə təşkilatçılığı ilə Yeni Salyan yolu 22 ünvanında yerləşən
jurnalistlər üçün inşa edilmiş binanın həyətində abadlıq işləri həyata
keçirilib.
Aparılan abadlıq işləri çərçivəsində
binanın həyətində ümumilikdə 350 kvadratmetr sahəyə yeni tamet daş örtüyü salınıb,
vətəndaşların asudə vaxtlarının səmərəli
təşkili məqsədilə iki yeni söhbətgah, yeni işıq
dirəkləri və oturacaqlar quraşdırılıb. Yararsız
idman qurğuları və attraksionlar yenilənib,

ların bərpası, sağlam həyat tərzinin formalaşdırılması, sakinlər üçün təhlükəsiz və rahat
yaşayış şəraitinin yaradılmasıdır.
Məlumat üçün bildiririk ki, ötən dövr
ərzində müvafiq binada yaşayan jurnalistlərin
məişət ehtiyaclarının qarşılanması və
rahatlığının təmin olunması məqsədilə

eyni zamanda uşaqlar üçün əyləncə meydançaları rezin örtüklərlə üzlənib. Keçirilmiş
iməcilik işləri zamanı həyətin ərazisindəki
mövcud yaşıllıqların bərpası ilə yanaşı,
həmişəyaşıl ağac və gül kolları əkilib.
Qeyd edək ki, aparılan abadlıq işlərində
əsas məqsəd binaların həyətlərinin ekoloji
cəhətdən təmiz və abad edilməsi, şəhər
ekologiyasının sütununu təşkil edən yaşıllıq-

market istifadəyə verilib, binanın qarşısında
bankomat və “BakıKart” yükləmə aparatı
yerləşdirilib. Bununla yanaşı, binanın işıqlandırma sistemi əsaslı şəkildə yenilənib,
ərazidə yaşıllıq sahələrinin artırılması
məqsədilə mütəmadi olaraq ağacəkmə kampaniyası keçirilməkdədir.

AZƏRTAC

Rusiyaya qarşı sanksiyalar: iqtisadi və psixoloji təsirlər
ildə Rusiyanın ixracında ilk yerləri neft,
təbii qaz və onlardan alınan məhsullar
tuturdu. Ötən il Rusiyanın 500 milyard
dollarlıq ixrac həcminin 59 faizindən
çoxunu neft məhsulları təşkil edib. Yeri
gəlmişkən. digər əsas kateqoriyalar
arasında minerallar və qiymətli metallar
da var.

Faktiki olaraq bunun real təsirləri hiss
olunmaqdadır. Müasir çipləri istehsal
edən və ABŞ-ın Asiyadakı ən böyük
müttəfiqlərindən olan Tayvan, Cənubi
Koreya və Yaponiya bu sahədə Rusiyanı
boykot etmək qərarına gəlmiş ölkələr
sırasındadırlar.
Bəli, Qərb dövlətləri Rusiya iqtisadiyyatının strateji sektorlarına
lazım olan texnologiyanın idxalını
məhdudlaşdırmaqla, bu ölkənin sənaye
imkanlarını məhdudlaşdırır. ABŞ Prezidenti Cozef Baydenin sözlərinə görə,
Rusiyanın hərbi, aerokosmik və aviasiya sektorları da çip çatışmazlığından
təsirlənəcək sahələr arasındadır.

hissələrindən ibarət nəqliyyat kateqoriyası Rusiyanın ikinci ən böyük idxal
xəttidir.
Dünya aviasiya sənayesinin ən
böyük aktorları “Boeing” və “Airbus”,
avtomobil sənayesində isə “Volkswagen”
qrupunun da daxil olduğu bir çox böyük
şirkət Rusiyaya ixracı dayandırıb. “Fortune” jurnalının yazdığına görə, Rusiya
aviaşirkətlərindəki təyyarələr arasında
Qərb şirkətlərindən icarəyə götürülmüş
olanlar da var. Onların başqa ölkələrdə
ələ keçirilə biləcəyini əsas gətirən
Rusiya Federal Aviasiya Agentliyi belə
təyyarələri olan şirkətlərə başqa ölkələrə
uçuşları dayandırmağı tövsiyə edib.
Ekspertlər hesab edirlər ki. “Boe-

