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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
Ukraynaya işgüzar səfəri

Türkiyə Respublikasının Prezidenti
Zati-aliləri cənab Rəcəb Tayyib Ərdoğana

Kiyevin Borispol Beynəlxalq Hava Limanında qarşılanma
Yanvarın 14-də
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev Ukrayna
Prezidenti Volodimir
Zelenskinin dəvəti ilə
Ukraynaya işgüzar
səfərə gəlib.
Hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı Kiyevin
Borispol Beynəlxalq Hava Limanında Azərbaycan Prezidentinin
şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi
düzülmüşdü.
Dövlətimizin başçısını Ukraynanın xarici işlər nazirinin birinci
müavini Emine Caparova və
digər rəsmi şəxslər qarşıladılar.
AZƏRTAC

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Ukrayna Prezidenti
Volodimir Zelenski ilə təkbətək görüşü olub
Yanvarın 14-də Prezident
Volodimir Z
 elenskinin
dəvəti ilə Ukraynada
işgüzar səfərdə olan
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin Ukrayna Prezidenti
ilə təkbətək görüşü olub.
Ukrayna Prezidenti Volodimir
Zelenski Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevi qarşıladı.
Prezidentlər birgə foto
çəkdirdilər. Azərbaycan
nümayəndə heyəti Ukrayna
Prezidenti Volodimir Zelenskiyə,
Ukrayna nümayəndə heyəti isə
Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevə təqdim edildi.
(ardı 2-ci səhifədə)

Türkiyə ilə Ermənistan ilkin
şərtlər olmadan danışıqları
davam etdirməyə razılaşıblar
ürkiyə ilə Ermənistan arasında münasibətlərin
normallaşması üzrə xüsusi nümayəndələrin görüşü
müsbət və konstruktiv mühitdə keçib.

T

Türkiyə Xarici İşlər Nazirlyinin bəyanatında deyilir ki,
ilk görüşdə tərəflər Türkiyə ilə Ermənistan arasında dialoq
vasitəsilə reallaşdırılacaq normallaşma prosesinin gedişatı ilə
bağlı fikir mübadiləsi aparıblar: “Tərəflər müzakirələri tam normallaşma məqsədilə ilkin şərtlər davam etdirmək barədə razılıq
əldə ediblər. Xüsusi nümayəndələr arasında ikinci görüşün yeri
və tarixi barədə əlavə məlumat veriləcək”.
Qeyd edək ki, Moskvada Türkiyə ilə Ermənistan arasında
münasibətlərin normallaşması ilə bağlı təyin olunmuş xüsusi
nümayəndələr Sərdar Kılıç və Ruben Rubinyan arasında görüş
keçirilib.

“Xalq qəzeti”

Hörmətli cənab Prezident!
Əziz Qardaşım!
Sizi və qardaş Türkiyə xalqını
Azərbaycan Respublikası və Türkiyə Respublikası arasında diplomatik münasibətlərin
qurulmasının 30 illiyi münasibətilə ürəkdən
təbrik edir, ən səmimi arzularımı çatdırıram.
14 yanvar 1992-ci ildə qardaş Türkiyə ilə
diplomatik əlaqələrin yaradılması Azərbaycan
Respublikasının tarixində əlamətdar hadisə
olmuşdur. XX əsrdə ikinci dəfə müstəqilliyə
qovuşmuş Azərbaycanın ilk olaraq Türkiyə
tərəfindən tanınması və sonra da diplomatik
münasibətlərin qurulması əsl qardaşlıq və
həmrəylik nümunəsi kimi xalqımızın milli yaddaşına əbədi olaraq həkk olunmuşdur.
Böyük fərəh hissi ilə qeyd etmək
istəyirəm ki, ötən dövr ərzində Azərbaycan–
Türkiyə münasibətləri möhtəşəm inkişaf
yolu keçmişdir. Ölkələrimiz tarixi sınaqlardan şərəflə və başıuca çıxaraq “Bir millət
iki dövlət” şüarının ruhuna sadiqliyini təsdiq
etmiş, onu yaşatmışdır.
Xalqlarımızın əsrlərdən-əsrlərə keçən
birliyi, qardaşlığı və dostluğu kimi möhkəm
təməllər üzərində qurulmuş dövlətlərarası
münasibətlərimiz bu gün özünün ən yüksək
səviyyəsindədir. Qardaş ölkələrimizin istər
siyasi, iqtisadi, ticari, mədəni, enerji, hərbi,
texnoloji və digər sahələrdə qarşılıqlı faydalı
əməkdaşlığı, istərsə də beynəlxalq təsisatlar
çərçivəsində uğurlu işbirliyi bizi sevindirir.
Gerçəkləşdirdiyimiz nəhəng enerji, nəqliyyat,
infrastruktur layihələri ortaq təşəbbüslərimizin
və birgə səylərimizin real təntənəsidir.
İkitərəfli əməkdaşlıq zəminində əldə etdiyimiz
misilsiz nailiyyətlər ölkələrimizin tərəqqisinə,
xalqlarımızın rifahına, regionumuzda əminamanlığın və sabitliyin bərqərar olmasına
töhfə verir.
Keçən ilin iyununda bütün Türk dünyasının qədim mədəniyyət mərkəzi olan Şuşa
şəhərində müttəfiqlik münasibətləri haqqında
bəyannamənin imzalanması sarsılmaz

birliyimizi bir daha təsdiq edən mühüm
tarixi addım idi. Bu sənəd Azərbaycan–
Türkiyə əlaqələrinin inkişafının konseptual
istiqamətlərini müəyyən edərək, gələcək
müştərək müvəffəqiyyətlərimizə yol açan yeni
mərhələnin əsasını qoymuşdur.
Əziz Qardaşım!
Dünyada bərabəri olmayan, dostluq
və qardaşlığın ən gözəl nümunəsi olan
Azərbaycan–Türkiyə münasibətlərinin,
müttəfiqliyinin inkişafı və möhkəmlənməsində
Sizin xidmətləriniz əvəzsizdir. Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi ilə bağlı hər zaman ortaya qoyduğunuz qəti və
birmənalı mövqe, haqq işimizə verdiyiniz
tərəddüdsüz dəstək bizi daim ruhlandırır
və əlavə güc verirdi. Azərbaycan xalqı 44
günlük Vətən müharibəsinin ilk saatlarından
son dəqiqələrinə qədər şəxsən Sizin, Türkiyə
Respublikasının, qardaş xalqınızın nümayiş
etdirdiyi mənəvi dəstəyi, həmrəyliyi heç zaman unutmayacaq. Bu gün də işğaldan azad
edilmiş torpaqların əsaslı yenidənqurulması
və bərpası işlərində Türkiyə ilə çiyin-çiyinə
bir yerdə irəliləməyimiz böyük məmnunluq
doğurur. Biz də öz növbəmizdə hər zaman
bütün məsələlərdə qardaş Türkiyənin yanında olmağa davam edəcəyik.
Əminəm ki, bu günün reallığı və xalqlarımızın qürur mənbəyi olan nümunəvi
Azərbaycan–Türkiyə birliyi və qardaşlığı
gələcək nəsillərə strateji yol xəritəsi, əbədi və
sarsılmaz miras olaraq qalacaqdır.
Sizi bu əlamətdar tarixi ildönümü
münasibətilə bir daha səmimiyyətlə təbrik
edir, möhkəm cansağlığı, işlərinizdə uğurlar,
qardaş Türkiyə xalqına daim əmin-amanlıq
və firavanlıq arzulayıram.
Hörmətlə,

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 11 yanvar 2022-ci il

MDB Parlamentlərarası
Assambleya Şurasının iclası
Qazaxıstanda keçiriləcək

MDB Parlamentlərarası Assambleya Şurasının martın sonunda Qazaxıstanda
keçirilməsi nəzərdə tutulan iclasının təxirə salınması və ya ləğvi üçün heç bir əsas
yoxdur.
MDB Parlamentlərarası Assambleya Şurasının və Rusiya Federsiya Şurasının sədri
Valentina Matviyenko bildirib ki, Qazaxıstandakı vəziyyət stabilləşir, ona görə də iclasa
hazırlıqlar davam edir: “Bununla yanaşı biz
xarici tətəfdaşlarımızı bu təntənəli tədbirə
dəvət etmək niyyətindəyik. Qazaxıstanda da
bu iclasın keçirilməsinə maraqlıdırlar”.

Qeyd edək ki, Assambleya bu il 30 illiyini
qeyd edir. Bu qurumun yaradılması barədə
saziş 1992-ci ildə Almatıda imzalanıb. Bununla əlaqədar olaraq Qazaxıstan Senatının
sədri Maulen Aşimbayevin dəvəti ilə Şuranın
növbəti iclası və bununla bağlı tədbirlər
Almatıda keçiriləcək.

“Xalq qəzeti”

“Ümid körpüsü”ndən
“Şuşa Bəyannaməsi”nədək…
(bax səhifə 5)
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Ukrayna
Prezidenti Volodimir Zelenski ilə təkbətək görüşü olub

Ukraynada işgüzar səfərdə olan Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevin və Ukraynanın Prezidenti Volodimir
Zelenskinin geniş tərkibdə görüşü keçirilib

Yanvarın 14-də Ukraynada işgüzar səfərdə olan Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və Ukrayna Prezidenti
Volodimir Zelenskinin geniş tərkibdə görüşü keçirilib.

(əvvəli 1-ci səhifədə)

Sonra dövlət başçılarının təkbətək görüşü oldu.
Prezidentlər görüşdə iki ölkə arasında əlaqələrin

müxtəlif sahələrdə inkişafı ilə bağlı məsələləri
müzakirə etdilər.
AZƏRTAC

Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevə təşəkkürünü bildirən Ukrayna
Prezidenti Volodimir Zelenski çıxış
edərək dedi:
– Təşəkkür edirəm!
Azərbaycan Prezidenti İlham Heydər
oğlu Əliyevlə gözəl, çox məzmunlu
söhbətimiz oldu. Mən onu, onun komandasını, xüsusən indiki vaxtda, COVID-ə
baxmayaraq Ukraynada görməyimə çox
şadam. COVID həqiqətən ölkələrimiz
üçün böyük təhdiddir. Lakin biz başa
düşürük ki, COVID-lə mübarizə aparmalıyıq, görüşməliyik ki, gələcəkdə
ölkələrimiz arasında gözəl münasibətləri
inkişaf etdirək.
Ukraynanı, bizim suverenliyimizi,
dövlətlərimiz arasında mövcud olan
birgə layihələri dəstəklədiyinizə görə
Sizə təşəkkür edirəm. Əminəm ki,
həmin layihələr gələcəkdə bizim
münasibətlərimizi inkişaf etdirəcək.
Bu gün biz bir neçə məsələni
qaldırdıq: enerji xarakterli, infrastruktur,
nəqliyyat məsələləri, hərbi-texniki
əməkdaşlıq və sair – çoxlu məsələlər.
Düşünürəm ki, aqrosənaye kompleksi
məsələsi ən vacib məsələdir, ona görə
ki, bu gün ərzaq təhlükəsizliyi təbabətdə
təhlükəsizlik və ya dünyada prioritet
olan enerji təhlükəsizliyi və müstəqillik
ilə müqayisədə heç də az aktual deyil.
Fikrimcə, bu birgə layihələrin başlanğıcı
kimi mühüm sənədləri biz hökmən imzalayacağıq və bu layihələrin nazirliklər
səviyyəsində tamamlanmasını davam

etdirəcəyik.
Azərbaycan Prezidentinə bir daha
təşəkkür etmək istəyirəm ki, belə
mürəkkəb bir zamanda Ukraynaya səfər
üçün vaxt tapıb. Bu, birinci səfər deyil və
artıq dəqiq başa düşürəm ki, sonuncu
səfər də deyil.

***
Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev dedi:
– Təşəkkür edirəm cənab Prezident,
məni Ukraynaya dəvət etdiyiniz üçün
Sizə minnətdaram. Şadam ki, yenidən
gözəl ölkənizə səfər edirəm. Qeyd etdiyiniz kimi, bu gün keçirdiyimiz təkbətək
görüş çox məhsuldar olub. Ukrayna və
Azərbaycan uzun illər ərzində bir-biri ilə
uğurla əməkdaşlıq edir, biz beynəlxalq
platformalarda da bir-birimizin maraqlarını müdafiə edirik. İki ölkənin bir-birinin
ərazi bütövlüyünün qarşılıqlı surətdə
dəstəklənməsi, müdafiə edilməsi
əməkdaşlığımızın səviyyəsindən xəbər
verir. Bu gün siyasi dialoqla bərabər,
çox geniş iqtisadi gündəliyimiz var. Bu
gün biz Sizinlə bu gündəliyi geniş, bir-bir
müzakirə etdik və qeyd etdiyiniz kimi,
çox gözəl perspektivlər var.
Şadam ki, artıq iqtisadi sahədə
canlanma var, baxmayaraq ki, pandemiya hələ davam edir. Amma ticarət
dövriyyəmizin qalxmasına nəzər
salsaq görərik ki, müsbət meyillər
mövcuddur. Bu gün müzakirə etdiyimiz

və əminəm ki, həyata keçiriləcək
məsələlər və layihələr bizim iqtisadi əməkdaşlığımızı dərinləşdirəcək.
Ənənəvi olaraq, energetika sektorunda
bizim əməkdaşlığımız var, Azərbaycan
Dövlət Neft Şirkəti – SOCAR uzun
illər Ukraynada fəaliyyət göstərir və
bu fəaliyyəti genişləndirmək istəyir.
Nəqliyyat, kənd təsərrüfatı, turizm
sektorlarının da böyük perspektivləri var.
Əsas odur ki, hökumətlərarası komissiya bütün bu məsələləri geniş təhlil edib
konkret qərarların hazırlanması ilə bağlı
bundan sonra da fəal məşğul olsun.
Mən komissiyanın fəaliyyətini müsbət
qiymətləndirirəm və eyni zamanda,
müxtəlif dövlət qurumları arasındakı
təmaslar da son vaxtlar daha intensiv
xarakter alır. Həm qarşılıqlı səfərlər, eyni
zamanda, telefon vasitəsilə təmaslar bir
çox məsələlərin həllinə xidmət göstərir.
Ukrayna ilə Azərbaycan arasında
uzun illərdir qarşılıqlı surətdə faydalı
əlaqələr davam edir. Əminəm ki, bu
səfərdən sonra biz əməkdaşlığımızın
daha da dərinləşməsini, bütün
sahələrdə dərinləşməsini görəcəyik. Bir
daha dəvətə və qonaqpərvərliyə görə
təşəkkürümü bildirirəm.

***
Görüşdə iqtisadi sahədə, o
cümlədən, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat,
enerji, qida təhlükəsizliyi sahələrində
əməkdaşlıqla bağlı məsələlər müzakirə
edildi.

AZƏRTAC

Azərbaycan-Ukrayna sənədləri imzalanıb

Yanvarın 14-də Kiyevdə geniş tərkibdə görüş başa
çatdıqdan sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyevin və Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenskinin
iştirakı ilə Azərbaycan-Ukrayna sənədlərinin imzalanması
mərasimi olub.
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev və Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin və Ukrayna Prezidentinin
Birgə Bəyannaməsini imzaladılar.
Azərbaycan Respublikasının
energetika naziri, Hökumətlərarası
komissiyanın həmsədri Pərviz
Şahbazov və Ukrayna Baş nazirinin müavini, Hökumətlərarası
komissiyanın həmsədri İrina
Vereşçuk Ukrayna Nazirlər

Kabineti ilə Azərbaycan Respublikası Hökuməti arasında
“Qida təhlükəsizliyi sahəsində
əməkdaşlıq haqqında” Sazişi
imzaladılar.
Azərbaycan Respublikasının
iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov və Ukrayna Baş nazirinin
müavini, Hökumətlərarası komissiyanın həmsədri İrina Vereşçuk
Ukraynanın İqtisadiyyat Nazirliyi
və Azərbaycan Respublikasının
İqtisadiyyat Nazirliyi arasında

“İkitərəfli ticarətdə təcili əmək
daşlıq haqqında” Anlaşma
Memorandumunu imzaladılar.
Azərbaycan Respublikasının
iqtisadiyyat naziri Mikayıl
Cabbarov və Ukraynanın aqrar
siyasət və ərzaq naziri Roman
Leşçenko Ukrayna Aqrar Siyasət
və Ərzaq Nazirliyi ilə Azərbaycan
Respublikasının İqtisadiyyat
Nazirliyi arasında “Aqrar sahədə
əməkdaşlıq haqqında” Anlaşma
Memorandumunu imzaladılar.
Azərbaycan Respublikasının
iqtisadiyyat naziri, SOCAR-ın
Müşahidə Şurasının sədri Mikayıl
Cabbarov və "Neft-qaz Ukrainı"
Milli Səhmdar Şirkəti" Səhmdar
Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin sədri
Yuri Vitrenko "Neft-qaz Ukrainı"
Milli Səhmdar Şirkəti" Səhmdar

Cəmiyyəti ilə Azərbaycan Dövlət
Neft Şirkəti – SOCAR arasında
“Energetika sahəsində əməkdaşlıq
haqqında” Anlaşma Memorandumunu imzaladılar.
Azərbaycan Respublikasının
iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov və Ukraynanın Geodeziya,
Kartoqrafiya və Kadastr üzrə
Dövlət Xidmətinin rəisi vəzifəsini
icra edən Sergiy Zavadski Ukraynanın Geodeziya, Kartoqrafiya və
Kadastr üzrə Dövlət Xidməti ilə
Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi arasında “Torpaq
münasibətləri, dövlət torpaqlarının
idarə edilməsi və dövlət torpaq
kadastrı sahəsində əməkdaşlıq
haqqında” Anlaşma Memorandumunu imzaladılar.

AZƏRTAC
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Azərbaycan və Ukrayna prezidentləri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər
Prezident İlham Əliyevin bəyanatı

Prezident Volodimir Zelenskinin bəyanatı
Yanvarın 14-də Ukraynada işgüzar səfərdə
olan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev və Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski
sənədlərin imzalanması mərasimindən sonra
mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər. Əvvəlcə
Ukrayna dövlətinin başçısı bəyanatla çıxış edib.
– Çox sağ olun!
Sabahınız xeyir,
hörmətli jurnalistlər,
hörmətli qonaqlar!
Hörmətli cənab
Prezident!
Xanımlar və cənablar!
Bu gün mən məmnu
niyyətlə Kiyev şəhərində
bizim etibarlı tərəfdaşımız,
mənim dostum Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyevi və onun
rəhbərlik etdiyi nümayəndə
heyətinin üzvlərini salamlayıram. Onun səfəri böyük
rəmzi xarakter daşıyır, xüsusi
bir səfərdir. Əslində, bizim
ölkələrimiz arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30-cu ildönümünə təsadüf
edən bu səfər baş tutur.
Bu gün biz siyasət,
iqtisadiyyat və təhlükəsizlik
sahəsində fikir mübadiləsi
apardıq. Ukrayna və
Azərbaycan prezidentləri
Bəyanat imzaladılar. Bunun
sayəsində suverenlik və ərazi
bütövlüyü məsələlərində
ölkələrimiz arasında dəstək
verəcəyik, bizim beynəlxalq
səviyyədə müəyyən edilmiş
sərhədlərin qorunması üçün
çalışacağıq. O cümlədən,
biz təhlükəsizlik məsələləri
– Xəzər və Qara dəniz
hövzələrində təhlükəsizlik
məsələləri ilə məşğul olacağıq, terrorçuluğa qarşı birgə
mübarizə aparacağıq, bütün
çətinlikləri birgə nəzərdən
keçirərək istər regional, istər
qlobal çətinlikləri birgə araşdıraraq cavab həllərini hazırlayacağıq.
Biz, həmçinin təbii
ki, münasibətlərimizin
gücləndirilməsinə xüsusi
diqqət yetirəcəyik. Kənd
təsərrüfatı, nəqliyyat,

 nergetika, ticarət sahələrinə
e
aid olan ikitərəfli 6 sənəd
imzalandı. Bunlar çox vacibdir. Qarşımızda planlarımız
çoxdur və bu gün biz cənab
Azərbaycan Prezidenti ilə
geniş müzakirə apardıq.
Bizim məhz qida təhlükəsizliyi
sahəsində razılaşmamız, o
cümlədən, ticarət sahəsində
aparılan müzakirələr geniş
imkanlar yaradır.
Əlbəttə, biz bilirik ki, pandemiya qlobal səviyyədə hələ
davam edir. Lakin COVID-19-a
baxmayaraq, əslində, 7
il ərzində ilk dəfə olaraq
bizim ikitərəfli ticarətimizin
dövriyyəsi təxminən artıq 1
milyard dollara çatıb. Bu, bizim qarşımızda daha mühüm
məqsədlər qoymağa imkan
yaradır. 2024-cü ilə qədər
bizim ticarət dövriyyəmizin
bundan sonra da artırılması ilə
bağlı dəqiq planımız var. Biz,
həmçinin bir sıra birgə genişmiqyaslı layihələr əsasında
sərmayələrin qoyulması,
Azərbaycanda bərpa işlərinin
aparılmasında iştirak etmək
fikrindəyik. Mən infrastruktur
layihələrini nəzərdə tuturam. Ukraynanın şirkətləri
Azərbaycanda həyata
keçirilən layihələrdə iştirak edə
bilər. İndicə cənab Azərbaycan
Prezidenti bizi dəvət etdi. Təbii
ki, Azərbaycan şirkətləri də
Ukraynada fəaliyyət göstərir.
Biz, eyni z amanda, təbii ki,
avtomatlaşdırma və bu kimi
sahələrdə şirkətlərimizlə
əməkdaşlığın genişləndirilməsi
üzərində düşünməliyik. Çünki
bu əməkdaşlıq qarşılıqlı
şəkildə faydalı ola bilər.
Biz, həmçinin bu ilin birinci
yarısında hökumətlərarası
birgə iqtisadi komissiyanın
növbəti iclasının keçirilməsi
ilə bağlı razılığa gəldik.

Azərbaycan və Ukrayna
prezidentləri bu məsələyə
də öz dəstəyini veriblər.
Biz, həmçinin tranzit potensialını nəzərdən keçirdik
və belə bir nəticəyə
gəldik ki, müxtəlif dövlət
qurumları və agentlikləri
arasında bu təmasları
daha da genişləndirərək
bu sahədə təcrübəni artırmalıyıq. Daha sonra aviasiya sahəsində istərdik
əməkdaşlığımız genişlənsin.
Bir sıra təşəbbüsləri
irəli sürmüşük. Tutaq ki,
nəqliyyat dəhlizlərinin
GUAM çərçivəsində daha
da genişləndirilməsində
iştirak etməliyik. Burada
Azərbaycan, Gürcüstan,
Moldova və Ukrayna var,
bildiyiniz kimi, bu əlaqələr
genişlənməlidir. Kənd
təsərrüfatı sahəsinə gəldikdə,
biz əməkdaşlıq üzrə razılığa gəlmişik. Daha sonra

titanın istehsalı sahəsində
müzakirələr aparmışıq.
Yekun olaraq, icazə
verin, cənab Prezident İlham
Əliyevə və onun rəhbərlik
etdiyi nümayəndə heyətinə
təşəkkürümü bildirim.
Onlar, həmçinin mənim
Sizin ölkənizə səfərimi
xatırlatdılar. Bizə göstərilmiş
qonaqpərvərlik hələ də
yadımdadır və hesab edirəm
ki, məhz bu gündən etibarən
bizim strateji tərəfdaşlığımız
sahəsində biz yeni səhifəni
açacağıq.
Mən bunu tarixi bir səfər
adlandırıram. Bizim çox
əhatəli əməkdaşlığımız var.
Bir daha, cənab Prezident, Sizə təşəkkürümü
bildirirəm. Diqqətinizə görə
minnətdaram.
Sonra Azərbaycan
dövlətinin başçısı bəyanatla
çıxış edib.

Hörmətli cənab
Prezident!
Hörmətli xanımlar və
cənablar!

Xoş sözlərə görə cənab
Prezident, Sizə təşəkkürümü
bildirirəm. Məni Ukraynaya
səfərə dəvət etdiyiniz üçün
də Sizə minnətdaram. Mən
çox şadam ki, UkraynaAzərbaycan əlaqələrində
çox ciddi irəliləyiş var. Bizim
aramızda yüksək səviyyəli
siyasi dialoq aparılır. Biz
Prezident Zelenski ilə
keçən ay, düz bir ay bundan
əvvəl Brüsseldə görüşmüşük. Prezident Zelenski
qeyd etdiyi kimi, 2019-cu
ilin sonunda Azərbaycana
səfər etmişdir. Yəni biz
təmasları möhkəmləndiririk
və müzakirələr əsnasında
iki ölkə arasındakı gələcək
inkişaf perspektivlərini

həm müzakirə edirik, həm
də ki, vacib qərarlar qəbul
edirik. O cümlədən, bu
gün keçirdiyimiz çox geniş
fikir mübadiləsi nəticəsində
əminəm ki, yaxın gələcəkdə
biz yeni, gözəl hadisələrin
şahidi olacağıq.
Prezident qeyd etdiyi
kimi, yaxın g
 ələcəkdə biz
diplomatik münasibət
lərimizin 30 illiyini qeyd
edəcəyik, fevralın 6-da.
Bildirməliyəm ki, müstəqillik
dövründə Ukrayna və
Azərbaycan hər zaman birbirini dəstəkləmişlər, hər zaman bir-birinin müstəqilliyini,
ərazi bütövlüyünü, suverenliyini dəstəkləmişlər və bu
dəstək bu gün birgə imzaladığımız Birgə Bəyannamədə
də öz əksini tapır.
Xalqlarımızı dostuq
əlaqələri birləşdirir və bildiyiniz kimi, Azərbaycanda

Ukrayna xalqının mədə
niyyətinə çox böyük maraq
və böyük hörmət var. Bu
hörmətin əlamətini Bakı
şəhərində də görmək olar.
Bakının mərkəzi yerlərinin
birində böyük Ukrayna oğlu
Taras Şevçenkonun abidəsi
bir neçə il bundan əvvəl
mənim təşəbbüsümlə ucaldılmışdır və onun adına olan
parkda həm Bakı sakinləri,
həm şəhərimizin qonaqları
istirahət edirlər. Eyni zamanda, Bakının ən böyük
meydanlarının biri Ukrayna
adını daşıyır. Yəni, bu faktlar
özlüyündə onu göstərir
ki, xalqlarımız arasında
əlaqələrin böyük tarixi var və
biz bu əlaqələri qoruyuruq.
Bu gün geniş müzakirə
etdiyimiz məsələlər haqqında Prezident artıq öz çıxışında bildirdi. Əlavə etmək
istəyirəm ki, müzakirə etdiyimiz bütün istiqamətlər üzrə
konkret fəaliyyət proqramının
işlənməsi ilə bağlı bu gün
müvafiq göstərişlər verildi.
Həm birgə hökumətlərarası
komissiyasının rəhbərliyinə,
həm aidiyyəti qurumların
rəhbərlərinə və əminəm ki,
iki aydan sonra birgə komissiyanın Bakıda keçiriləcək
növbəti iclasında artıq kon
kret qərarların verilməsinin
də şahidi olacağıq.
Ənənəvi əməkdaşlıq
sahəsi olan energetika
sahəsində yeni planlarımız
var. Əminəm ki, bu planlar
həyatda öz əksini tapacaq.
Azərbaycan Dövlət
Neft Şirkəti – SOCAR
Ukraynada öz fəaliyyətini
genişləndirmək əzmindədir
və şadam ki, Ukrayna tərəfi
də bunu dəstəkləyir. Hazırda
SOCAR-ın Ukraynada geniş
yanacaqdoldurma stansiyalardan ibarət şəbəkəsi var
və əlbəttə ki, neft və neft
məhsullarının ixracı və emalı
ilə bağlı yeni addımların atılması bizim əməkdaşlığımızı
daha da dərinləşdirəcək.

Enerjinin digər növləri üzrə
əməkdaşlıqla bağlı fikir
ayrılığı yoxdur.
Şadam ki, ticarət
dövriyyəmiz pandemiyaya
baxmayaraq, keçən il 20
faizdən çox artıb və mən
ümid edirəm ki, yaxın
gələcəkdə 1 milyard dollar
səviyyəsinə çatacaq, bəlkə
də ondan çox. Çünki bizim
bu gün imzaladığımız
sənədlərin və müzakirə
olunan digər məsələlərin
həyatda öz əksini tapması,
əlbəttə ki, iki ölkə arasındakı
ticarət dövriyyəsinin artırılmasına da mütləq xidmət
edəcəkdir.
Hesab edirəm ki, ərzaq
təhlükəsizliyi ilə bağlı bu gün
əldə edilmiş razılaşmalar
Azərbaycana imkan verəcək
ki, öz ərzaq təhlükəsizliyini
daha geniş həcmdə təmin
etsin. Eyni zamanda,
birgə müəssisələrin yaradılması, kənd təsərrüfatı
məhsullarının emalı və ixracı
ilə bağlı birgə fəaliyyət üçün
bu gün zəmin yaradılmışdır.
Bu, bir yenilikdir, bizim
əlaqələrimizdə bu sahə ilə
bağlı hesab edirəm ki, atılan
ən mühüm addımlardan biridir. Bütün başqa sahələrdə
də biz əməkdaşlığa açığıq.
Bir daha demək istəyirəm
ki, bizim əməkdaşlığımızın
təməlində dostluq əlaqələri
dayanır və ümid edirəm ki,
bu gün ilin əvvəlində həyata
keçirilən bu səfər həm bu
ili ikitərəfli müstəvidə yaxşı
nəticələrlə başa vurmağa
xidmət göstərəcək, həm də
gələcək illər üçün də gözəl
zəmin olacaq.
Bir daha hörmətli
cənab Prezident, dəvətə,
qonaqpərvərliyə görə Sizə
təşəkkürümü bildirmək
istəyirəm. Fürsətdən istifadə
edərək, Sizi yenidən Bakıya
səfərə dəvət edirəm. Sağ
olun.

AZƏRTAC

Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenskinin Baş nazir Əli Əsədov Türkiyənin Vitse-prezidentini
iki ölkə arasında diplomatik münasibətlərin
adından Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevin şərəfinə lanç verilib
qurulmasının 30 illiyi münasibətilə təbrik edib
Yanvarın 14-də Kiyevdə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenskinin
 dından Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin şərəfinə
a
lanç verilib.
AZƏRTAC

İşgüzar səfər başa çatıb
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Prezident
 olodimir Zelenskinin dəvəti ilə Ukraynaya işgüzar səfəri yanvarın 14-də
V
başa çatıb.
AZƏRTAC

İsrail Dövlətinin Prezidenti
zati-aliləri cənab İsxak Hersoqa
Hörmətli cənab Prezident!
Ananız – Aura Hersoqun vəfatı xəbəri
məni olduqca kədərləndirdi.
Bu ağır itki ilə əlaqədar dərdinizi
bölüşür, Sizə və ailənizin bütün üzvlərinə

dərin hüznlə başsağlığı verirəm.
İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 11 yanvar 2022-ci il

S.A.Salahlının “Şöhrət” ordeni ilə
təltif edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 23-cü bəndini
rəhbər tutaraq qərara alıram:
Azərbaycan Respublikasında dövlət qulluğunda səmərəli fəaliyyətinə görə
Səyyad Adil oğlu Salahlı “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilsin.
İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
			

Bakı şəhəri, 14 yanvar 2022-ci il

Baş nazir Əli Əsədov Azərbaycan Respublikası ilə
Türkiyə Respublikası arasında diplomatik münasibətlərin
qurulmasının 30 illiyi münasibətilə Türkiyənin Vitseprezidenti Fuat Oktaya təbrik məktubu ünvanlayıb.
Nazirlər Kabinetindən AZƏRTAC-a
verilən məlumata görə, Baş nazir
məktubunda bildirib: “Müstəqillik
tariximizdə diplomatik əlaqələr
yaratdığımız ilk dövlət olan Türkiyə ilə
Azərbaycanı dərin tarixi kökləri, ortaq

milli-mənəvi dəyərləri ilə bir-birinə sıx
bağlı olan xalqlarımızın iradəsindən
irəli gələn sarsılmaz dostluq və
qardaşlıq münasibətləri birləşdirir.
Bu möhkəm təməllər üzərində
qurulmuş dövlətlərarası əlaqələrimiz

ötən dövrdə böyük inkişaf yolu
keçərək, xüsusilə də son illər ərzində
dövlət başçılarımızın qətiyyətli səyləri
ilə dayanıqlı strateji tərəfdaşlığın və
müttəfiqliyin ən yüksək səviyyəsinə
çatıb”.
Məktubda vurğulanıb ki,
Azərbaycanın 44 günlük Vətən
müharibəsi zamanı bütün dünya buna
bir daha əmin oldu. Zəfər yürüşünün
ilk günlərindən Azərbaycana
göstərilən siyasi-mənəvi dəstəyə
görə qardaş Türkiyə tərəfinə
minnətdarlıq bildirilib, Azərbaycanın

da öz növbəsində bütün məsələlərdə
daim Türkiyənin yanında olduğu
vurğulanıb.
2021-ci il iyunun 15-də
imzalanmış Şuşa Bəyannaməsi
ilə yeni mərhələyə qədəm qoyan
Azərbaycan-Türkiyə müttəfiqlik,
dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin
xalqlarımızın mənafelərinə uyğun
olaraq daha da möhkəmləndirilməsi
və genişləndirilməsi istiqamətində
birgə addımların atılmasına hazırlıq
ifadə olunub.

Azərbaycan-Türkiyə diplomatik münasibətlərinin
30 illiyi münasibətilə xarici işlər nazirləri arasında
təbrik məktubu mübadiləsi olub

A

zərbaycan-Türkiyə diplomatik əlaqələrinin qurulmasının
30 illiyi münasibətilə qardaş ölkələrimizin xarici işlər
nazirləri arasında təbrik məktubu mübadiləsi baş tutub.

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat
Xidməti İdarəsindən bildiriblər ki,
nazir Ceyhun Bayramov təbrik
məktubunda qardaş ölkədən olan
həmkarını diplomatik əlaqələrin
qurulmasının 30 illiyi münasibətilə
ürəkdən təbrik edib. Azərbaycanın
müstəqilliyini tanıyan ilk dövlət
kimi tarixə düşən qardaş Türkiyə
ilə münasibətlərimizin ötən illərdə
Türkiyə Cümhuriyyətinin banisi Mustafa Kamal Atatürkün “Azərbaycanın
sevinci bizim sevincimiz, kədəri bizim
kədərimizdir” və xalqımızın ulu öndəri
Heydər Əliyevin “Bir millət, iki dövlət”
fikirlərinə uyğun şəkildə inkişaf etdiyi
qeyd olunub. Ölkələrimiz arasında
mövcud olan münasibətlərin bugünkü
səviyyəsinin xalqlarımızın iradəsinə
və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev ilə Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib
Ərdoğanın qardaşlıq münasibətlərinə
söykəndiyi vurğulanıb.