dollar civarındadır və bu təyyarələrin
sahibləri onları geri ala bilməyəcək.
Rusiya Nəqliyyat Nazirliyi də bildirib ki,
lazım gələrsə, ölkədəki yüzlərlə “Airbus”
və “Boeing” müsadirə oluna bilər.
Avtomobil sektorunda vəziyyət
nisbətən fərqlidir. Rusiyanın öz avtomobil şirkətləri var. Ancaq çip boykotu bu
şirkətlərə də təsir edə bilər. Rusiyaya ən
çox Qərb istehsalı olan maşınlar satılsa
da, “Autocar” jurnalı iki Çin şirkətinin
keçən il birinci dəfə ilk onluğa girə
bildiyini və böyük sürətlə böyüyən Çin
şirkətlərinin Rusiya bazarında paylarını
artıra biləcəyini qeyd edir.
Avtomobil sənayesinə aid xəbərlər
dərc edən “CarNewsChina.com” saytı-

Diqqət yetirin. 2021-ci ildə Rusiyanın ümumi ixracının 38 faizi Avropa
ölkələrinin payına düşüb. Rusiyanın illik
həcmi 300 milyard dollar təşkil edən
idxalında isə birinci yeri texnologiya
məhsulları tutur. Kompüterlər, ofis avadanlıqları, sənaye istehsalı üçün lazım
olan maşınlar, rabitə vasitələri və digər
elektron avadanlıqlar Rusiya iqtisadiyyatının xaricdən təmin edilən əsas ehtiyaclarıdır.
Məlumdur ki, bir çox transmilli
şirkətlər bu kateqoriyalar üzrə Rusiyaya
qarşı sanksiyalar tətbiq etməyə başlayıblar. “Intel”, AMD, “Nvidia” və “Apple”
kimi çip və kompüter istehsalçıları Rusiyaya məhsul göndərməyi dayandırıblar.
Bunun bunların Rusiya iqtisadiyyatına
uzunmüddətli təsir göstərəcəyi gözlənilir.

Rusiyaya texnologiya idxalının dayandırılmasının nəticələri haqqında “Foreign Policy” jurnalı üçün məqalə yazan
Tufts Universitetinin Qlobal İqtisadiyyat
fakültəsinin dekanı Bhaskar Chakravorti
deyib ki, Rusiya öz iqtisadiyyatını sürətlə
rəqəmsallaşdıran ölkələrdən biridir və
bu vəziyyət ölkəyə ciddi dərəcədə təsir
edəcək. B.Chakravorti onu da əlavə
edib ki, Rusiya müasir çiplər istehsal
etmək imkanına malik deyil, ona görə
də dövlət ölkədəki çipləri istehlakçılara
yönləndirmək əvəzinə, hərbi texnologiyalarda istifadə etməyə çalışa bilər.
Başqa bir böyük problem aviasiya sənayesində yaranıb. Rusiyada
təyyarələrin icarəsi və ehtiyat hissələri
məsələsində qeyri-müəyyənliklər
davam edir. Məlumdur ki, avtomobillər,
yük maşınları, təyyarələr və onların

ing” və “Airbus”dan ehtiyat hissələri
və xidmətlər ala bilməmək də Rusiya
şirkətlərinə təsir edəcək. Rusiyanın “Aeroflot” şirkətinin donanması,
demək olar ki, tamamilə bu iki şirkətin
təyyarələrindən ibarətdir. Böyük Britaniyanın populyar “The Guardian” nəşrinin
məlumatına görə, 2021-ci ildə qlobal
uçuşların 6 faizini Rusiya şirkətləri
həyata keçirib. Aviasiya təhlili şirkəti IBAnın əməkdaşı Peter Walter “Reuters”-ə
açıqlamasında bildirib ki, Rusiya icarəyə
götürülmüş təyyarələrin hissələrindən
digərlərinin ehtiyacları üçün istifadə edə
bilər.
“Atmosphere Research Group”
şirkətinin “Business Insider” jurnalına
danışan rəhbəri Henry Harteveldtin
sözlərinə görə, Rusiyanın icarəyə götürdüyü təyyarələrin dəyəri 12 milyard

nın məlumatına görə, Rusiya bankları
SWIFT sistemindən kənarda qalsa da,
həm Çinin, həm də Rusiyanın öz ödəniş
sistemlərini qurması bu iki ölkəyə yerli
valyutalarla alver etmək imkanı yaradır. Bəzi Rusiya banklarının SWIFT
sistemindən çıxarılması, o cümlədən,
“MasterCard” və “Visa” ödəniş
şirkətlərinin Rusiyaya qarşı sanksiya
tətbiq etməsi dolayı yolla qida, tibb və
turizm sektorlarına da təsir edir.
Rusiya iqtisadiyyatına təsir edən
digər mühüm məsələ birbaşa xarici
investisiyaların azalmasıdır. Rusiya
Mərkəzi Bankının saytındakı məlumata
görə, bu ölkə son 15 ildə 554 milyard
dollar investisiya cəlb edib. Lakin bu
ildən birbaşa sərmayə qoyuluşu kəskin
azalmağa başlayıb.

Bu il fevralın 24-də Rusiya Qərbin sərt sanksiyalar tətbiq edəcəyi ilə
bağlı çox sayda xəbərdarlıqlarına məhəl qoymayaraq, Ukraynaya hücum edib. Həmin vaxtdan bu günə qədər ABŞ başda olmaqla dünyanın onlarla ölkəsi Rusiyaya qarşı hərbi, iqtisadi və maliyyə sanksiyaları
tətbiq ediblər. Məqsəd Rusiya iqtisadiyyatını zəiflətmək, mümkün olarsa, ümumiyyətlə, çökdürməkdir.
Qərb dövlətləri dünyanın ən böyük
ərazisinə və sonsuz enerji ehtiyatlarına malik olan ölkəsinə sanksiyalar
tətbiq etməklə, öz niyyətlərinə çata
biləcəklərmi? Bu suala birmənalı cavab
vermək çətindir. Hər halda sanksiyaların
açıq-aşkar təsirləri göz önündədir.
Görünən budur ki, Rusiya iqtisadiyyatında geriləmə başlayıb. Əhalinin
intellektual kəsimi, xüsusilə gənclər
arasında mühacirət meyilləri artıb. Rusiyada işsizlik və inflasiyadan kəskin zərər
görən ailələrin sayı artır. Lakin rəsmi
dairələr ölkənin üzləşdiyi problemlərə
sinə gərəcəyini bildirirlər.
Məlum olduğu kimi, Rusiya 1914cü ildə Krımın ilhaqı zamanı da iqtisadi sanksiyalara məruz qalmışdı.
Lakin o dönəmdə iqtisadi qadağa və
məhdudiyyətlər hazırda olduğu qədər
sərt və genişmiqyaslı deyildi. Rusiya
özünün zəngin enerji daşıyıcılarının
son illər ərzində dünya bazarlarında
yüksələn qiymətləri hesabına həmin
sanksiyaların öhdəsindən gələ bilmişdi.
Bu dəfə vəziyyət başqa cürdür. Bu
gün Rusiya ilə Qərb arasında müharibə
təkcə Ukraynada getmir. Bu gün rəqiblər
arasında amansız iqtisadi müharibə
də gedir. Tərəflərin yaxın gələcəkdə
kompromisə gələcəyi isə inandırıcı
görünmür. Ukraynada müharibə uzandıqca, sanksiyaların da sayı artmaqda
davam edir.
Bu məqamda Rusiya iqtisadiyyatının
xarici amillərdən nə dərəcədə asılı olduğunu müəyyən etmək lazımdır. Sanksiyalar bu ölkəyə hansı dərəcədə ağır təsir
göstərə bilər? Ekspertlər bu barədə çox
baş sındırıblar. Qlobal mediada bu mövzuda çox sayda şərhlər, rəylər, proqnozlar səsləndirilib. Onların arasında səthi,
qərəzli yanaşmalar da az deyil.
Hə halda bir çox statistik göstəriciləri
və ekspert rəylərini nəzərdən keçirməyə
ehtiyac var. Məsələn, Ukrayna
mübaribəsindən əvvəl, yəni 2021-ci