Nazir Ceyhun Bayramov
Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrinin
özünün tarixi zirvəsini yaşadığını
qeyd edib və ölkələrimiz arasında
münasibətlərin strateji səviyyədən
müttəfiqlik səviyyəsinə qədər
yüksəlməsində həmkarı Mövlud
Çavuşoğlunun da töhfəsinin olduğunu
məmnunluqla qeyd edib.
Məktubda Vətən müharibəsi
zamanı və sonrakı dövrdə qardaş Türkiyənin bütün səviyyələrdə
ölkəmizin haqlı və ədalətli mövqeyini
dəstəkləməsinin dövlətimizin başçısı
və ümumilikdə, Azərbaycan xalqı
tərəfindən yüksək qiymətləndirildiyi
vurğulanıb. Birgə həyata keçirdiyimiz irimiqyaslı regional və qlobal
layihələrin ölkələrimiz arasında
ticarət və iqtisadi əlaqələrin daha
da genişlənməsinə, regional inkişafa töhfə verdiyi qeyd olunub.
Əməkdaşlığımızın Türk Dövlətləri
Təşkilatı çərçivəsində də uğurla

davam etdiyi diqqətə çatdırılıb.
Azərbaycanın xarici işlər naziri
ölkələrimiz arasındakı qardaşlıq və
müttəfiqlik əlaqələrinin xalqlarımızın
mənafeyinə uyğun olaraq daha da
inkişaf edəcəyinə əminliyini bildirib.
Nazir Mövlud Çavuşoğlu da
məktubunda azərbaycanlı həmkarını
səmimiyyətlə təbrik edib. Türkiyə
ilə Azərbaycan arasındakı 71 illik
həsrətin 1992-ci il yanvarın 14-də imzalanmış protokol sənədləri ilə sona
çatdığını və Türkiyə Respublikasının
həmin gündən fəaliyyətə başlayan
Bakıdakı səfirliyinin Azərbaycandakı
ilk səfirlik olduğunu qeyd edib.
Mövlud Çavuşoğlu son 30
ildə sarsılmaz qardaşlıq əlaqələri
üzərində qurulan həmrəyliyimizin iki
dövlətin rəhbərlərinin yaxın dostluq
münasibətlərinin verdiyi ilhamla
daha da inkişaf etdiyini bildirib.
Şuşa Bəyannaməsi ilə müttəfiqlik
səviyyəsinə çatdırılan əlaqələrə hər
iki qardaş ölkənin xarici işlər nazirləri
tərəfindən birgə verilən töhfələrin
qürur və sevinc mənbəyi olduğu ifadə
edilib.

Nazir torpaqlarını işğaldan azad
edərək ərazi bütövlüyünü bərpa
edən, nail olduğu rifah səviyyəsi
ilə regionun yüksələn ulduzuna
çevrilən Can Azərbaycanın uğurlarının Türkiyə üçün hər zaman
qürur və sevinc mənbəyi olduğunu
vurğulayıb. Türkiyəli nazir təbrik
məktubunda əlaqələrimizin bu günə
qədər olduğu kimi, bundan sonra
da daha yüksək səviyyəyə çatdırılmasında əzmli və qərarlı olduqlarını
vurğulayıb.
Mövlud Çavuşoğlu ötən 30 ildə
iki qardaş ölkə olaraq qazanılan
uğurların gələcəyimizə istiqamət
verəcəyini, qardaşlıq əlaqələrimizin
regionumuzda və dünyada sülhün və
sabitliyin bərqərar olmasında mühüm
rol oynayacağına inam ifadə edib.
O, diplomatik əlaqələrin bərpasının
dövlətlərimizə və xalqlarımıza xeyirli
olmasını və neçə belə yubileylərə
çatmaq ümidi ilə dost və qardaş
Azərbaycan xalqına rifah və xoş
günlər arzu edib.
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Prezidentin ötənilki fəaliyyəti
gərgin, məhsuldar və çoxşaxəli olub

A

zərbaycan artıq beynəlxalq aləmdə qalib ölkə kimi tanınır. 30 il ərzində dünyanın inkişaf
etmiş dövlətlərinin, həmçinin nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların keçmiş Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin nizamlanması istiqamətindəki bütün cəhdləri heç bir fayda vermədi.
Məlum olduğu kimi, münaqişənin nizamlanması ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurası 4 qətnamə
qəbul etmişdi. Bu qətnamələrdə erməni silahlı qüvvələrinin işğal etdikləri Azərbaycan
torpaqlarından dərhal və qeyd-şərtsiz çıxarılması tələb edilirdi. Eyni zamanda, Qoşulmama
Hərəkatı, ATƏT, AŞPA, QİƏT və digər təşkilatlar da oxşar qərar və qətnamələr qəbul etmişdilər.
Ancaq Ermənistan öz xarici havadarlarına güvənərək, beynəlxalq hüquq normalarına məhəl
qoymur, işğalçılıq siyasətindən əl çəkmirdi.
Prezident, Ali Baş K
 omandan
İlham Əliyevin qətiyyəti və
düşünülmüş siyasəti nəticəsində
Azərbaycan beynəlxalq təşkilatların
və qüdrətli dövlətlərin, münaqişənin
nizamlanması istiqamətində 30 il
ərzində nail ola bilmədiklərini 44 gün
ərzində həll etdi. 2020-ci il noyabrın
10-da prezidentlər İlham Əliyev,
Vladimir Putin və baş nazir Nikol
Paşinyanın imzaladıqları bəyanata
əsasən, münaqişə zonasında atəşin
və bütün hərbi əməliyyatların tam
dayandırılması elan olundu. Həmin
gün imzalanan kapitulyasiya aktı
Ermənistanın məğlubiyyətini rəsmən
təsdiqlədi. Beləliklə, Azərbaycan
qələbəni həm döyüş meydanında,
həm də siyasi müstəvidə qazandı.
Müharibədən bir həftə sonra Prezident İlham Əliyev və
Birinci vitse-prezident Mehriban
xanım Əliyeva işğaldan azad
edilmiş ərazilərə səfər edərək,
yenidənqurma, bərpa və quruculuq
işlərinin təməlini qoydular.

2021-ci ilin ilk günlərindən
dövlət başçımızın iş qrafiki çox
gərginliklə başladı. Axı qarşıda
mühüm, əhəmiyyətli işlər dururdu. Bir tərəfdən işğaldan azad
edilmiş ərazilərin bərpası, digər
tərəfdən xarici siyasətdə qazanılan uğurları davam etdirmək,
beynəlxalq tədbirlərdə müharibənin
başlanılması barədə həqiqətləri
dünya ictimaiyyətinə olduğu kimi
çatdırmaq, eyni zamanda, daxili
siyasətdə qazanılan nailiyyətləri
davam etdirmək. Ərazilərimizin 20
faizi 30 ilə yaxın müddətdə işğal
altında olsa da, bir milyondan artıq
soydaşımız məcburi köçkün həyatı
yaşasa da, insan amili daim dövlət
başçımızın diqqət mərkəzində
saxladığı prioritet sahələrdən olub.
Bu illər ərzində əhalinin həyat
səviyyəsinin yüksəldilməsi, yoxsulluğun səviyyəsinin endirilməsi, yeni
iş yerlərinin açılması, aztəminatlı
ailələrin güzəranının yaxşlaşdırılması zəruri vəzifələrdən biri olub. Dövlət

başçımızın qətiyyəti sayəsində bu
sahədə uğurlar bir-birini əvəz edib.
Növbəti illərdə də bu sahələrdəki
inkişafın diqqət mərkəzində olması gözlənilirdi. Baxmayaraq ki,
işğaldan azad edilmiş ərazilərdə
genişmiqyaslı yenidənqurma işlərinə
start verildi, sosial siyasət bir an da
olsun unudulmadı. Əksinə, koronavirus pandemiyasının tüğyan
etdiyi vaxtlarda ölkəmizdə nəzərdə
tutulmuş bütün sosial layihələr
uğurla icra edildi. Üstəlik, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına 10 milyon
dollar ianə verildi. Bundan başqa,
iqtisadi cəhətdən tənəzzül keçirən
30-dan çox dövlətə yardım edildi.
Bunlarla yanaşı, dövlət başçımız
xarici ölkələrə səfərlərini, beynəlxalq
təşkilatların tədbirlərində iştirakını,
xarici ölkə başçıları ilə görüşlərini
təxirə salmadı.
Yeri gəlmişkən, Prezident İlham
Əliyev ötən il 7 dəfə xaricə səfər
edib, 12 prezident və 3 beynəlxalq
təşkilat rəhbəri ilə görüşüb. Belə

gərgin və çətin zamanda, yəni bir
tətəfdən işğaldan azad edilmiş
ərazilərdə yenidənqurma və bərpa
işlərinin geniş şəkildə start götürdüyü, eyni zamanda, dünyanı koronavirus pandemiyası bürüdüyü bir
vaxtda möhtərəm Prezidentimiz Rusiyaya dörd, Türkiyə, Türkmənistan
və Belçikaya bir dəfə səfər edib.
O cümlədən, dövlət başçımız bu
səfərlər zamanı 12 ölkənin prezidenti (Türkiyə, Pakistan, Rusiya, Qırğız
Respublikası, Türkmənistan, İran,
Qazaxıstan, Tacikistan, Ukrayna,
Moldova, Fransa, Özbəkistan), 3
beynəlxalq təşkilatın rəhbəri (Türk
Şurası, Avropa İttifaqı, NATO),
2 ölkənin baş naziri (Macarıstan
və Ermənistan) ilə görüşüb və
ikitərəfli əməkdaşlığın daha da
möhkəmləndirilməsi ilə əlaqədar
müzakirələr aparıb. Təbii ki, bütün
bunlar ölkəmizin xarici siyasətinin
kifayət qədər dolğun, düşünülmüş
və çoxşaxəli olduğundan xəbər verir.
2021-ci il Azərbaycan tarixinə
daha bir parlaq səhifə kimi yazıldı.
Dünyada hökm sürən dərin sosial-iqtisadi böhrana baxmayaraq,
bir çox əsas sahələr üzrə inkişaf
templəri qorunub saxlanıldı. O
cümlədən, işğaldan azad olunmuş
ərazilərdə genişmiqyaslı bərpaquruculuq işləri ilə yadda qaldı.
Hazırda iqtisadiyyatın neft-qaz
sektorunda əlavə dəyər 2,7 faiz,
qeyri-neft-qaz sektorunda isə 6,4
faiz artıb. İnkişafın əsas sütunu neft
yox, qeyri-neft sektorudur. S
 tatistik
məlumatlara görə, qeyri-neft

sahələrində artım dinamikası 3
dəfə böyükdür. Ən əsası, Qarabağ
və Şərqi Zəngəzurda bir-birinə
bağlı olan əhatəli yol-nəqliyyat
şəbəkəsinin təməli qoyuldu. Ötən il
ölkə başçısının Qarabağa və Şərqi
Zəngəzura mütəmadi səfərlərinin
hər biri işğaldan azad edilmiş
ərazilərdə bərpa və quruculuq
işlərinin prioritet vəzifə olmasının göstəricisidir. Həmin səfərlər
zamanı yadda qalan məqamlardan
biri də möhtərəm Prezidentimizin
iştirakı ilə bir sıra şəhər və rayonların baş planlarını ictimaiyyət
nümayəndələrinə, xüsusilə, həmin
rayonların sakinlərinə təqdimetmə
mərasimlərinin keçirilməsi oldu.
Bu səfərlərin hər biri işğaldan
azad olunmuş ərazilərin bərpası
istiqamətində mühüm hadisələrlə
yadda qalıb. Ölkə başçısının
azad edilmiş ərazilərdə qısa
müddətdə tikilib istifadəyə verilmiş
obyektlərin açılışında, bəzilərinin isə
təməlqoyma mərasimlərində iştirakı
belə hadisələrdəndir.
Ötən ilin əvvəlində dövlət başçımızın Moskvaya işgüzar səfəri
böyük maraqla izlənildi. Çünki
möhtərəm Prezidentimiz bu səfərə
qalib ölkənin başçısı kimi gedirdi.
Səfər çərçivəsində prezidentlər
İlham Əliyev, Vladimir Putin və
baş nazir Nikol Paşinyan arasında
keçirilən üçtərəfli görüşdə 2020-ci
il noyabrın 10-da imzalanmış
üçtərəfli bəyanatın müddəalarının
həyata keçirilməsi məsələsi
müzakirə olundu. Həmin görüşdə
3 ölkə rəhbərlərinin imzaladığı
Birgə Bəyanat maraqla qarşılandı. Sonra ölkə başçıları mətbuata
bəyanatla çıxış etdilər. Daha sonra
prezidentlər İlham Əliyev və Vladimir
Putinin ikitərəfli görüşü keçirildi.
Ötən il keçirilmiş tədbirlərdən
söhbət düşəndə iyunun 15-də
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib
Ərdoğanın Şuşada rəsmi səfərdə
olması mütləq qeyd edilməlidir. Çünki həmin gün Azərbaycan tarixində
daim əlamətdar gün kimi xatırlanacaq. Respublikamızın müstəqillik
tarixində ilk dəfə olaraq dövlət
başçımız xarici dövlətin rəhbərini
Qarabağda qarşıladı. Həmin səfər
çərçivəsində Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında müttəfiqlik münasibətləri haqqında Şuşa Bəyannaməsi imzalandı.
Prezidentlər İlham Əliyev və Rəcəb
Tayyib Ərdoğan mətbuata birgə
bəyanatlarla çıxış etdilər. Bu görüş
hər iki xalq üçün mühüm əhəmiyyət
kəsb edir. Çünki 28 illik işğaldan
sonra Şuşa şəhərində Azərbaycan

Vətəndaş-məmur münasibətləri daha
sağlam prinsiplər üzərində qurulmalıdır
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkədə reallaşdırılan
hüquqi, institusional və kadr islahatlarının əsas xətlərindən
birini təşkil edən vətəndaş-məmur münasibətlərinin daha
sağlam prinsiplər üzərində qurulması korrupsiya hallarının
tamamilə aradan qaldırılmasını, dövlət qulluqçularının şəffaf
fəaliyyətinin təmin edilməsini, vətəndaş məmnunluğunun
artırılmasını ehtiva edir.

Prezident İlham Əliyev yerli
televiziya kanallarına müsahibəsində
korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı mübarizənin bundan sonra da
qətiyyətlə davam etdiriləcəyini vurğulayıb. Həmçinin son illər ərzində
ölkə rəhbərliyi tərəfindən göstərilən
qətiyyətin və sözlə əməl arasında
olan vəhdətin hər kəs üçün dərs
olmasının zəruriliyini diqqətə çatdırıb:
“...Mən dəfələrlə dövlət məmurlarına
həm rəsmi qaydada, həm də görüşlər
zamanı, onları vəzifəyə təyin edərkən
təlimat verirdim ki, korrupsiya ilə,
rüşvətxorluqla ciddi mübarizə aparılmalıdır və əgər bu və ya digər məmur
bu çirkaba bulaşarsa, cəza çox sərt
olacaq. Nəticə də onu göstərir – ən
yüksək vəzifəli məmurlar bu gün
istintaq qarşısında, məhkəmə qarşısında cavab verməli olublar və haqlı
cəzalarını alıblar. Bir daha demək

istəyirəm ki, heç kim bu məsuliyyətdən
boyun qaçıra bilməz, heç kim qanundan üstün deyil, qanun qarşısında
hamı bərabərdir, heç kimin əvvəlki
xidmətləri nəzərə alınmayacaq...”.
Ölkə rəhbəri bu məsələdə mühüm
önəm daşıyan bir məqamı da xatırladıb. Dövlətimizin başçısı prezident
vəzifəsində fəaliyyət göstərdiyi 18 il
ərzində öz təşəbbüsü ilə bir çox kadr
dəyişikliyi etdiyini, lakin təəssüf ki,
bəzi hallarda bu yeniliyin vəziyyəti
müsbətə doğru dəyişmədiyini bildirib.
Ona görə bu məsələdə cəza tədbirləri
ilə bərabər, kadrların düzgün seçilməsi
amilinə ciddi şəkildə yanaşılmasına
da önəm verilməsini zəruri addım kimi
qiymətləndirib.
Cənab Prezident müsahibəsində,
həmçinin son vaxtlar hakimiyyətin
demək olar ki, bütün qollarında,
hökumətdə, Milli Məclisdə, Prezident
Administrasiyasında, nazirliklərdə,
yerli icra orqanlarında artıq böyük
dərəcədə ciddi kadr islahatlarının
aparıldığını və bunun tezliklə müsbət
nəticələrlə müşahidə olunacağına
əminliyini ifadə edib. Bundan başqa
haqqında danışılan vəziyyətlə bağlı
ictimaiyyətə mesajlarını da verib: “Biz
cəmiyyətdə elə ab-hava yaratmalıyıq
ki, ictimai nəzarət güclənsin. Siz yaxşı

bilirsiniz ki, mən dəfələrlə bu məsələ
ilə bağlı öz fikirlərimi bildirmişəm. Mən
daim bunu deyirəm, vətəndaşlara
müraciət edirəm, biganə qalmayın
və nəzarət edin. İctimai nəzarət bir
çox məmurları bu cinayət xarakterli işlərdən çəkindirəcək. Ona görə
ictimai nəzarətin hansısa institusional
formatı da gərək işlənilsin…”.
Ölkə rəhbəri bütün bunlarla yanaşı,
korrupsiya üçün meydanı daraltmağın,
şəffaflıqla, hesabatlılıqla bağlı əlavə
addımların atılmasının əhəmiyyətini də
diqqətə çatdıraraq, bütün sahələrdəiqtisadi, sosial, məmur-vətəndaş
münasibətləri sahəsində “ASAN
modeli”in tətbiqinin genişləndirilməsini
zəruri sayıb. Səbəbini də belə
əsaslandırıb ki, məmur-vətəndaş
təmaslarının minimuma endirilməsi
korrupsiya imkanlarının aradan qaldırılmasını şərtləndirir.
Dövlətimizin başçısı qətiyyətlə
bildirib ki, bu məsələdə siyasi iradəsi
artıq hər kəsə bəllidir: “Mən demişəm,
əgər hansısa dövlət məmuru özünü dəmir barmaqlıqlar arxasında
görmək istəmirsə və əgər öz çirkin
əməllərindən əl çəkə bilmirsə, o,
vəzifədən könüllü çıxsın ki, özünü
bədbəxt etməsin”.

Yeri gəlmişkən, xatırladım ki,
dövlətimizin başçısı İlham Əliyev
prezidentlik fəaliyyəti dövründə
vətəndaş-məmur münasibətlərinin
daha sağlam prinsiplər üzərində qurulmasını, korrupsiya və rüşvətxorluğun
aradan qaldırılmasını daim diqqət
mərkəzində saxlayıb. Bu istiqamətdə
ardıcıl qərarlar verib, müvafiq proqramlar imzalayıb. Atılan bu addımlar isə sosial-iqtisadi islahatların
gerçəkləşdirilməsinə mənfi təsir
göstərən, ayrı-ayrı sahələrin davamlı
inkişafına əngəl törədən, ən başlıcası
isə ədalətli cəmiyyət quruculuğunu
ləngidən halların qarşısına sədd
çəkməklə ölkənin gələcək dayanıqlı
inkişafının şərtləndirilməsi məqsədi
daşıyıb.
Azərbaycanda koronavirus pandemiyasına qarşı mübarizə aparıldığı,
dövlət strukturları tərəfindən əhalinin
sağlamlığı ilə bağlı mühüm tədbirlər
gerçəkləşdirildiyi indiki vaxtda isə
vətəndaşların və dövlətin qanunla qorunan mənafelərinə ciddi zərər vuran,
hüquqazidd əməllərə yol verən vəzifəli
şəxslər daha sərt şəkildə cəzalandırılır,
aşkarlanan korrupsiya və rüşvətxorluq
kimi mənfi meyillər aradan qaldırılır.
Belə bir narahatlıq doğuran bəla
ilə mübarizənin miqyasının getdikcə
genişləndirilməsi, əslində, Prezident
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə aparılan hərtərəfli islahatların ən əsas
elementlərindən biridir. Bununla bağlı
ölkə səviyyəsində həm inzibati, həm də
institusional üsullardan geniş istifadə
olunması da məhz qeyd edilən fikrin
bariz ifadəsidir.

Sevinc HÜSEYNOVA,
Milli Məclisin deputatı

Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında müttəfiqlik münasibətləri
haqqında bəyannamənin imzalanması mühüm tarixi hadisə kimi
yaddaşımıza həkk olundu.
Şuşa Bəyannaməsinin məhz
Azərbaycan xalqının Qurtuluş
gününə – 15 iyuna və Qarabağ,
Zəngəzur üçün çox vacib sayılan Qars müqaviləsinin 100-cü
ildönümünə təsadüf etməsinin də
rəmzi mənası var. Təsadüfi deyil ki,
Şuşada Türkiyə lideri ilə bəyannamə
imzalayarkən, Prezident İlham
Əliyev Qars müqaviləsini xatırlatdı.
Dedi ki, tarixi Qars müqaviləsi düz
yüz il əvvəl imzalanıb. Bu da böyük
rəmzi məna daşıyır: “ Yüz ildən
sonra azad edilmiş Şuşa şəhərində
müttəfiqlik haqqında imzalanmış
birgə bəyannamə bizim gələcək
işbirliyimizin istiqamətini göstərir.
Bəyannamədə bir çox önəmli
məsələlər öz əksini tapır. Beynəlxalq
müstəvidə birgə əməkdaşlıq,
fəaliyyətimiz, siyasi əlaqələr,
iqtisadi-ticarət əlaqələri, mədəniyyət,
təhsil, idman, gənclər siyasəti,
demək olar ki, bütün sahələr əhatə
olunur. Cənub Qaz Dəhlizinin
Türkiyə, Azərbaycan, dünya üçün
önəmi göstərilir. Hər bir məsələ çox
böyük önəm daşıyır”.
Dövlətimizin başçısının Qars
müqaviləsinə və 100 il bundan
əvvəl baş verənlərə istinad etməsi
təsadüfi deyildi. Çünki 100 il əvvəl
baş tutan proseslərə oxşar hallar,
indi də təkrarlanmaqdadır. Ancaq
bir fərqlə. 100 il əvvəl hadisələrin
nəticəsi Ermənistanın və onun havadarlarının xeyrinə başa çatmışdısa,
bu gün Cənubi Qafqazda yaranmış
yeni reallıq Azərbaycan dövlətinin
və xalqının birbaşa zəfəri deməkdir.
Göründüyü kimi, dövlət başçımızın
son 18 ildə həyata keçirdiyi məntiqli
strategiya nəticəsində xalqımız 100
il sonra tarixi ədaləti bərpa etdi.
Bəyannamədə xüsusilə diqqət
çəkən ən vacib məqamlardan
biri hərbi sahədə əməkdaşlıq və
müttəfiqliklə bağlıdır. Sənəddə
qeyd edilir ki, iki dövlətin ərazi
bütövlüyünə, suverenliyinə üçüncü
dövlət və ya dövlətlər tərəfindən
təhdid və ya təcavüz edildiyi
təqdirdə, bir-birini qoruyacaqlar:
“Tərəflərdən hər hansı birinin
fikrincə, onun müstəqilliyinə,
suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə,
beynəlxalq səviyyədə tanınmış
sərhədlərinin toxunulmazlığına və ya
təhlükəsizliyinə qarşı üçüncü dövlət
və ya dövlətlər tərəfindən təhdid və
ya təcavüz edildiyi təqdirdə, tərəflər
birgə məsləhətləşmələr aparacaq

və bu təhdid və ya təcavüzün
aradan qaldırılması məqsədilə
BMT Nizamnaməsinin məqsəd
və prinsiplərinə müvafiq təşəbbüs
həyata keçirəcək, bir-birinə BMT
Nizamnaməsinə uyğun zəruri
yardım göstərəcəklər”.
Şuşa Bəyannaməsinin
imzalanmasından bir ay ötməmiş
dövlət başçımızın Qoşulmama
Hərəkatının Xarici işlər nazirlərinin
videoformatda keçirilən aralıq
konfransında çıxışı təqdim olundu.
Bu çıxış da mühüm əhəmiyyət kəsb
edirdi. Çünki Qoşulmama Hərəkatı
BMT-dən sonra ən böyük siyasi
qurumdur və 120 dövləti özündə
birləşdirir. QH-nın təməlində sülh,
multilateralism və qlobal həmrəyliyin
möhkəmləndirilməsi dayandığından, mürəkkəb qlobal çətinliklər
hərəkatın əhəmiyyətini daha da
artırıb. Xatırladaq ki, bu səbəbdən
10 ildən artıqdır ki, ölkəmiz Qoşulmama Hərəkatı ailəsinin üzvü
olub. Qısa müddət ərzində respublikamız qurumda olduqca böyük
nüfuz və etimad qazanıb. 2016-cı
ildə bütün üzv dövlətlərin yekdil
qərarı ilə 2019-2022-ci illər üçün
Qoşulmama Hərəkatına sədrlik
Azərbaycana həvalə edildi. Ötən il
hərəkatın üzvləri təşkilatın hazırki sədri Prezident İlham Əliyevə
müraciət edərək, daha bir il sədrliyi
öz üzərinə götürməyi xahiş ediblər.
Həmin xahiş məmnuniyyətlə qəbul
edildi.
Ötən il dövlət başçımız və
birinci xanım mütəmadi olaraq
işğaldan azad olunmuş ərazilərə
səfərlər etmiş, xüsusilə, Şuşada
keçirilmiş müxtəlif tədbirlərdə iştirak
etmişlər. Bundan əlavə, Prezident
İlham Əliyev müxtəlif beynəlxalq
tədbirlərdə, o cümlədən, Soçidə
Azərbaycan, Rusiya prezidentləri
və Ermənistan baş naziri arasında üçtərəfli görüşdə, Aşqabadda
keçirilən İqtisadi Əməkdaşlıq
Təşkilatının 15-ci Zirvə toplantısında iştirak etdi. Dövlətimizin başçısı
Brüsseldə Şimali Atlantika Şurasının
iclasında və Avropa İttifaqının Şərq
Tərəfdaşlığı Sammitində və SanktPeterburq şəhərində MDB dövlət
başçılarının qeyri-rəsmi görüşündə
iştirak etmişdir. Bütün bunlar
Azərbaycan liderinin ötənilki iş
qrafikinin xeyli gərgin, çoxşaxəli və
məhsuldar olmasından xəbər verir.

Əliqismət BƏDƏLOV,
“Xalq qəzeti”

Məlum olduğu kimi, bu il yanvarın 12-də Prezident İlham Əliyev yerli televiziya kanallarına müsahibə verərək jurnalistlərin Azərbaycanda 2021-ci ildə
iqtisadi, sosial sahələrdə görülən işlərə, Azərbaycan ilə Ermənistan arasındakı
münasibətlərə, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə aparılan yenidənqurma işlərinə,
ölkəmizin xarici siyasətinə və digər məsələlərə dair suallarını cavablandırıb.

Vətəndaş üzvü olduğu cəmiyyətin
problemlərinə biganə qalmamalıdır
Dərhal qeyd etmək istərdim
ki, bu, çox parlaq, dərin
məzmunlu müsahibədir. Hamı
kimi, mən də böyük diqqət və
maraqla müsahibəni televiziyadan izlədim. Müsahibədə
Azərbaycan iqtidarının uğurlu
daxili və xarici siyasətinin
bir çox aspektləri şərh olunub, qarşıda duran mühüm
vəzifələrlə bağlı dəyərli fikirlər
səsləndirilib. Bu məsələlər ölkə
ictimaiyyətində, o cümlədən,
vətəndaş cəmiyyəti fəalları
arasında dərin razılıq hissi
doğurub.
Ölkəmizdə son illər
uğurla kadr islahatları aparılır. Yüksək peşəkar, modern
təfəkkürlü, milli dövlətçiliyimizə
qəlbən bağlı olan gənc,
perspektivli kadrlar irəli çəkilir.
Prezident İlham Əliyev demişdir: “Bu sahədə son vaxtlar,
Azərbaycan ictimaiyyəti görür
ki, çox ciddi kadr islahatı
aparılıb. Hakimiyyətin demək
olar ki, bütün qollarında
ciddi kadr islahatları aparılıbdır. Hökumətdə, Milli
Məclisdə, Prezident Administrasiyasında, nazirliklərdə,
yerli icra orqanlarında artıq
böyük dərəcədə ciddi kadr
dəyişikliyi baş verib və bu,
hesab edirəm ki, korrupsiyaya
qarşı mübarizədə önəmli rol
oynayacaq”.

Eyni zamanda, cəmiyyətdə
kadrların fəaliyyətinə
ictimai nəzarət gücləndirilir.
Dövlətimizin başçısı dəfələrlə
cəmiyyətə müraziət edib ki,
hər bir vətəndaş korrupsiyaya
qarşı cəsarətli olsun, bununla
bağlı öz fikrini bildirsin. Şübhə
etmirəm ki, ictimai nəzarət bir
çox məmurları cinayət xarakterli işlərdən çəkindirə bilər.
Yeri gəlmişkən, ölkədə ictimai nəzarətin güclənməsində
medianın danılmaz rolu var.
Təsadüfi deyil ki, dövlətimizin
başçısı bu barədə danışarkən
demişdir: “Deyə bilərəm ki,
mən bəzən xoşagəlməz hallar
haqqında sizdən öyrənirəm,

sizdən bu xəbəri tuturam və
dərhal reaksiya verilir. Deyə
bilərəm ki, bir çox hallarda
mediada olan məlumatlar
təsdiqlənir. Elə məlumatlar
var ki, onlar qərəzli xarakter
daşıyır. Amma məlumatların
mütləq əksəriyyəti təsdiqlənir
və dərhal ölçü götürülür.
Ona görə dövlət məmurları
bilməlidirlər, onların işinə təkcə
Prezident Administrasiyası yox,
həm ictimaiyyət, həm də media
nümayəndələri nəzarət edir”.
Təqdirəlayiq haldır ki,
Azərbaycanda korrupsiyanın
meydanı daraldılır. Ölkəmizdə
ASAN modelinin tətbiq
olunması cəmiyyət tərəfindən
dərin razılıq hissi ilə qarşılanır.
Bu, müasir idarəçilikdə sırf
Azərbaycan modelidir. Bu gün
sivil dünya bizim bu sahədəki
təcrübəmizdən bəhrələnməyə
çalışır. Bu, çox qürurvericidir!
Azərbaycan cəmiyyəti bu
gün Prezident İlham Əliyevin
müdrik rəhbərliyi və yüksək
səriştəli idarəçiliyi ilə bütün
sahələrdə və istiqamətlərdə
uğurla inkiişaf edir. Bu mühüm
missiyada vətəndaş cəmiyyəti
fəalları da əllərindən gələni
etmək əzmindədirlər.

Esmira RƏHİMOVA,
“Ailələrə sosial dəstək”
İctimai Birliyinin sədri

15 yanvar 2022-ci il, şənbə

Keçən ilin iyununda bütün Türk dünyasının qədim
mədəniyyət mərkəzi olan Şuşa şəhərində müttəfiqlik
münasibətləri haqqında Bəyannamənin imzalanması sarsılmaz birliyimizi bir daha təsdiq edən mühüm tarixi addım
idi. Bu sənəd Azərbaycan–Türkiyə əlaqələrinin inkişafının
konseptual istiqamətlərini müəyyən edərək, gələcək
müştərək müvəffəqiyyətlərimizə yol açan yeni mərhələnin
əsasını qoymuşdur.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğana
14 yanvar 2022-ci il tarixli məktubundan

ilə bağlı hər zaman qəti və
birmənalı mövqe ortaya qoymuş,
haqq işimizə tərəddüdsüz dəstək
verilmişdir ki, bu da bizi daim
ruhlandırır və əlavə güc verirdi:
“Azərbaycan xalqı 44 günlük Vətən
müharibəsinin ilk saatlarından
son dəqiqələrinə qədər şəxsən
Sizin, Türkiyə Respublikasının,
qardaş xalqınızın nümayiş etdirdiyi
mənəvi dəstəyi, həmrəyliyi heç
zaman unutmayacaq. Bu gün də
işğaldan azad edilmiş torpaqların
əsaslı yenidənqurulması və bərpası
işlərində Türkiyə ilə çiyin-çiyinə
bir yerdə irəliləməyimiz böyük
məmnunluq doğurur. Biz də öz
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Prezident kitabxanasının
elektron resurslarında oxuyuruq
ki, ölkələrimiz arasında bütün
sahələrdə əlaqələrin dinamik
şəkildə inkişafının göstəricisi
olan qlobal iqtisadi layihələr Bakı
–Tbilisi–Ceyhan neft, Bakı–Tbilisi–Ərzurum qaz və 30 oktyabr
2017-ci ildə Bakı şəhərində
Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyev və
Türkiyə Respublikası Prezidenti
cənab Rəcəb Tayyib Ərdoğanın
iştirakı ilə baş tutmuş “Yeni İpək
Yolu” nəqliyyat dəhlizinin önəmli
hissəsini təşkil edən Bakı–Tbilisi–
Qars dəmir yolu layihəsi regionda

“Ümid körpüsü”ndən
“Şuşa Bəyannaməsi”nədək…
Türkiyə ilə diplomatik əlaqələrimizin 30 ili tamam oldu
Bir əsrdə ikinci dəfə nail olduğumuz dövlət müstəqilliyimizi
ilk tanıyan (9 noyabr 1991-ci il) qardaş Türkiyə Cümhuriyyəti
ilə diplomatik münasibətlərimizin (14 yanvar 1992-ci il) otuz
ili tamam oldu. Bu qısa tarixdə bir neçə əsrdə reallaşdırılacaq
qədər dostluq və tərəfdaşlıq fəaliyyəti göstərdiyimizə görə
yazıya nədən və necə başlayacağımızı müəyyən etmək çətindir.
Ulu öndər Heydər Əliyevin
böyük uzaqgörənliklə işləyib ərsəyə
gətirdiyi, 1992-ci il mayın 22-də
açılışı olmuş “Ümid körpüsü”ndən
başlayaqmı? Azərbaycan –Türkiyə
sərhədində, Araz çayı üzərində
salınan, uzunluğu 286 metr olan
bu körpü sadəcə Türkiyənin Dilucu
və Azərbaycanın Sədərək sərhəd
keçid məntəqələrini birləşdirmirdi.
O körpü iki qardaş ölkənin bugünkü
uğurlarına aparan yolun başlanğıc
nöqtəsi idi.
Bəlkə ümummilli liderimizin və
Prezident İlham Əliyevin Türkiyəyə
çoxsaylı səfərlərindən, yaxud,
qardaş ölkənin dövlət və hökumət
başçılarının Azərbaycana gələndə
özlərini öz evlərində olduğu kimi,
hiss etdiklərini dilə gətiməsindən
başlayaq? Elə Prezident İlham
Əliyevin beynəlxalq tribunalardan
Türkiyənin düşmənlərinə şillə effekti
yaşadan kəsərli cavablarından da
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başlamaq olar, Prezident Rəcəb
Tayyib Ərdoğanın Bakıda keçirilən
Zəfər paradının tribunasından
tədbir iştirakçılarına xitabən dediyi
“Qardaşlarım, müharibə başa
çatdı, amma mübarizə davam
edəcək!” deyə, bəlkə də yeni
əsrin uzaqgörənliyini nümayiş
etdirməsindən də. Geridə qalan 14
ayda baş vermiş proseslər sübut
etdi ki, cənab Ərdoğan, sözün
həqiqi mənasında, müdrik liderdir.
Biz bu sətirlərə Azərbaycan
Dövlət Neft Şirkətinin Türkiyə
ərazisində yaratdığı 6 milyard
dollarlıq “Star” neftayırma zavodu barədə fikirlərlə də başlaya
bilərik. Zavodun səhmlərinin 60
faizi Azərbaycan Dövlət Neft
Şirkətinə (SOCAR Turkey Enerji
A.Ş.), 40 faizi isə Azərbaycanın
İqtisadiyyat Nazirliyinə məxsusdur).
Cənab Prezident Rəcəb Tayyib
Ərdoğanın işğaldan azad edilmiş

ərazidə tikilib istifadəyə verilmiş
Füzuli Beynəlxalq Hava Limanının
açılışındakı məmnunluq hisslərini
gizlədə bilməməsindən də başlamaq olar...
Yəni bu qəbildən olan yüzlərlə
faktın hərəsi ayrıca bir yazının mövzusudur. Ancaq mən bir vətəndaş
və son otuz ildə Azərbaycan –
Türkiyə əməkdaşlığının çoxsaylı
uğurlarına şahidlik etmiş qələm
sahibi olaraq elə bilirəm ki, bu
münasibətlərin ən qürurverici
məqamı Türkiyə Prezidenti Rəcəb
Tayyib Ərdoğanın 2021-ci il iyunun
15-də Şuşadakı rəsmi qarşılanma
mərasimi idi. Təbii ki, Prezident
İlham Əliyev Türkiyənin dövlət
başçılarını dəfələrlə – Bakıda,
Naxçıvanda və Qəbələdə qarşılamışdır. Həmin qarşılanmaların
hamısı siyasi tədbirlər idi. Ancaq
bu mərasimin bilavasitə Şuşada
təşkil edilməsi həm siyasi – diplomatik, həm milli-mənəvi, həm də
hərbi-strateji əhəmiyyət kəsb edirdi.
Həmin günlər bu fakta münasibət
bildirən ekspertlərdən biri demişdi
ki, bu fakt bədnam qonşularımız
üçün kapitulyasiya aktının imzalanmasından da ağır zərbə oldu.