Qərb isə “sanksiyalar yağışı”nı
davam etdirməkdə qərarlıdır. Bu
günlərdə Avropa İttifaqı Şurası Rusiyaya qarşı yeddinci sanksiyalar paketini
təsdiqləyib. Yeni paketə Rusiya qızılının
idxalına məhdudiyyətlər, 55 fiziki və
hüquqi şəxsin qara siyahıya salınması
və ikili təyinatlı məhsulların siyahısının
genişləndirilməsi daxildir.
Bu barədə Avropa Komissiyasının
sədri Ursula fon der Lyayen özünün
“Twitter” səhifəsində yazıb. Eyni qərarla
Rusiya Federasiyasına qarşı bütün mövcud sanksiyalar 2023-cü il yanvar ayının
sonuna qədər uzadılıb. Yeni sanksiyalar
paketi Avropa İttifaqının rəsmi jurnalında
dərc edildikdən sonra qüvvəyə minəcək.
Bu arada Ukrayna Prezidenti
Volodimir Zelenski ölkə vətəndaşlarına
növbəti müraciətində deyib ki, nüvə
fəlakəti təhlükəsi yaratdığı üçün Rusiyaya və onun nüvə sənayesinə qarşı yeni
sanksiyalara ehtiyacımız var. O qeyd
edib ki, Ukrayna Rusiyanın nüvə şantajı,
Zaporojye atom elektrik stansiyasının
obyektlərinin atəşə tutulması və minalanması barədə dünyanı fəal şəkildə
məlumatlandırır. V.Zelenskinin sözlərinə
görə, artıq beynəlxalq ictimaiyyətin müvafiq reaksiyaları var.
“Ancaq cavab tədbirlərini
sürətləndirmək lazımdır. Rusiya söz və
narahatlıqla hesablaşmayacaq. Nüvə
fəlakəti təhlükəsi yaratdığına görə,
terrorçu dövlətə və bütün Rusiya nüvə
sənayesinə qarşı yeni sanksiyalara ehtiyac var”, - deyə Zelenski bildirib.
Onun sözlərinə görə, dünya Çernobıl hadisəsini unutmamalı və yadda
saxlamalıdır ki, Zaporojye atom elektrik
stansiyası Avropada ən böyük AES-dir.
“Çernobıl faciəsi bir reaktorda partlayışdır, Zaporojye AES altı enerji blokudur”,
- deyə Ukrayna Prezidenti vurğulayıb.
Bir məsələni də yaddan çıxarmaq
olmaz. Rusiyaya, hər hansı bir ölkəyə
qarşı sanksiyaları mənəvi və psixoloji təsirləri də olur. Bu zaman ölkə
vətəndaşları özlərini sivil dünyadan
təcrid olunmuş hesab edirlər. Rusiyada
keçirilən rəy sorğuları əhalinin Qərbin
sanksiyalarından ehtiyanlamadığını
göstərir. Bu, həqiqətənmi belədir? Bunu
demək çətindir!

Məsaim ABDULLAYEV,
“Xalq qəzeti”
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Naqasakidə atom bombası qurbanlarının xatirəsi anılıb
Çin

Yeni virus aşkarlanıb
Çin və Sinqapur
alimləri “Lanye” adlı
yeni virus aşkar ediblər.
Məlumata görə, yeni
virus insanlara və
heyvanlara keçə bilən
henipavirus növünə
aiddir. Hazırda bu virusa
ən azı 35 nəfər yoluxub. Onlarda hərarət, yorğunluq,
öskürək, iştahsızlıq, əzələ ağrısı, ürəkbulanma və digər
simptomlar müşahidə olunub. Hazırda henipavirusa qarşı
peyvənd yoxdur.
Xəbəri BBC yayıb.

Moldova

İlk yoluxma faktı
Moldova Səhiyyə
Nazirliyi ölkədə
meymunçiçəyinə
ilk yoluxma halının
qeydə alındığını
açıqlayıb. Məlumata
görə, ilk yoluxma halı
ABŞ-dan Moldovaya
gələn əcnəbi
vətəndaşda qeydə
alınıb.
Səhiyyə Nazirliyi vətəndaşları xəstəliyin əlamətləri
aşkar edildikdə həkimə müraciət etməyə çağırıb.
Xəbəri “lenta.ru” yayıb.