Təsəvvür edin, il yarım əvvəl
işğalçı ölkənin sərxoş baş nazirinin
yatıb ağnadığı qədim dədə-baba
torpaqlarımızda indi Azərbaycan
və Türkiyənin dövlət bayraqları
dalğalanır, Türkiyə Prezidentinin
şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülür. Prezident və xanımı qardaş ölkədən gəlmiş həmkarlarını
qarşılayırlar, prezidentlər fəxri
qarovul dəstəsinin qarşısından
keçirlər, Türkiyə Respublikasının və
Azərbaycan Respublikasının dövlət
himnləri səslənir. Bir az aşağıda–
Xankəndidə isə qaranlıqsevən
“bayquşlar” isə səs-sədası bütün dünyaya yayılan Şuşa çalçağırından, ətrafı nura boyamış
işıqlarından qorxurlar.
Yeri gəlmişkən, Prezident İlham
Əliyevin Azərbaycan – Türkiyə
diplomatik münasibətlərinin 30 illiyi
münasibətilə cənab Rəcəb Tayyib
Ərdoğana göndərdiyi məktubda
qeyd edilir ki, ötən dövr ərzində
Azərbaycan –Türkiyə münasibətləri
möhtəşəm inkişaf yolu keçmişdir. Ölkələrimiz tarixi sınaqlardan
şərəflə və başıuca çıxaraq “Bir
millət, iki dövlət” şüarının ruhuna
sadiqliyini təsdiq etmiş, onu yaşatmışdır.

Dövlət başçımız xatırladır:
“Xalqlarımızın əsrlərdən-əsrlərə
keçən birliyi, qardaşlığı və dostluğu kimi möhkəm təməllər
üzərində qurulmuş dövlətlərarası
münasibətlərimiz bu gün özünün
ən yüksək səviyyəsindədir. Qardaş
ölkələrimizin istər siyasi, iqtisadi,
ticari, mədəni, enerji, hərbi, texnoloji və digər sahələrdə qarşılıqlı
faydalı əməkdaşlığı, istərsə də
beynəlxalq təsisatlar çərçivəsində
uğurlu iş birliyi bizi sevindirir.
Gerçəkləşdirdiyimiz nəhəng enerji,
nəqliyyat, infrastruktur layihələri
ortaq təşəbbüslərimizin və birgə
səylərimizin real təntənəsidir.
İkitərəfli əməkdaşlıq zəminində
əldə etdiyimiz misilsiz nailiyyətlər
ölkələrimizin tərəqqisinə, xalqlarımızın rifahına, regionumuzda əminamanlığın və sabitliyin bərqərar
olmasına töhfə verir”.
Bu da bir faktdır ki, hər iki
ölkənin dövlət başçısı Azərbaycan–
Türkiyə münasibətləri haqqında
danışarkən, bu əlaqələri dünyada
tayı bərabəri olmayan, dostluq və
qardaşlığın ən gözəl nümunəsi
adlandırırlar. İlham Əliyev xatırladır
ki, Türkiyə rəhbərliyi Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi

növbəmizdə hər zaman bütün
məsələlərdə qardaş Türkiyənin
yanında olmağa davam edəcəyik”.
Təbii ki, bu dostluq və
tərəfdaşlıq münasibətləri haqqında söz açarkən böyük paşamız Mustafa Kamal Atatürkün
“Azərbaycanın sevinci bizim sevincimiz, kədəri bizim kədərimizdir”
və ümummilli lider Heydər
Əliyevin “Bir millət, iki dövlət”
fəlsəfəsi mütləq xatırladılmalıdır. Müasir dövrdə Azərbaycanın
etibarlı strateji tərəfdaşı olan
Türkiyə ilə münasibətlərin
möhkəmləndirilib daha da
genişləndirilməsi Azərbaycan
dövlətinin xarici siyasətinin çox
mühüm tərkib hissəsidir. Tarixi
köklərə və qardaşlığa söykənən,
hər zaman həmrəylik nümayiş
etdirən Azərbaycan və Türkiyə
arasında əlaqələr siyasi, iqtisadi-ticari, humanitar, hərbi və
s. bütün sahələrdə çox uğurla
inkişaf etməkdədir. İki dövlətin
rəhbərlərinin müntəzəm xarakter almış qarşılıqlı səfərləri
ölkələrimiz arasında bütün
sahələrdə əməkdaşlığın inkişafında əhəmiyyətli rol oynamaqda və
müsbət nəticələr verməkdədir.

sülhün və təhlükəsizliyin təmin
olunmasına öz töhfəsini verməklə
yanaşı, xalqlarımızın rifahının
yaxşılaşdırılması baxımından
da böyük əhəmiyyətə malikdir.
Birgə əməkdaşlıq və təşəbbüs ilə
inşası davam etdirilən, artıq XXI
əsrin layihəsi adlandırılan Cənub
Qaz Dəhlizinin əsas hissəsi olan
Trans–Anadolu (TANAP) qaz boru
kəməri layihəsinin reallaşması
da Türkiyə və Azərbaycan arasında səmimi dostluq və faydalı
tərəfdaşlığının növbəti məhsulu
olacaqdır. Bu layihələr iki ölkənin
regional qüvvəsini artıraraq, qlobal
mövqelərini möhkəmləndirir.
Sonda qeyd edək ki,
əməkdaşlığımızın həm tarixi
zəngindir, həm bu günü əhatəlidir,
həm də perspektiv üçün nəzərdə
tutulan plan və layihələr yeni
istiqamətlərə yol açır. Yəni
“Azərbaycan – Türkiyə dostluq
və tərəfdaşlığı əbədidir” – deyən
siyasətçi və politoloqlar tamamilə
haqlıdırlar.

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,
“Xalq qəzeti”

Azərbaycanda enerji təminatı prioritet istiqamətdir

zərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev yanvarın
12-də yerli televiziya kanallarına müsahibəsində bir gün sonra
ölkəmizin həyatında çox önəmli hadisə baş verəcəyini, xarici
investorların maliyyə vəsaiti hesabına Azərbaycanda 240 meqavatlıq
böyük külək elektrik stansiyasının təməlinin qoyulacağını bildirərək
dedi: “Vəsaiti 100 faiz investorlar özləri təmin edəcəklər. Yəni, bu,
ölkəmizin inkişafına, gələcəyinə inamın təzahürüdür…” .
Xatırladaq ki, dövlətimizin
başçısının müsahibədə vurğuladığı tarixi hadisə yanvarın 13-də
Gülüstan sarayında reallaşdı. Həmin
gün Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının
“ACWA Power” şirkəti tərəfindən
Azərbaycanda inşa ediləcək 240
MVt gücündə “Xızı-Abşeron” Külək
Elektrik Stansiyasının təməlqoyma
mərasimi keçirildi.
Prezident İlham Əliyev
mərasimdə çıxış edərək dedi: ”Bu,
çox gözəl hadisədir. Bu stansiya
Azərbaycanın enerji təhlükəsizliyinin
təmin edilməsinə öz töhfəsini
verəcəkdir. Bu stansiyanın yaradılması bir daha onu göstərir ki,
bərpaolunan enerji növlərinin istehsalına Azərbaycan dövləti çox böyük
önəm verir. Təxminən bir il bundan əvvəl Azərbaycan Energetika
Nazirliyi ilə Səudiyyə Ərəbistanının
“ACWA Power” şirkəti arasında icra
müqaviləsi imzalanmışdır. Faktiki
olaraq stansiyanın tikintisi ilə bağlı
qərar verilmişdir və son bir il ərzində
fəal iş aparılaraq bu gün artıq biz bu
gözəl günü birlikdə qeyd edirik”.
Dövlətimizin başçısı nitqində
təməli qoyulan stansiyanın
Azərbaycanın bərpaolunan enerji
sektorunda ən böyük elektrik infrastrukturu olacağını, istehsal gücünün
isə 240 meqavat təşkil edəcəyini
bildirdi. Ölkə rəhbəri bu obyektin reallaşması ilə həm də respublikamızın enerji təhlükəsizliyinin daha da
möhkəmlənəcəyini, çoxlu iş yerinin
yaradılacağını qeyd etdi. Həmçinin
stansiyanın işə düşməsi ilə təbii
qaza qənaətdə növbəti addımın
atılacağını, eyni zamanda, bununla
ətraf mühitə mənfi təsirin azalacağını da diqqətə çatdırdı.
Prezident İlham Əliyev çıxışında bərpaolunan bu böyük enerji
layihəsinin icraçısı və investorunun
qardaş Səudiyyə Ərəbistanının
şirkəti olduğunu, bu ölkə ilə
Azərbaycan arasında çox sıx dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin
mövcudluğunu da vurğuladı: “Biz
müstəqillik dövründə bu əlaqələrin

inkişaf etdirilməsində fəal çalışmışıq.
Mən Səudiyyə Ərəbistanı Krallığına
səfərlərimi böyük məmnuniyyətlə
xatırlayıram. Kral həzrətləri, Vəliəhd
həzrətləri ilə keçirdiyim görüşlər
bir daha bizim aramızdakı dostluq
və qardaşlığın təzahürüdür. Biz bir
çox sahələrdə uğurla əməkdaşlıq
edirik. Təbii ki, bütün Azərbaycan
xalqı Səudiyyə Ərəbistanının
Azərbaycana işğal dövründə
göstərdiyi siyasi dəstəkdən
xəbərdardır. Səudiyyə Ərəbistanı o
nadir ölkələrdəndir ki, erməni işğalına görə Ermənistanla ümumiyyətlə
diplomatik əlaqələr qurmamışdır və
bu, Azərbaycan xalqına, Azərbaycan
dövlətinə göstərilmiş böyük mənəvi
dəstəkdir və qardaşlığın əlamətidir.
Azərbaycan xalqı bunu yüksək
qiymətləndirir”.
Mərasimdə ölkəmizlə Səudiyyə
Ərəbistanı arasında siyasi əlaqələrin
çox yüksək dinamika ilə inkişaf etdiyi, iqtisadiyyatın müxtəlif
sahələrində fəal əməkdaşlıq qurulduğu, turizmin isə pandemiyadan
sonrakı mərhələdə canlanacağı
bildirildi.
Tədbirdə Azərbaycanla Səudiyyə
Ərəbistanını yaxınlaşdıran digər
bir məqama da toxunuldu. Bu,
iki ölkənin birlikdə energetika
sahəsində OPEC+ formatında fəal
çalışması məsələsi idi. Bu məqmı
nitqində diqqətə çatdıran Prezident İlham Əliyev OPEC+ formatı
yaradılandan indiyədək Səudiyyə
Ərəbistanı ilə Azərbaycanın
əməkdaşlığında xüsusi rol oynadığını və bu formatda iştirak edən digər
ölkələrlə bərabər hər iki dövlətin
neftin qiymətinin sabitləşməsinə nail
ola bildiyini mərasim iştirakçılarına
xatırlatdı.
Mərasimdə “Xızı-Abşeron”
Külək Elektrik Stansiyasının qurulmasını reallaşdıracaq investor
barədə də məlumat verildi. Bildirildi
ki, enerji infrastrukturunu bu sahədə
böyük təcrübəsi olan və səmərəli
fəaliyyəti ilə dünyada tanınan
Səudiyyə Ərəbistanının “ACWA

Power” şirkəti inşa edəcək. Adı
çəkilən şirkət tərəfindən indiyədək
inşa edilmiş stansiyaların enerji
istehsalı gücü isə 42 min meqavatdan çoxdur.
Azərbaycan Prezidenti nitqində
“ACWA Power”nin ölkəmizdə
fəaliyyət göstərməyə maraqlı
olmasının səbəbini də açıqladı:
“Əlbəttə ki, burada bizim ikitərəfli
dövlətlərarası əlaqələrimizin rolu
çox böyükdür, eyni zamanda, son
illər Azərbaycanda, o cümlədən
energetika sahəsində aparılan
islahatlar, gözəl investisiya iqlimi,
ölkəmizin uğurlu inkişafı, ölkəmizdə
mövcud olan sabitlik, əmin-amanlıq,
təhlükəsizlik – bütün bu amillər təbii
ki, hər bir investor üçün önəmli rol
oynayır. Bir də ki, Azərbaycanda
xarici investisiyaların qorunması
da ən yüksək səviyyədədir. Xarici
investorlar yaxşı bilirlər ki, bizim
sözümüz imzamız qədər qiymətlidir
və dəyərlidir...”.
Yeri gəlmişkən, mərasimdə
də vurğulandığı kimi, istər
Azərbaycanın yeni müstəqilliyinin
ulu öndər Heydər Əliyev dönəmində,
istərsə də dövlətimizin başçısı İlham
Əliyevin ölkəyə rəhbərliyi zamanında bir çox müqavilələr imzalanıb
və bunların demək olar ki, hamısı
dəyişdirilmədən, müddəalarına toxunulmadan uğurla reallaşdırılıb. Ölkə
rəhbərinin də dediyi kimi, 1994-cü
ildə həyata vəsiqə alan və uzun
illərdir ki, uğurla icra edilən “Əsrin

müqaviləsi”ndə indiyədək bir söz,
hətta bir vergül belə dəyişdirilməyib.
Məhz bunun nəticəsidir ki, ötən illər
ərzində Azərbaycana 10 milyardlarla
dollar həcmində xarici sərmayə qoyulub. Bu, hazırda da uğurla davam
edir.
Xarici şirkət nümayəndələrinin
Azərbaycana gəlib sərmayə yatıraraq, iş görmələrinin əsasında isə
respublikamızda mövcud sabitlik,
əlverişli investisiya mühiti dayanır. Hazırda dünyada hökm sürən
maliyyə böhranı, eyni zamanda,
pandemiya ilə bağlı iqtisadi fəallığın
təbii olaraq azalması şəraitində
böyük nüfuza malik bir şirkətin“ACWA Power”nin Azərbaycanda
fəaliyyətə başlaması-Xızı rayonunda
240 meqavat gücündə külək elektrik
stansiyasının tikilməsi qərarını
verməsi də məhz qeyd edilən sabitlik və cəlbedici investisiya amili ilə
bağlıdır.
Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının
“ACWA POWER” şirkəti ilə 240 meqavat gücündə külək elektrik stansiyasının tikintisi ilə bağlı layihənin
reallaşdırılmasına ümumilikdə
300 milyon ABŞ dolları həcmində
investisiya qoyuluşu, il ərzində isə 1
milyard kilovat saata yaxın elektrik
enerjisinin istehsalı nəzərdə tutulub.
Bu layihənin icrası nəticəsində
il ərzində 200 milyon kubmetr qaza
qənaət ediləcək, habelə ətraf mühitə
atılan tullantıların həcmi ildə 400
min tonadək azaldılacaq. Layihənin

reallaşdırılması, həmçinin müasir
istehsal və xidmət sahələrinin yaranmasına, yeni iş yerlərinin açılmasına
töhfə verəcək.
Azərbaycanın isə belə bir enerji
layihəsinə xüsusi önəm verməsi
təsadüfi deyil. Çünki respublikamız müstəqillik dövründə uzun
illər ərzində enerji təhlükəsizliyinin
təmin edilməsi üçün fəal çalışıb, bu
istiqamətdə bir sıra layihələri uğurla
gerçəkləşdirib. Azərbaycan, eyni
zamanda, dünya miqyasında nadir
ölkələrdəndir ki, elektrik enerjisi ilə
bərabər, həm də xam neft, təbii qaz,
neft məhsulları ilə daxili tələbatı tam
ödəmək üçün istehsalı gücləndirib
və paralel olaraq bu məhsulların
dünya bazarlarına ixracını həyata
keçirib. Dövlətimizin başçısı çıxışında bununla bağlı dedi: “Beləliklə,
ölkəmizin enerji təhlükəsizliyi tam
təmin edilib və ildən-ilə artan təbii
qazın ixracı və elektrik enerjisinin ixracı digər ölkələrin enerji
təhlükəsizliyinə də müsbət təsir
göstərir. Ancaq onu da bilməliyik
ki, ölkə sürətlə inkişaf edir. Keçən
ilin yekunlarına görə, bizim neft və
qazla bağlı olmayan, yəni qeyri-neft
sənayemiz təxminən 20 faiz artıbdır.
Ölkə əhalisi artır, tələbat artır.
Ona görə təbii ki, biz yeni enerji
növlərinin istehsalı ilə ciddi məşğul
olmalıyıq”.
Bu gün düşməndən təmizlənən
Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda da
yaşayış sahələrinin elektrik təchizatı