ABŞ-ın Yaponiyaya ikinci atom bombası hücumunda həyatını itirənlər
faciənin 77-ci ildönümündə Naqasakidə təşkil edilən mərasimlə anılıblar.
Bu barədə “Anadolu” agentliyi məlumat yayıb.
ABŞ-ın Yaponiyaya qarşı ikinci atom
bombasının hədəfi olan Naqasakidə
həyatını itirənlər faciənin 77-ci
ildönümündə Naqasaki Sülh Parkında
təşkil edilən mərasimlə anılıb. Mərasimə
Yaponiyanın Baş naziri Fumio Kişida,
Naqasaki bələdiyyə sədri Tomihisa
Taue, atom bombası hücumundan sağ
çıxan “hibakuşa” kimi tanınan müharibə
qurbanları, onların yaxınları və xarici ölkə
nümayəndələri iştirak ediblər. COVID-19
pandemiyası səbəbi ilə məhdud iştirakçıların qəbul edildiyi tədbirə keçən il olduğu

kimi bu il də 1700-ə yaxın adam toplaşaraq, saat 11.02-də bombanın partladığı
anda səssiz qalıb, həyatını itirənlər üçün
bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Bundan
əlavə, hücum zamanı və hücumdan sonra həyatını itirən 192 min 310 müharibə
qurbanının adlarını ehtiva edən siyahı
simvolik məqbərədə saxlanılıb.
Mərasimdə çıxış edən Naqasaki
şəhərinin meri Tomihisa Taue son illərdə
edilən “nüvə silahı olmayan dünya” çağırışını təkrarlayıb. Rusiyanın Ukraynanı
işğalı ilə gündəmə gələn nüvə silahı

istifadə təhdidlərini “konkret böhran”
olaraq xarakterizə edən Taue qeyd edib
ki, nüvə silahları mövcuddur və onlardan
hər an istifadə edilə bilər. O bildirib ki,
özümüzü nüvə silahlarından qorumaq
dünyanı və bəşəriyyətin gələcəyini qorumağın yeganə yoludur. Taue Yaponiya
hökumətindən Şimal-Şərqi Asiyada
nüvə silahının istifadəsini qadağan
edən azad zona ilə bağlı müzakirələrə
rəhbərlik etməyi xahiş edib.
Yaponiyanın baş naziri Fumio
Kişida nüvə silahından azad dünya
üçün işləməyə hazır olduğunu bildirib.
Baş nazir Kişida qeyd edib ki, çətin
təhlükəsizlik mühitinə baxmayaraq,
nüvə silahından istifadə etməmək
qərarlılığımızı qoruyub saxlamalı və
Naqasakini atom bombasının ən son
istifadə olunduğu yerə çevirməliyik.
Xatırladaq ki, ABŞ 1945-ci il avqustun 6-da Xirosimaya ilk atom bombası
hücumunu həyata keçirdi və avqustun
9-da Naqasaki ikinci atom bombasının hədəfinə çevrildi. Hücumlar zamanı 74.000-i Naqasakidə olmaqla
ümumilikdə 200.000-dən çox insan
həlak olub. Sonrakı illərdə minlərlə
müharibə qurbanı radiasiya ilə bağlı
xəstəliklərə məruz qalıb.

Rövşən TOĞRUL,
“Xalq qəzeti”

Cənubi Koreyada
güclü daşqın

ABŞ

Rusiyada koronavirus
infeksiyasından ölənlər çoxalıb

“WhatsApp”da yenilik
Məşhur
mesajlaşma
proqramı
“WhatsApp”
yeni məxfilik
parametri
əldə edəcək.
Tərtibatçılar
istifadəçilərə
telefon nömrələrini qrup üzvlərindən gizlətmək imkanı
verəcək funksiyanı sınaqdan keçirirlər. Qrupa qoşulduqda
istifadəçi onun telefon nömrəsini kimin görəcəyini özü
seçə biləcək. İlkin olaraq, nömrə bütün qrup üzvlərindən
gizlədiləcək.
Yeni parametr qrup haqqında məlumat bölməsində
yerləşir. Bu funksiya Android üçün “WhatsApp” beta
2.22.17.23 versiyasında peyda olub.
Xəbəri “ferra.ru” yayıb.

Məktəblərə silahlar veriləcək

Cənubi Koreyaya yağan güclü və aramsız yağışlar
daşqına, torpaq sürüşməsinə çevrilib. Evləri, metro
stansiyalarını, küçələri su basıb. Nəqliyyatın, o
cümlədən avtomobillərin və qatarların hərəkəti iflic
olunub. Aeroportlar bağlanılıb. Son 80 ildə Cənubi
Koreyada belə daşqın olmayıb.
Təbii fəlakət nəticəsində 8 nəfər həlak olub, 5 nəfər itkin
düşüb, onlarla insan xəsarət alıb. Paytaxt Seulda vəziyyət
daha gərgindir. Bura yağan aramsız yağışlar və güclü külək
həyatı iflic edib. Sinoptiklərin proqnozlarına görə, güclü və
aramsız yağış hələ bir neçə gün davam edəcək.