istiqamətində genişmiqyaslı tədbirlər
həyata keçirilir, həm xətlər çəkilir,
həm də yeni yarımstansiyalar tikilir.
İşğaldan azad edilən ərazilərdə
“yaşıl enerji” zonasının yaradılması
da diqqət mərkəzində saxlanılır.
Azərbaycanın bərpaolunan
enerji mənbələri sahəsinə xarici və
yerli investorların marağı getdikcə
artır. Bu, təsadüfi deyil. Çünki
respublikamız bərpaolunan enerji
mənbələri ilə zəngin resurslara
malik ölkələrdəndir.
Günəş və külək enerjisi potensialının səmərəli istifadəsini təmin
etmək üçün 2030-cu ilə qədər elektrik enerjisi istehsalında bərpaolunan
enerji mənbələrinin payının 30 faizə
çatdırılması mühüm vəzifə olaraq
müəyyənləşdirilib. Həmçinin 2030cu ilədək təqribən 1500 meqavat
həcmində yeni gücün istifadəyə
verilməsi nəzərdə tutulub. Bu
vəzifənin məhz, özəl investisiyalar
hesabına reallaşdırılması planlaşdırılıb.
Prezident İlham Əliyev bu il
mayın 3-də “Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş
ərazilərində “yaşıl enerji” zonasının yaradılması ilə bağlı tədbirlər
haqqında” sərəncam imzalayıb.
Sərəncama əsasən, ölkəmizin
işğaldan azad edilmiş ərazilərində
“yaşıl enerji” zonasının yaradılması
ilə əlaqədar müvafiq konsepsiyanın
və baş planın hazırlanması üçün
ixtisaslaşmış beynəlxalq məsləhətçi
şirkətin cəlb edilməsi məqsədilə
Azərbaycan Respublikasının 2021ci il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş Prezidentin ehtiyat fondundan
Energetika Nazirliyinə 1 milyon 391
min 40 ABŞ dollarının manat ekvivalenti məbləğində vəsait ayrılıb.
Bu, dövlətimizin başçısının
ölkəmizdə “yaşıl enerji” zonası yaradılması layihəsinə mühüm önəm
verməsinin bariz ifadəsidr. Prezident
İlham Əliyev azad olunmuş ərazilərə
səfəri zamanı Laçın rayonunun
Güləbird kəndində çıxış edərkən
bu barədə bildirib: “Mən bəyan
etmişdim ki, azad edilmiş torpaqlar
“yaşıl enerji” zonası olacaq. Mən
artıq xarici və yerli investorları dəvət
etmişəm. Onu da bildirməliyəm ki,
bütün əsas işləri dövlət olaraq biz
özümüz görürük və görəcəyik”.
Dövlətimizin başçısı daha sonra
vurğulayıb ki, xarici və yerli investorlar investisiya qoymaqla həm

öz biznes maraqlarını, həm də
Azərbaycanı uzunmüddətli, dayanıqlı, ucuz və ekoloji cəhətdən təmiz
enerji növləri ilə təmin edə bilərlər.
İşğaldan azad olunan rayonlarda
“yaşıl enerji” zonasının yaradılması
üçün çox böyük potensial olduğunu
qeyd edən Prezident İlham Əliyev
bu bölgədə, məsələn, Laçın–
Kəlbəcərdə külək enerjisindən,
Zəngilan–Cəbrayıl ərazilərində
isə günəş enerjisindən istifadə
imkanlarının çox geniş olduğunu
diqqətə çatdıraraq deyib: “Artıq ilkin
tədqiqatlar aparılıb və beləliklə,
biz enerji generasiya güclərimizi,
ötürücü xətlərimizi yenidən quraraq
Qarabağı “yaşıl enerji” zonasına
çevirəcəyik. Mən bu proqramı elan
edəndə bunu nəzərdə tuturdum və
bu gün birinci layihə – bax, orada
gördüyünüz Güləbird Su Elektrik
Stansiyası artıq istismara verilir”.
Yeri gəlmişkən, dövlətimizin başçısının təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə
“yaşıl enerji” zonası, eləcə də “ağıllı
kənd” layihələrinin reallaşdırılması
istiqamətlərində ilk addımlar Vətən
müharibəsinin parlaq qələbəmizlə
başa çatmasından dərhal sonra atılıb. Ötən il dekabrın 23-də
Prezident İlham Əliyev Zəngilan,
Qubadlı və Laçın rayonlarına səfəri
çərçivəsində Güləbird SES-in açılışı,
eləcə də Ağalı kəndində tətbiq
olunacaq ilk “ağıllı kənd” layihəsinin
hazırlanması ilə bağlı çıxışında bu
barədə ətraflı məlumat verib, eyni
zamanda, bu mühüm işin müasir
dünya standartları səviyyəsində
reallaşdırılacağını diqqətə çatdırıb.
“Yaşıl enerji” zonası layihəsinin
Qarabağ və ətraf rayonlarda
reallaşdırılmasını potensial imkanlarla bərabər, digər amillər də
şərtləndirir. Belə ki, bu gün dünyanın
ən qabaqcıl texnologiyaları alternativ enerjidən istifadənin stimullaşdırılmasına və ekoloji tarazlığın
təmin edilməsinə yönəldildiyindən,
Qarabağın bərpa-yenidənqurma
məsələlərində də bu istiqamət əsas
götürülür. Başqa sözlə, “yaşıl enerji”
zonası kimi bərpa olunması nəzərdə
tutulan Qarabağın dünyanın ən
müasir yaşayış məskənlərindən biri
olaraq yenidən qurulmasına xüsusi
əhəmiyyət verilir.

Vaqif BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”
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Azərbaycan iqtisadiyyatının
proqnozlaşdırılan artım
səviyyəsi açıqlanıb
Azərbaycanda ümumi daxili məhsulun (ÜDM)
real artımı 2022-ci ildə 4 faiz, 2023-cü ildə isə
4,3 faiz səviyyəsində proqnozlaşdırılır.

Yeni Azərbaycan Partiyası
Veteranlar Şurasının iclası keçirilib

BMT-nin “2022-ci ildə dünyada iqtisadi vəziyyət və
perspektivlər” hesabatına əsasən, Azərbaycanda ÜDM 2021ci ildə 4,9 faiz artmış, 2020-ci ildə isə bu göstərici 4,3 faiz
azalmışdır.
Hesabatda Azərbaycanda inflyasiya 2022-ci ildə 3,8 faiz,
2023-cü ildə isə 3,1 faiz səviyyəsində proqnozlaşdırılır.

“Xalq qəzeti”

Y

anvarın 14-də Milli Onkologiya Mərkəzi (MOM) və Azərbaycan Onkoloqlar
Cəmiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə “Alman–Azərbaycan Ginekologiya Günü”
adlı tədbir keçirilib. Tədbir ərəfəsində Almaniyanın Gothe Universiteti Frankfurt
Xəstəxanasının professoru Sven Becker ilə Milli Onkologiya Mərkəzinin (MOM) Baş
direktoru, akademik Cəmil Əliyevin görüşü olub.

Yanvarın 14-də Yeni Azərbaycan Partiyası (YAP) Veteranlar Şurasının
iclası keçirilib.
Partiyanın mətbuat xidmətindən bildiriblər
ki, Veteranlar Şurasının sədri Arif Rəhimzadə
iclasın gündəliyinə daxil olan məsələlər
barədə məlumat verib. İclasda YAP Veteranlar Şurasının ötən il ərzindəki fəaliyyəti
barədə hesabat məruzəsi dinlənilib.

Sonra Şuranın 2022-ci il üçün Tədbirlər
Planı müzakirə olunub. Təkliflər və əlavələr
nəzərə alınmaqla Tədbirlər Planının təsdiq
olunması barədə qərar qəbul edilib.

“Xalq qəzeti”

Azərbaycan ilə Türkiyə arasında diplomatik münasibətlərin
yaradılmasının 30 illiyi münasibətilə fotosərgi

A

zərbaycan ilə Türkiyə arasında diplomatik münasibətlərin
yaradılmasının 30 illiyi münasibətilə yanvarın 14-də Xarici
İşlər Nazirliyində fotosərgi keçirilib.

Tədbirdə əvvəlcə qardaş ölkələrin
Dövlət himnləri səsləndirilib.
Xarici işlər nazirinin müavini
Xələf Xələfov sərginin açılışında
çıxış edərək bildirib ki, Azərbaycanın
müstəqilliyinin bərpasından dərhal

sonra ilk diplomatik əlaqələr məhz
Türkiyə ilə qurulub. Bu əlaqələr hər
iki ölkə arasındakı münasibətləri yeni
mərhələyə keçirib.
Diqqətə çatdırılıb ki, diplomatik münasibətlərimizin 30 illiyi

münasibətilə xarici işlər nazirləri
arasında qarşılıqlı olaraq təbrik
məktubları göndərilib: “Türkiyə ən
çətin dövrlərdə Azərbaycan ilə birlikdə
olub. Ölkələrimiz arasındakı qardaşlıq münasibətləri bütün dünyaya
örnəkdir. Bu gün Azərbaycan–Türkiyə
münasibətləri yüksək səviyyədə inkişaf etməkdədir. Ulu öndərlər Mustafa
Kamal Atatürkün “Azərbaycanın
sevinci bizim sevincimiz, kədəri bizim
kədərimizdir” və Heydər Əliyevin “Bir
millət, iki dövlət” şüarları qardaşlığımızın mənəvi-ideoloji əsasını təşkil
edir”.
Qeyd olunub ki, Azərbaycanın və
Türkiyənin bu uğurlu müttəfiqliyi regionda müsbət dəyişikliklərin əsasını
təşkil edir. Qardaş ölkələrimizin
siyasi rəhbərləri hər iki xalqın istək,
arzu və hədəflərinə xüsusi həssaslıq
göstərirlər. Bu istiqamətdə həyata
keçirilən siyasət ölkələrimizə fayda
verməkdədir.
Nazir müavini çıxışında Türkiyənin
44 günlük Vətən müharibəsində
Azərbaycana qardaşlıq dəstəyi
göstərdiyini, hər zaman yanımızda
olduğunu diqqətə çatdırıb. Bildirib ki,
Azərbaycan bunu heç vaxt unutmayacaq. Vətən müharibəsində qazanılan
şanlı Zəfər təkcə Azərbaycanın yox,

Leyla Abdullayeva: Ermənistan
Azərbaycanı əsassız şəkildə ittiham
etməkdənsə, günahlarını etiraf etsin

E

rmənistan XİN-in guya Bakıda 1990-cı ilin yanvar ayında erməni əhalisinə qarşı
qırğın törədilməsi ilə bağlı tamamilə əsassız və uydurma iddiası, Ermənistan
tərəfinin Azərbaycanın dinc əhalisinə qarşı tarixən həyata keçirdiyi soyqırımı,
etnik təmizləmə siyasətini, Xocalı şəhərində bir gecədə 613 mülki şəxsi vəhşicəsinə
qətlə yetirdiyini gizlətmək məqsədini güdən propaqandadır.

Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva Ermənistan XİN-in “Bakıda ermənilərə
qarşı qırğının” törədilməsi barədə bəyanatını
şərh edərkən bildirib.
“Təəssüflə qeyd etməliyik ki, ermənilərin
qurban şəklində təqdim edildiyi hekayələr
onilliklər ərzində erməni millətçiliyinin ideoloji
əsasını təşkil edib və elə bu da Ermənistanın
Azərbaycana qarşı ərazi iddialarına təkan
verib, Ermənistanla Azərbaycan arasında yüz
minlərlə insanın böyük iztirablarına səbəb
olan dağıdıcı münaqişəyə gətirib çıxarıb.
Hazırda münaqişədən sonrakı dövlətlərarası
münasibətlərin normallaşması məsələlərinin
müzakirə mövzusu olduğu bir vaxtda
Ermənistan XİN-in yenidən bu kimi əsassız və
destruktiv bəyanatlarla çıxış etməsi qarşı tərəfin
münasibətlərin normallaşmasına çalışmadığını, əksinə zərərli fikirlərlə öz cəmiyyətlərini
zəhərlədiklərini göstərir. Bu isə təəssüf doğurduğu qədər təhlükəlidir.

Azərbaycanda ermənilərin “poqromları”
adlandırılan uydurma iddiaya gəldikdə, istintaq materialları, eləcə də bir sıra beynəlxalq
müstəqil qurumların təkzibedilməz müşahidələri
sübut edir ki, əslində bu, Azərbaycan xalqının müstəqilliyi və suverenliyi uğrunda artan
mübarizə şəraitində sovet xüsusi xidmət orqanları tərəfindən hazırlanmış təxribatçı əməllər
idi. Xatırladırıq ki, 1980-ci illərin sonlarından
etibarən Ermənistanın Azərbaycana qarşı açıq
ərazi iddiaları kütləvi qətl, işgəncə və təqib
kampaniyası ilə, etnik azərbaycanlıların sistemli
şəkildə hədəfə alınması nəticəsində 250 minə
yaxın azərbaycanlının Ermənistan SSR-dəki
tarixi yerlərindən zorla köçürülməsi ilə müşayiət
edilib. Təəssüf ki, bu günədək Ermənistan
tərəfindən azərbaycanlılara qarşı törədilən bu
və digər çoxsaylı cinayətlərə görə heç bir nəfər
də məsuliyyətə cəlb edilməyib.
Məlum olduğu kimi, 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə sovet ordusu
dinc azərbaycanlılara qarşı qırğın törədib və
bu cinayətə görə məsuliyyəti keçmiş sovet
rəhbərliyi daşıyır. 1990-cı ilin yanvar hadisələri
Azərbaycan xalqının müstəqillik əzmini qıra
bilmədi və ölkəmiz dövlət müstəqilliyini bərpa
etdi.
Ermənistan XİN Azərbaycanı əsassız
şəkildə ittiham etməkdənsə, keçmiş
prezidentlərinin şəxsən təsdiq etdiyi etnik
təmizləmə siyasətini və 30 ilə yaxın davam
edən işğalçı siyasəti çərçivəsində yüz minlərlə
azərbaycanlının fundamental hüquqlarını
onilliklər ərzində kobudcasına pozduqlarını
etiraf etməlidir. Etiraf etməlidir ki, günahkar
şəxslər məsuliyyətə cəlb edilsin, gələcəkdə bu
kimi cinayətlər bir daha törədilməsin”, - deyə
L.Abdullayeva əlavə edib.
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Bakıda “Alman-Azərbaycan
Ginekologiya Günü” adlı konfrans

bütün Türk dünyasının Qələbəsidir.
Müharibədən sonra regionda yeni reallıqlar yaranıb və bölgədə Türkiyənin
mövcudluğu gücümüzə güc qatır.
Tarixi Şuşa Bəyannaməsinin imzalanması müttəfiqliyimizi daha yüksək
səviyyəyə qaldırıb.
Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri
Cahid Bağçı ölkəsinin tarix boyu
azərbaycanlı qardaşlarına dəstək
olmağa çalışdığını bildirib: “Çanaqqala döyüşündə azərbaycanlı
qardaşlarımız bizə kömək edib,
fədakarlıq göstəriblər. Nuru paşa
da Azərbaycanın çətin anlarında
qardaşlarımızın köməyinə gəlib.
Vətən müharibəsi zamanı Türkiyə
Azərbaycana həm mənəvi, həm də
siyasi dəstəyini əsirgəmədi. Biz bütün
sahələrdə, o cümlədən beynəlxalq
platformalarda daim bir-birimizin yanındayıq. Şuşa Bəyannaməsinin imzalanması əlaqələrimizin zirvəsi oldu.
Münasibətlərimizin inkişafı getdikcə
dərinləşməkdədir. Biz birlikdə bir
çox layihələrə imza atmışıq və bunu
davam etdirəcəyik”.
Çıxışlardan sonra tədbir iştirakçıları sərgidə nümayiş etdirilən tarixi
sənədlərə və fotolara baxıblar.

AZƏRTAC
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üzəffər Ali Baş Komandan, Prezident İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə 30 illik erməni işğalından
azad olunmuş ərazilərimizdə bu gün genişmiqyaslı
bərpa-quruculuq işləri görülür. Yeni infrastruktur və sosial
layihələr icra olunur, müasir avtomobil və dəmir yolları
çəkilir, hava limanları açılır. Bu baxımdan, azad olunmuş
ərazilərdə nəqliyyat infrastrukturunun yenidən qurulması,
bu rayonlarda istər quruculuq dövründə, istərsə də
sonrakı illərdə yük və sərnişin daşınmasına tələbatın
təmin edilməsi, beləliklə nəqliyyat xidmətlərinin bərpası
sosial zərurətdən irəli gəlir və əsas prioritetlərdəndir.
AZƏRTAC xəbər verir ki, azad olunmuş ərazilərə yaxın
günlərdə avtobus marşrutlarının açılması gözlənilir.