Rusiya Federal Operativ Qərargahının məlumatına
görə, son sutka ərzində ölkənin 27 regionunda 16 min
325 nəfər koronavirus infeksiyasına yoluxub. 2574 nəfər
xəstəxanaya yerləşdirilib. 13 min 92 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. 60 nəfər vəfat edib. Ölüm halları ölkənin
22 regionunda, paytaxt Moskvada və Sankt-Peterburq
şəhərində qeydə alınıb.
Son 24 saat ərzində ən çox yoluxma paytaxt Moskvada
( 4781 nəfər), Sankt-Peterburq şəhərində ( 2639 nəfər) və
Moskva vilayətində ( 694 nəfər) qeydə alınıb. 27 regionun
hər birində 100 nəfər COVID-19 virusuna yoluxub.
Pandemiya başlanandan indiyədək Rusiyada 18 milyon
750 min nəfər COVID-19 virusuna yoluxub. 383 min nəfər
koronavirus infeksiyasının qurbanı olub.

Ukrayna Rusiyanın
hərbi itkilərini açıqlayıb
Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahından
dünən mediaya verilən məlumata görə, bu ölkədə
müharibə başlayandan bu günə qədər Rusiya Silahlı
Qüvvələrinin 42 min 640 hərbçisi məhv edilib. Xəbəri
UNİAN agentliyi yayıb.
Bildirilib ki, Rusiya Silahlı Qüvvələrinin digər döyüş
itkiləri 1817 tank, 4 076 zirehli döyüş maşını, 964 artilleriya
sistemi, 261 reaktiv yaylım atəşi sistemi, 133 hava hücumundan müdafiə sistemi, 223 təyyarə, 193 helikopter,
757 PUA, 185 qanadlı raket, 15 gəmi, 2 993 avtomobil texnikası və avtosistern, 87 xüsusi texnikadan ibarətdir. Qeyd
olunub ki, Rusiya ən çox itkini Donetsk istiqamətində verib.
Bu arada Pentaqon da Rusiyanın Ukraynadakı itkilərini
açıqlayıb. Pentaqon daxilindəki mənbənin bildirdiyinə görə,
Kremlin Ukraynaya genişmiqyaslı müdaxiləsindən bəri 80
minə yaxın rusiyalı hərbçi ölüb və yaralanıb. Məlumatda
qarşıdakı dövrdə ölənlərin sayının artacağı istisna
edilməyib. Xatırladaq ki, Rusiya 2022-ci il fevralın 24-də
Ukrayna ərazisinə hərbi müdaxilə edib.
Qeyd etmək lazımdır ki, Rusiya tərəfi döyüşlərdə,
əksinə, Ukrayna Ordusunun daha çox canlı və texnika
itkisinə məruz qaldığını bildirir. Görünən budur ki, istər
Ukrayna, istərsə də Rusiya bir-birini müharibədə baş
verənlərlə bağlı saxta məlumatlar, dezinformasiyalar yaymaqda günahlandırır.
Hazırda Ukraynada ən ağır döyüşlər ölkənin şərqindəki
Donetsk və cənubdakı Xerson vilayətlərində gedir. Hər iki
tərəf gündə onlarla hərbçisini itirir. Bu dağıdıcı müharibənin
nə vaxt bitəcəyi isə hələ də bəlli deyil.

Mahmud QƏRİBOV, “Xalq qəzeti”

Neft qiymətləri
necə dəyişir?!

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

Minlərlə uşaq virusa yoluxa bilər
ABŞ-ın Nyu-York ştatının səhiyyə rəsmisi ştatda yüzlərlə və
hətta minlərlə aşkar edilməmiş poliomielit hallarının ola biləcəyini
deyib. BBC-yə danışan həkim Patricia Schnabel Ruppert Nyu Yorkda
poliomielit xəstəliyinin yayılma sürətindən narahat olduğunu bildirib.
Bu barədə “milliyet.com.tr” məlumat yayıb.