Azad olunmuş ərazilərə
avtobus marşrutlarının
açılması sosial zərurətdir

İşğaldan azad edilən ərazilərə təşkil edilən səfərlərin və
yenidənqurma işlərinin genişlənməsi ilə əlaqədar olaraq, müvafiq icazə əsasında ezam edilən işçilərin sayının artması, həssas
kateqoriyaya aid vətəndaşlar – Vətən Müharibəsi Qəhrəmanları,
Milli Qəhrəmanlar, şəhid ailəsinin üzvləri, Qarabağ müharibəsi
əlillərinin güzəştli şərtlərlə (ildə bir dəfə pulsuz) həmin ərazilərə
səfərlərinin təşkili, işğaldan azad edilmiş ərazilərin iqtisadi
reinteqrasiyasını təmin etmək məqsədilə müntəzəm reyslərin
təşkilinin vacibliyi, bərpa və yenidənqurma işlərində çalışan
işçilərin həmin ərazilərə mütəmadi (qrafiklə tənzimlənən) daşınmasının təşkili, təkcə paytaxt Bakıdan deyil, digər şəhər və
rayonlardan da işğaldan azad edilən ərazilərə sərnişindaşıma
zərurəti azad olunmuş ərazilərə avtobus marşrutlarının açılmasını şərtləndirir.
Bu baxımdan, işğaldan azad olunan şəhər və rayonlarımızda yük daşınması, avtobus və taksilərlə sərnişindaşıma
xidmətlərinin göstərilməsi məqsədilə avtomobillərə xidmət
etmək üçün təmir sexləri, texniki qulluq sahələri, yanacaqdoldurma məntəqəsi, avtoyuma məntəqəsi və avtomobillərin
texniki cəhətdən saz vəziyyətdə saxlanılması üçün digər sexlər
və duracaq sahələri olan avtonəqliyyat təsərrüfatının təşkili də
gündəlikdə duran vəzifələrdəndir. Bu işlər dövlət-özəl sektor
tərəfdaşlığı layihələrinin tərkib hissəsi kimi reallaşdırıla bilər. Bu,
həmçinin özəl sektor üçün yeni investisiya imkanlarının yaranması və böyük layihələrin idarə edilməsi ilə bağlı təcrübələrin
formalaşmasına geniş təkan vermiş olacaq.
Qeyd edək ki, daşıyıcıların müəyyən olunması üçün qanunauyğun müsabiqələrin keçirilməsinə dair aidiyyəti qurumlar
tərəfindən hazırlıq işləri də aparılıb.
Xatırladaq ki, azad olunan torpaqlara ilk marşrut xətti hələ
2020-ci ilin yanvar ayında Cocuq Mərcanlıya açılıb.

AZƏRTAC xəbər verir ki, "Alman–
Azərbaycan Ginekologiya Günü"ndə MOMnin Onkoginekologiya şöbəsinin rəhbəri
Şəmistan Alıyev mərkəzin Baş direktoru,
akademik Cəmil Əliyevin nitqini iştirakçıların
diqqətinə çatdırıb: "Hörmətli qonaqlar, hər
birinizi salamlayıram. Bildirmək istəyirəm ki,
Alman–Azərbaycan Ginekologiya Günü" qadın xəstəliklərinin profilaktikası və müalicəsi,
ümumilikdə qadın sağlamlığının qorunmasına həsr olunub. Bütün dünyada olduğu
kimi, Azərbaycanda da onkoloji xəstəliklərin
müalicəsi, eləcə də qadınların sağlamlığı
prioritet məsələlərdən biri kimi daim dövlətin
nəzarətindədir". C.Əliyev konfrans iştirakçılarını təbrik edib, onlara xoş əhvali-ruhiyyə
arzulayıb və konfransı açıq elan edib.
Konfransda Almaniyanın Gothe Universiteti Frankfurt Xəstəxanasının və Milli Onkologiya Mərkəzinin mütəxəssisləri ginekoloji
xəstəliklər zamanı müasir müalicə üsullarını
əhatə edən müxtəlif mövzular barədə çıxış
ediblər.
Professor Sven Becker tədbirdə ginekologiya, xüsusilə də onkoginekologiya
sahəsindəki ən yeni innovasiyalar, proqressiv müalicə metodları və digər aktual
məsələlər barədə məlumat verib. O, həmçinin
Azərbaycan və Almaniyanın müvafiq
xəstəxanalarının həmin sahə üzrə gələcək
əməkdaşlığından bəhs edib: “Ümid edirəm
ki, gələcəkdə müəyyən onkoloji xəstəliklərin
müalicəsi ilə bağlı təcrübə mübadiləsini
və analoji konfransların sayını artıracağıq.
Cəmiyyətdə hətta bir sıra hallarda sosial
problemlərə yol açan xəstəliklərin müalicə

metodlarının bu cür işgüzar görüşlər
çərçivəsində müzakirəsi çox faydalıdır”.
Tədbirdə Gothe Universiteti Frankfurt
Xəstəxanasının Onkoginekologiya şöbəsinin
müdiri Xəyal Qasımlı da təqdimatla çıxış edib. Həkim-mütəxəssis onkologiya
sahəsindəki aktual xəstəliklərin gedişatı, profilaktikası və müalicəsi barədə danışıb. Qeyd
edib ki, ölkədə onkoloji xəstəliklərin müalicə
və müayinə metodlarında tətbiq edilən
yeniliklər nəticəsində xəstəliklə mübarizədə
irəliləyişə nail olunub.
Ümumilikdə təqdim edilən məruzələr
“Ginekoloji cərrahiyyə və Fertility.
Əhəmiyyətli olan nədir?”, “Endometriozun
müasir müalicəsi. Cərrahiyyə və konservativ
müalicənin inteqrasiyası”, “Endometrium
xərçənginin molekulyar profili. KRAS və
PI3K siqnal yolu mutasiyalı endometrium
xərçəngində Polo-like Kinase 1 (PLK1)-ın
proqnostik və terapevtik əhəmiyyəti”, “3D
laparoskopiyanın ve ICG texnologiyanın
endometrial xərçəngin müalicəsində rolu”,
“Konservativ müalicə yoxsa dərhal konizasiya? HSIL ve ACIS-ın yaş qruplarına görə və
hamiləlikdə terapevtik strategiyası” mövzularını əhatə edib.
“Alman–Azərbaycan Ginekologiya Günü”
tədbirinin iştirakçıları ginekoloji xəstəliklərin
artım dinamikası barədə fikir mübadiləsi aparıb, analoji toplantıların daha intensiv şəkildə
reallaşdırılmasının zəruriliyini vurğulayıblar.
“Alman–Azərbaycan Ginekologiya
Günü” tədbiri hibrid formatda keçirilib və
“Zoom” platforması üzərindən onlayn şəkildə
yayımlanıb.

Tarif (qiymət) Şurasının növbəti iclası
Tarif (qiymət) Şurasının növbəti iclası keçirilib. Tarif (qiymət) Şurasının yanvarın
13-də keçirilən növbəti iclasında aidiyyəti qurumların müraciətlərinə baxılıb və müvafiq
qərarlar qəbul edilib.
Belə ki, Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat
Nazirliyi Şuraya müraciət edərək, universal
poçt rabitəsi xidmətləri üzrə mövcud tariflərin
2011-ci ilin yanvar ayında təsdiq edildiyini,
tariflərin təsdiqindən ötən müddət ərzində
“Azərpoçt” MMC-nin ümumi istismar xərclərinin,
о cümlədən poçtun daşınma xərclərinin (yanacağın qiymətinin, beynəlxalq daşımalarda valyuta ilə ödənilən xərclərin) artması nəticəsində
xidmətlərin maya dəyərinin yüksəldiyini və
fəaliyyətin iqtisadi baxımdan səmərəsiz
olduğunu bildirib. Müraciətdə, həmçinin qeyd
edilir ki, universal poçt rabitəsi xidmətləri üzrə
yaranan zərərin bağlanması, göndərişlərin
çəki və formatının Ümumdünya Poçt İttifaqının tələblərinə uyğunlaşdırılması, xidmət
səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün tariflərin artırılmasına zərurət yaranıb. Təklif olunan tariflər
digər poçt operatorlarının tarifi ilə müqayisədə
aşağı olmaqla yanaşı, xidmətlə bağlı xərcləri
qarşılayacaq.
İclasda universal poçt rabitəsi xidmətləri
üzrə təkliflər məqsədəuyğun hesab edilib və
müvafiq qərar qəbul olunub.
Tarif (qiymət) Şurası üzvlərinin yekdil qərarı
ilə universal poçt rabitəsi xidmətindən istifadə
tarifləri təsdiq edilib.
Universal poçt rabitəsi xidmətləri üzrə
əvvəlki və yeni tariflərin müqayisəli cədvəli ilə
tanış olmaq olar.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi müraciətində təhlükəli tibbi tullantıların
yerləşdirilməsi və zərərsizləşdirilməsi xidməti
üzrə son tarif tənzimlənməsinin 2014-cü il

avqustun 1-də həyata keçirildiyi, mövcud tarifin
xərcləri ödəmədiyi və potensial sahibkarların
bu sahəyə investisiya yatırmasına və keyfiyyətli
xidmətin göstərilməsinə çətinliklər yaratdığı
qeyd edilir. Bu sahədə effektiv idarəetmənin
təmin olunması üçün Tarif (qiymət) Şurasının qərarı ilə tibbi tullantılar üzrə tarif də
digər təhlükəli tullantılar üzrə tarifə uyğunlaşdırılaraq, 80 manat/kubmetr səviyyəsində
müəyyənləşdirilib.
Tarif dəyişikliyi nəticəsində subyektlərin
dövlət büdcəsindən asılılığı azalacaq, büdcədə
sərbəstləşən vəsait ölkədə həyata keçirilən
sistemli və davamlı xarakter daşıyan sosialyönümlü tədbirlərə yönəldiləcək.
Qərarlar yanvarın 17-dən qüvvəyə minir.
Tarif (qiymət) Şurasının, iclasında həmçinin
yeni dövlət qeydiyyatına alınan 168 dərman
vasitəsinin qiyməti də təsdiq edilib.
Qeyd edək ki, ticarət adı, farmasevtik forması, təsiredici maddəsinin adı, dozası, ticarət
qablaşdırması, qablaşdırma miqdarı, istehsal
ölkəsi nəzərə alınmaqla indiyədək topdan
və pərakəndə satış qiymətləri və qüvvəyə
minmə tarixi təsdiq olunan 13 min 32 dərman
vasitəsinin tam siyahısı Tarif (qiymət) Şurasının rəsmi internet saytının (www.tariff.gov.az)
“Dərman vasitələri” bölməsində (http://tariff.gov.
az/documents/DVA.pdf) yerləşdirilib.
Qərarlarla Tarif (qiymət) Şurasının rəsmi
saytının (www.tariff.gov.az) “Şuranın qərarları”
bölməsində tanış olmaq olar.
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FHN-in Gəncə Regional
Mərkəzində mülki müdafiə kursları

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin
Gəncə Regional Mərkəzində
"Gənclərin çağrışaqədərki
hazırlığı üzrə rəhbərlər"
kateqoriyası üzrə mülki müdafiə
kursları keçirilib.
Kurslarda iştirakçılara əhalinin baş
verə biləcək fövqəladə hadisələrdən
qorunma üsulları, fərdi və kollektiv mühafizə vasitələrindən istifadə
qaydaları, idarəetmə orqanlarının
əhalinin mühafizəsi sahəsindəki rolu
ilə bağlı məşğələlər keçirilib. Eyni
zamanda, kurslarda zərərçəkmişlərə ilk tibbi
yardımın göstərilməsi, mülki müdafiə qüvvə və
vasitələrinin idarə olunması üzrə bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi, habelə, mülki müdafiə
sahəsində vəzifələrin yerinə yetirilməsinə dair
mövzular da diqqət mərkəzində olub. Kurslarda
mövzulara aid fotoslaydlar təqdim olunub.

Sonra dinləyicilər xüsusi xilasetmə
avadanlıqları ilə yaxından tanış olublar.
Sonda kursları müvəffəqiyyətlə başa
vurmuş dinləyicilərə şəhadətnamələr təqdim
edilib.

“Xalq qəzeti”
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Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası
aşağıdakı kafedralarda vakant yerləri tutmaq üçün

MÜSABIQƏ ELAN EDIR
Simli alətlər kafedrası
Dosent
Baş müəllim
Humanitar fənlər kafedrası
Kafedra müdiri, filologiya elmləri doktoru
İxtisas fortepiano kafedrası
Dosent, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru
Metodika və xüsusi pedaqoji hazırlıq kafedrası
Dosent, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru
“Şifahi, ənənəli Azərbaycan professional musiqisi

və onun yeni istiqamətlərinin tədqiqi”: orqanologiya və
 kustika elmi laboratoriyası
a
Baş elmi işçi, sənətşünaslıq namizədi
Baş elmi işçi, sənətşünaslıq namizədi
Aparıcı elmi işçi, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru
Aparıcı elmi işçi
Böyük elmi işçi
Müsabiqə müddəti elan qəzetdə dərc edildikdən sonra bir
aydır.
Ərizə və sənədlər müsabiqə haqqında əsasnaməyə
uyğun rektorun adına bu ünvana göndərilə bilər.
Az-1014 Bakı şəhəri, Ş.Bədəlbəyli küçəsi 98.

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi

Azərbaycan Əmək və Sosial
Münasibətlər Akademiyası
kafedra müdiri və müəllim vəzifələrini tutmaq üçün

MÜSABIQƏ ELAN EDIR
Müsabiqədə iştirak etmək istəyənlərin kafedra müdiri vəzifəsini
tutmaq üçün müvafiq kafedranın profilinə uyğun yüksək, peşəixtisas hazılığı, elmi ad və elmi dərəcəsi olmalıdır. Sənədlər
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi kollegiyasının 15 noyabr
2017-ci il tarixli, 5/5 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş qaydalara əsasən
elan dərc olunandan bir ay müddətinədək akademiyaya təqdim
edilməlidir.
1. Riyaziyyat və informasiya texnologiyaları – kafedra
müdiri
Müəllim vəzifələrinin müsabiqəsində iştirak etmək istəyənlərin
müvafiq ixtisas üzrə elmi dərəcələri olmalıdır. Sənədlər Azərbaycan
Respublikası Təhsil Nazirinin 7 avqust 1996-cı il tarixli, 401 saylı
əmri ilə təsdiq edilmiş qaydalara əsasən elan dərc olunandan bir ay
müddətinədək Akademiyaya təqdim edilməlidir.
1. İqtisadiyyata giriş – 0,5 yer
2. Korporativ maliyyə, maliyyə bazarları – 0,5 yer
3. Vergitutma – 0,5 yer
4. Dövlət maliyyəsi – 0,5 yer
5. Maliyyə hesabatlarının təhlili və maliyyə hesabatlığı – 0,5 yer
6. Mikroiqtisadiyyat və makroiqtisadiyyat – 1,0 yer

7. Statistika – 1,0 yer
8. Menecment – 0,5 yer
9. Marketinq – 0,5 yer
10. İstehlakçı davranışları, satışın idarə edilməsi – 0,5 yer
11.İnsan inkişafının əsasları, strateji idarəetmə – 0,5 yer
12. Siyasi elmin əsasları – 0,5 yer
13. Davamlı və inklüziv inkişafın idarə edilməsi – 0,5 yer
14. Biznesin əsasları, davamlı və inklüziv inkişafın idarə edilməsi –
0,5 yer
15. Ekonometrika – 0,5 yer
16. Sosiologiya və politologiya – 1,5 yer
17. Sosial iş nəzəriyyəsi və təcrübəsi – 1,0 yer
18. Sosial proqramlar və xidmətlər – 1,0 yer
19. Neyrobiologiya – 0,5 yer
20. Multikulturalizmə giriş – 0,5 yer
21. Mülki müdafiə – 0,5 yer
22. Psixologiya, sosial psixologiya – 0,5 yer
23. Sosial işdə idarəetmə – 0,5 yer
Telefonlar – 563-13-07, 563-06-88
Ünvan – AZ 1130, Bakı şəhəri, Azadlıq prospekti 181.

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”
Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti
“Dənizçi” MTK-nın 1-ci mərtəbəsi uşaq bağçası olmaqla yüksək mərtəbəli 1A nömrəli yaşayış binasında daxili
tamamlama işlərinin (mal-material və işçi qüvvəsi ilə birlikdə) satın alınması məqsədilə

AÇIQ MÜSABİQƏ ELAN EDİR
Müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər www.asco.az
səhifəsinə daxil olmaqla elanlar bölməsindən əlavə sənədləri
və ətraflı məlumat əldə edə bilərlər. Müraciət üçün son müddət
2022-ci il yanvarın 23-ü saat 17.00-dəkdir.
Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə (əsli və surəti) tərtib

olunmalıdır (xarici dildəki tender təklifləri Azərbaycan dilinə
tərcümə edilməlidir).
Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər açılmadan geri
qaytarılacaqdır.
Ünvan - Bakı, Neftçilər prospekti 2.
Əlaqə telefonu - (012) 404-37-00, daxili: 1053.

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”
Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti

“Dənizçi” MTK-nın 1-ci mərtəbəsi uşaq bağçası olmaqla yüksək mərtəbəli yaşayış
binalarında xarici kanalizasiya, su xətti və yağış kanalizasiya şəbəkəsinin qurulması işlərinin
(mal-material və işçi qüvvəsi ilə birlikdə) satın alınması məqsədilə

AÇIQ MÜSABİQƏ ELAN EDİR
Müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər www.asco.az
səhifəsinə daxil olmaqla elanlar bölməsindən əlavə sənədləri və
ətraflı məlumat əldə edə bilərlər. Müraciət üçün son müddət 2022ci il yanvarın 21-i saat 17.00-dəkdir.
Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə (əsli və surəti) tərtib
olunmalıdır (xarici dildəki tender təklifləri Azərbaycan dilinə

tərcümə edilməlidir).
Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər açılmadan geri
qaytarılacaqdır.
Ünvan - Bakı, Neftçilər prospekti 2.
Əlaqə telefonu - (012) 404-37-00, daxili: 1053.