ABŞ-ın Şimali Karolina ştatının polisi təhsil
müəssisələrinə mümkün hücumları dəf etmək və
məktəblərin təhlükəsizliyini gücləndirmək məqsədilə
yerli məktəblərə AR-15 yarı avtomatik atıcı silahlar
yerləşdirəcək.
Qeyd edilir ki, silahlardan əlavə, məktəblərə döyüş
sursatları və qapıları açmaq üçün alətlər veriləcək.
Xəbəri CNN yayıb.

Fransa

Leandro Paredes “PSJ”dən gedə bilər
PSJ yarımmüdafiəçi
Leandro Paredeslə 20-25
milyon avro müqabilində
ayrılmağa hazırdır.
Məlumata görə, artıq
“Yuventus” futbolçu üçün
15 milyon avro ödəmək
istəyir.
28 yaşlı Paredes
“Kyevo”, “Empoli” və
“Roma”da çıxış edib,
2017-ci ilin yayında
“Zenit”ə keçib. Futbolçu
2019-cu ilin yanvarında 40 milyon avroya PSJ-yə üz tutub.
Tərəflər arasında müqavilə 2024-cü ildə başa çatır.
Qeyd edək ki, Paredes Argentina millisinin də üzvüdür.
Xəbəri “goal.com” yayıb.

Hazırladı:
Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

Poliomielit hallarının çoxunun
asemptomatik və ya bir neçə simptoma
malik olduğunu qeyd edən Ruppert
həmçinin bildirib ki, Nyu–Yorkdakı
elm adamları əyalətdəki poliomielit
hadisələri ilə London kanalizasiyasında
aşkar edilən və Qüdsdə görülən poliomielit virusu arasında əlaqəni araşdırırlar.
Onun sözlərinə görə, bu, bütün dünya
üçün çox ciddi bir problemdir: “Bu, təkcə
Nyu-York məsələsi deyil. Hər kəsin
lazımi qaydada peyvənd olunmasını
təmin etməliyik. Mən əvvəllər heç vaxt
düşünməmişdim ki, ABŞ-da yeni poliomielit hadisəsi olacaq”.
ABŞ-ın səhiyyə rəsmiləri keçən ay

ÂÂ Avqustun 10-da
ÂÂ Bakıda və Abşeron yarımadasında əsasən
yağmursuz keçəcək. Şimal küləyi əsəcək. Gecə 2225°, gündüz 30-34°, Bakıda gecə 22-24°, gündüz
31-33° isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm civə
sütunu, nisbi rütubət 60-70 faiz olacaq. Abşeron
çimərliklərində dəniz suyunun temperaturu: Şimal
çimərliklərində: (Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı,
Nardaran, Bilgəh, Zoqulba) 24-25° isti, сənub
çimərliklərində: (Türkan, Hövsan, Sahil, Şıx) 25-26°
isti olacaq.
ÂÂ Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək,
Şahbuz və Şərur rayonlarında əsasən yağmursuz
keçəcək. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 19-24°, gündüz
34-39° isti olacaq.
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ölkədə doqquz ildə ilk dəfə poliomielit
xəstəliyinin olduğunu açıqlamışdılar.
Nyu–York Ştatının Səhiyyə Departamenti Roklenddə yaşayan və adı
açıqlanmayan 20 yaşlı xəstə bir kişinin
virusa görə insult keçirdiyini bildirmişdi.
Poliomielit virus daşıyıcısının nəcisi
ilə təmasda və ya öskürərkən və
asqırarkən tökülən hissəciklərlə ötürülən
ciddi infeksiyadır. Virus daha çox beş
yaşından kiçik uşaqlara təsir edir.
Yoluxmuş insanların əksəriyyətində
heç bir əlamət olmasa da bəzilərində
yüksək hərarət, boğaz, baş, mədə və
əzələ ağrıları, ürəkbulanma kimi hallar
özünü göstərir.
ÂÂ Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd, Ağdam,
həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında
əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gecə və səhər
bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış
yağacağı, duman olacağı ehtimalı var. Şərq küləyi
əsəcək, ayrı ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə
10-15°, gündüz 20-25° isti olacaq.
ÂÂ Şərqi Zəngəzur: Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı,
Laçın, Zəngilan rayonlarında bəzi yerlərdə
şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı, gündüz
əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və
səhər saatlarında duman olacaq. Şərq küləyi
əsəcək. Gecə 10-15°, gündüz 20-25° isti olacaq
ÂÂ Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Füzuli
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə
və səhər saatlarında duman olacaq. Şərq küləyi
əsəcək, ayrı ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə
19-24°, gündüz 31-36° isti olacaq.
ÂÂ Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ,
İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı,
Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında bəzi yerlərdə

Ayaqların iflici kimi ciddi xəstəliklər
poliomielit virusunun sinir sisteminə hücumu nəticəsində, yoluxmuşların yüzdə
birindən mində birinə qədər dəyişə bilər.
Bu tip iflic əsasən müvəqqəti xarakter daşıyır və hərəkət etmək qabiliyyəti
zamanla bərpa oluna bilər. Ancaq poliomielit virusu tənəffüs üçün istifadə edilən
əzələlərə təsir edərsə, həyati təhlükəsi
olan xəstəliklər də görünə bilər.

Rövşən ATAKİŞİYEV,
“Xalq qəzeti”
şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir.
Gündüz əksər rayonlarda əsasən yağmursuz
keçəcək. Gecə və səhər saatlarında dağlarda
duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək, ayrı ayrı
yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 17-22°, gündüz
28-33°, dağlarda gecə 10-15°, gündüz 20-25° isti
olacaq.
ÂÂ Mingəçevir, Yevlax, Göyçay, Ağdaş,
Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan,
Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Şirvan, Hacıqabul,
Salyan, Neftçala rayonlarında əsasən yağmursuz
keçəcək. Şərq küləyi əsəcək, ayrı ayrı yerlərdə
arabir güclənəcək. Gecə 20-25°, gündüz 33-38°
isti olacaq.
ÂÂ Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin
gecə və səhər bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı,
arabir yağış yağacağı, duman olacağı ehtimalı
var. Şərq küləyi əsəcək, ayrı ayrı yerlərdə arabir
güclənəcək. Gecə 20-25°, gündüz 30-35°, dağlarda
gecə 13-18°, gündüz 21-26° 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.
Şəhadətnamə 022273

Londonun “İCE” (“Inter Continental Exchange
Futures”) Birjasının məlumatına görə, “Brent” markalı
neftin qiyməti 0,19 faiz azalaraq bir bareli 96,47 dollar
olub. “NYMEX” (“New York Mercantile Exchange”)
Birjasının məlumatına görə, Texas sortu adlandırılan
ABŞ-ın “WTI” markalı neftinin qiyməti 0,23 faiz
azalaraq bir bareli 90,55, Azərbaycanın “AzeriLight”
markalı neftinin qiyməti 0,29 faiz artaraq bir bareli
98,74 dollar olub.
Ekspertlər bildiriblər ki, dünya bazarında “qara qızıl”ın
qiyməti artmaqda davam edəcək. Çünki dünyada baş
verən qlobal siyasi vəziyyət neftə olan tələbatı artırır. Bütün
dövlətlər öz enerji təhlükəsizliyini qorumaq istəyirlər. Buna
görə də dünya bazarında “qara qızıl”ın qiyməti artacaq.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

Ləğvetmə prosesində olan
“Bakı Yükdaşıma Nəqliyyat” ASC
səhmdarlarının nəzərinə!
10 sentyabr 2022-ci il saat 10.00 da “Bakı Yükdaşıma Nəqliyyat” ASC
səhmdarlarının növbədənkənar ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.
Ümumi yığıncağın gündəliyi:
1. Cəmiyyətin ləğvetmə balansının təsdiq edilməsi.
2. Cəmiyyətin qalıq əmlakının səhmdarlar arasında bölünməsi planını əks
etdirən hesabatın təsdiq olunması.
3. Qalıq əmlakın səhmdarlar arasında bölüşdürülməsi qaydasının təsdiq
edilməsi.
4. Digər məsələlər.
Səhmdarlar yığıncaqda müzakirə ediləcək sənədlərlə hər həftənin iş günləri,
saat 10.00-dan 13.00-dək cəmiyyətə gəlməklə tanış ola bilərlər.
Yığıncaqda səhmdarların iştirakı vacibdir.
Əlaqə telefonu - 070-660-77-46.
Ünvan - Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Dərnəgül qəsəbəsi, məhəllə 3095A,
23-cü Daglıq küçəsi.

Ləğvetmə komissiyası
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