BİLDİRİŞ

BİLDİRİŞ

“Azərxalça“ ASC tərəfindən kimyəvi və dezinfeksiya mallarının satın alınması ilə əlaqədar keçirilmiş kotirovka sorğusunda
“ASPİRATİON GROUP” MMC qalib elan olunmuş və həmin MMC
ilə müvafiq satınalma müqaviləsi bağlanılmışdır.

“Azərxalça“ ASC tərəfindən yumşaltma sisteminin rekonstruksiyası işlərinin satın alınması ilə əlaqədar keçirilmiş kotirovka
sorğusunda “AQUA ACADEMY” MMC qalib elan olunmuş və
həmin MMC ilə müvafiq satınalma müqaviləsi bağlanılmışdır.

Tender komissiyası

Tender komissiyası

BİLDİRİŞ
“Azərxalça” ASC tərəfindən elektron açıq tender üsulu ilə
2021-ci il noyabrın 24-də elan edilmiş server və İT avadanlıqlarının satın alınması müsabiqəsində qalib gəlmiş “LİFE ELEKTRONİKS” MMC ilə 2022-ci il yanvarın 14-də müvafiq satınalma
müqaviləsi imzalanmışdır.

Tender komissiyası

BİLDİRİŞ
“Azərxalça” ASC tərəfindən elektron açıq tender üsulu
ilə 2021-ci il noyabrın 23-də elan edilmiş server və İT ehtiyat
hissələrinin satın alınması müsabiqəsində qalib gəlmiş “LİFE
ELEKTRONİKS” MMC ilə 2022-ci il yanvarın 14-də müvafiq
satınalma müqaviləsi imzalanmışdır.

Tender komissiyası

“Suraxanı Oyl Opereyşn Kompani
S.A” şirkətinin Azərbaycan
Respublikasındakı nümayəndəliyi
AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 3 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. DAP Bakı şərtində 2370 ton nasos
kompressor borularının satın alınması.
Lot-2. DAP Bakı şərtində 3000 ədəd ştanq, 19
mm mufta protektorla birgə və 3000 ədəd ştanq
22 mm mufta və protektorla birgə satın alınması.
Lot-3. DAP Bakı şərtində 980 ədəd ştanqlı
quyu nasoslarının satın alınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz tender
təkliflərini möhürlənib imzalanmış ikiqat zərflərdə
yazılı surətdə təqdim etməlidirlər.
Təkliflərin qiymətləndirilməsində malların
keyfiyyətinə, ən aşağı qiymətə, əsas şərtlər toplusunda göstərilən meyarlar əsasında ən sərfəli
tender təklifinə üstünlük veriləcəkdir. Müqaviləni
yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi
maliyyə və texniki imkanlara malik olmalıdırlar.
Satınalma müqaviləsinin icrasında tədarük
edilən mallar idxal vergisindən azaddır və sıfır faiz
(0%) ilə ƏDV-yə cəlb edilir.
Tenderdə iştirak etmək istəyənlər iştirak
haqqını “Suraxanı Oyl Opereyşn Kompani
S.A.” şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı
nümayəndəliyinin hesabına köçürdükdən sonra
əsas şərtlər toplusunu ala bilərlər:
İştirak haqqı Lot-1 üçün 300 manat, Lot-2 və
Lot-3 üçün hər birinə 200 manatdır.
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
Bankın adı – “Kapital Bank ASC”-nin Nəsimi
filialı
VÖEN– 990003611
KOD– 200112
SWIFT– AIIBAZ2X
M/h– AZ37NABZ01350100000000001944
H/h– AZ02AIIB40015019440012467111 AZN
H/h– AZ89AIIB40115018400012467111 USD
H/h– AZ69AIIB40115019780012467111 EUR
VÖEN– 9900077231
İştirakçılar əsas şərtlər toplusunu Bakı
şəhəri, Suraxanı qəsəbəsi, Xanlar Ələkbərov
küçəsi (əlaqələndirici şəxs Lalə Nəzərovadan,
telefon–(012) 452-14-84, elektron poçt ünvanı–
L.nazarova@surakhani-oil.com) ünvandan ala
bilərlər.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı
sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün ərizə (ərizədə
müəssisənin adı, yerləşdiyi ünvanı, poçt

indeksi, telefon nömrələri, rəhbərinin adı, soyadı
göstərilməklə, möhürlənib imzalanmış olmalıdır);
- iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank
sənədi (əsli);
- tender təklifi (tender proseduru keçirildiyi
tarixdən sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə
olmalıdır);
- tender təklifi qiymətinin 1 faizi həcmində bank
təminatı (tender proseduru keçirildiyi tarixdən sonra ən azı 60 bank günü qüvvədə olmaqla) tender
təklifi ilə birlikdə təqdim olunmalıdır.
- Azərbaycan Respublikasında vergilərə və
digər icbari ödənişlərə aid yerinə yetirilməsi vaxtı
keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında (müvafiq
orqanlardan arayış);
- iddiaçının son bir ildəki (əgər daha az
müddətdə fəaliyyət göstərirsə, bütün fəaliyyəti
müddətində) maliyyə vəziyyəti haqqında bank
arayışı;
- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haqqında
vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə
hesabatlarının surəti;
- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu,
nizamnaməsi, şəhadətnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri (2022-ci ildə notariusdan
təsdiq edilmiş surəti);
- öz əmlakından sərbəst və məhdudiyyətsiz
istifadə etmək imkanı barədə məlumat;
- müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğunluq
sertifikatları.
Tender iştirakçıları müəssisələri haqqında
məlumatları və iştirak etmək üçün ərizəni 17
fevral 2022-ci il saat 17.00-a qədər bir nüsxədə,
tender təklifi və digər sənədləri isə 24 fevral 2022ci il saat 17.00-a qədər ikiqat zərfdə bağlanıb
möhürlənmiş şəkildə iki nüsxədə (əsli və surəti)
AZ-1042 Bakı şəhəri, Suraxanı qəsəbəsi, Xanlar
Ələkbərov küçəsində təqdim etməlidirlər.
Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan tender
zərfləri açılmadan geri qaytarılacaqdır.
Tender zərflərinin açılışı proseduru 25 fevral
2022-ci il saat 11.00-da “Suraxanı Oyl Opereyşn
Kompani S.A.” şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı nümayəndəliyinin konfrans zalında (Bakı
şəhəri, Suraxanı qəsəbəsi, Xanlar Ələkbərov
küçəsi) keçiriləcəkdir.
Tender komissiyası

REPRESENTATIVE OF “SURAKHANI
OIL OPERATION COMPANY S.A.”
COMPANY IN AZERBAIJAN REPUBLIC
IS ANNOUNCING OPEN BID
Bid is conducted on 3 lots.
Lot-1. Purchase of 2370 t of “Pump compressor
pipes” under DAP Baku terms
Lot-2 Purchase of 3000 pcs of “Pump hoses 19
mm complete with couplings and protectors” and
3000 pcs of “Pump hoses 22 mm complete with
couplings and protectors” under DAP Baku terms
Lot-3 Purchase of 980 pcs of “Well pump with
hoses” under DAP Baku terms
Bid participants are offered to present their written, signed and sealed offers in double envelope.
Quality of items, their low cost, the most efficient bid offer on the basis of criterions indicated in
the key terms will be preferred during assessment
of offers. Bid participants should have necessary
financial and technical abilities for execution of
contract.
Goods purchased by this tender are exempt
from paying for imports and are not subject to VAT
(0%)
Interested ones, wishing to participate in the
bid may receive abovementioned key terms after
transfer of participation fee to the account of the
Representative of “Surakhani Oil Operation Company S.A.” company in Azerbaijan Republic
Participation fee is AZN 300 (three hundred) for
Lot-1, AZN 200 (two hundred) for Lot-2 and AZN
200 (two hundred) for Lot-3.
Title of bank: Kapital Bank OJSC, Nasimi branch
TPIN: 990003611
Code: 200112
SWIFT: AIIBAZ2X
C/A: AZ37NABZ01350100000000001944
S/A: AZ02AIIB40015019440012467111 AZN
S/A: AZ89AIIB40115018400012467111 USD
S/A: AZ69AIIB40115019780012467111 EUR
TPIN: 9900077231
Participation fee is not refunded in any cases.
Participants may receive the key terms at address of Khanlar Alakbarov street, Surakhani district,
Baku city (contact person Lala Nazarova, phone N:
(012) 452 14 84, e-mail: L.nazarova@surakhani-oil.
com).
Following documents should be provided by
applicants for participation in the bid:
- Application for participation in the bid (applicati-

on should bear the name of enterprise, its address,
postal code, phone numbers, surname and name of
director and should be signed and sealed)
- Bank document on payment of participation fee
(original)
- Bid offer (should be valid at least 30 banking
days after conduction of bid procedure)
- Bank warranty in amount of 1% of the cost of
bid offer (should be valid at least 60 banking days
after conduction of bid procedure) should be presented together with bid offer. Bid offer of applicant,
failing to submit the bank warranty in bid envelope
will be considered as invalid and removed from the
bid
- Reference from competent authorities on
absence of any overdue duties on taxes and other
compulsory payments in Azerbaijan Republic
- Bank statement on financial status of applicant
in last one year (if acts less than indicated period,
then during whole activity period)
- Copy of financial reports of applicant affirmed
by tax authorities on last one year activity
- Full name, legal status, articles of association, certificate, registered country and requisites of
applicant (notary affirmed copy in 2022)
- Information about ability to use from its own
property independently and without any limitation
- Certificates of origin and conformity on corresponding items
Bid participants should present one copy of
required documents to address: AZ-1042, Khanlar
Alakbarov street, Surakhani settlement, Baku city,
until 17:00 on February 17, 2022 and two copies
of tender offer in double sealed envelopes (original and copy) to the same address until 17:00 on
February 24, 2022.
Bid offers presented later than mentioned date
will be returned without opening of envelopes.
Procedure of opening of bid envelopes will be
held at 11:00 on February 25, 2022 in conference
hall of the Representative of “Surakhani Oil Operation Company S.A.” company in Azerbaijan Republic (address: Khanlar Alakbarov street, Surakhani
district, Baku city).
Tender commission
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Rusiya-Qərb danışıqları:
dialoq qapıları bağlanacaqmı?
Çin

Elektromobilə maraq artır
Çin 2035-ci
ilədək ölkənin
avtomobil parkını
əsaslı şəkildə
yeniləmək
niyyətindədir.
Bildirilir ki, dünyanın ən böyük
avtomobil bazarı
olan Çində ekoloji
təmiz nəqliyyat
vasitələrinə maraq durmadan artır. Burada elektromobil, hibrid avtomobil və hidrogen mühərrikli avtomobillər
nəzərdə tutulur. Qeyd edilir ki, ötən il ölkədə bu tip
nəqliyyat vasitələrinin satışı 169 faiz artıb. Çin Avtomobil
İstehsalçıları Federasiyasının fikrincə, bu il ölkədə 5,5
milyon ədəd ekoloji təmiz avtomobil satılacaq.
Xəbəri “Autonews” verib.

Rusiya

Qiymətlər artıb
2021-ci ildə
Rusiyada ərzaq
məhsullarının
qiyməti 10,62
faiz artıb.
Rusiya Dövlət
Federal Statistika Xidmətinin
məlumatına
görə, ötən il
ölkədə inflyasiyanın səviyyəsi 8,39 faiz təşkil edib. Bildirilir ki, 2021-ci
ildə Rusiyada ət və ət məhsullarının qiyməti 17,53 faiz,
yumurta 16,04 faiz, makaron məmulatları 14,95 faiz, qənd
və şəkər tozu 12,33 faiz, çörək və un məmulatları 10,27
faiz bahalanıb. Qeyri-ərzaq məhsullarının qiyməti isə il
ərzində 8,5 faiz artıb.
Məlumatı TASS yayıb.

Suriya

Terror aktı törədilib
Suriyanin
şimalındakı Aazaz yaşayış
məntəqəsində terror
aktı törədilib.. Terrorçuların dayanacaqdakı avtomobildə
yerləşdirdikləri
partlayıcı qurğu
kənardan işə salınıb.
Hadisə nəticəsində 1 nəfər ölüb, daha 1 nəfər yaralanıb.
Partlayış zamanı yaxınlıqdakı mülki obyektlərə ziyan
dəyib.
Ölkənin təhlükəsizlik qüvvələri partlayışın PKK-nın Suriya qanadı olan YPG tərəfindən törədildiyini açıqlayıblar.
Məlumatı BBC yayıb.

Böyük Britaniya

Qazlı içkilər xərçəng riskini artırır

ABŞ və NATO üzrə müttəfiqləri Rusiyanın təhlükəsizlik
təminatı ilə bağlı tələblərinə heç cür məhəl qoymaq istəmirlər
və bu, vəziyyəti dalana dirəyir. Bu barədə Rusiya XİN başçısının
müavini Sergey Ryabkov bəyan edib. Məlumatı “Anadolu”
verib.
Nazir müavini deyib ki, yaxın
vaxtlarda təhlükəsizlik təminatı ilə
bağlı danışıqların yeni raundunu
təşkil etməyə ehtiyac yoxdur.
Çünki Qərb diplomatları yalnız
özlərinin təhlükəsizliyinə aid
olan məsələləri müzakirə etmək
istəyirlər.
Onun sözlərinə görə, ABŞ
NATO-nun genişləndirilməsi
ilə deyil, daha az vacib olan
məsələlərlə bağlı əlavə danışıq

aparmağa razıdır. Ona görə
də ABŞ və NATO Rusiyanın
tələblərini nəzərə almadığı üçün
bundan sonra başqa “ölçü və
üsullara” əl atmaq lazım gələcək.
Eyni zamanda, müxtəlif kanallarla
tərəflər arasında danışıqlar davam
etdiriləcək.
ABŞ Prezidentinin milli
təhlükəsizlik məsələləri üzrə
müşaviri Ceyk Sallivan isə
jurnalistlər üçün brifinqdə bildirib

T

Paşa ƏMİRCANOV,
“Xalq qəzeti”

ürkiyənin Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlu dünən
Xorvatiyanın Xarici və Avropa işləri üzrə naziri Qordan
Qrliç–Radman ilə telefonla danışaraq, onunla bir sıra aktual
məsələlərlə bağlı müzakirələr aparıb. Bu barədə “Anadolu”
agentliyi Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) rəsmisinə istinadən
məlumat yayıb.

Xəbərdə deyilir ki, iki ölkənin
xarici siyasət idarələrinin rəhbərləri
Türkiyə ilə Xorvatiya arasında siyasi,
iqtisadi, mədəni münasibətlərin
hazırkı səviyyəsindən razı olduqlarını bildiriblər. Onlar Avropada
miqrant problemi, Türkiyənin Avropa
İttifaqına (Aİ) üzv qəbul olunmasının əhəmiyyəti və bir çox başqa
məsələlər üzrə geniş fikir mübadiləsi
ediblər.
Yeri gəlmişkən, Xorvatiya Aİ-nin
bir çox üzvlərindən fərqli olaraq,
Türkiyənin bu quruma qəbul olunmasını məqbul hesab edir. Rəsmi
Ankaranın quruma üzvlüyünə qarşı,
ilk növbədə qitənin aparıcı dövlətləri
olan Fransa və Almaniya çıxır.
Qeyd etmək lazımdır ki, rəsmi
Ankaranın uzun onillər boyu Aİ-yə
üzv olmaq təşəbbüsünün qarşı

K

5,5 milyon insan
koronavirusun qurbanı olub

Mənbə qeyd edir ki, hazırda dünyada koronavirusa 320 milyon 988
min nəfər yoluxub, həmçinin ölümsaçan virus səbəbindən ölənlərin
sayı 5 milyon 539 min nəfərə çatıb.
Ümumilikdə, xəstəlikdən sağalanların sayı isə 264 milyon 126 min
nəfərə çatıb. Amerika Birləşmiş
Ştatları koronavirusa yoluxanların
və virusdan ölənlərin sayına görə
dünyada “lider”dir. Ölkədə koronavirusa yoluxanların sayı 65 milyon
236 min nəfəri keçib, 869 min 212
nəfər infeksiya səbəbindən həyatını
itirib, 42 milyon 911 mindən çox
insan amansız xəstəlikdən sağalıb.
Bildirilir ki, yoluxanların sayına görə ikinci yerdə qərarlaşan
Hindistanda 36 milyon 582 min

nəfərdə koronavirus infeksiyası
təsdiqlənib, 485 min 350 nəfər vəfat
edib, sağalanların sayı 34 milyon
824 min nəfərə çatıb.
Bu göstəriciyə görə üçüncü
pillədə Braziliya qərarlaşıb. Bu
Cənubi Amerika ölkəsində pandemiya dövrü ərzində 22 milyon 815 min
nəfər virusa yoluxub, onlardan 620
min 609 nəfər ölüb, 21 milyon 650
min nəfər isə sağalıb.
Qeyd edək ki, cümə axşamı
günü ABŞ Prezidenti Co Bayden
ölkə əhalisinə müraciət edərək
bildirib ki, onun administrasiyası
Birləşmiş Ştatlarda koronavirusa
qarşı mübarizəni gücləndirir.
Ağ ev rəhbərinin sözlərinə
görə, hökumət gələn həftə bütün

Amerika sakinlərinə pulsuz tibbi
maskalar göndərməyə başlayacaq.
Ev şəraitində koronavirus testindən
keçmək üçün ötən həftə elan edilmiş yarım milyard test dəstindən
əlavə daha 500 milyon test dəsti
alınması planlaşdırılır.
ABŞ lideri deyib ki, pulsuz test
dəstləri almaq istəyən hər bir ölkə
sakini gələn həftə bu dəstləri onlayn

Türkiyənin ilk minipeyki orbitə buraxılıb
“Anadolu” informasiya
agentliyinin yaydığı məlumata
görə, Türkiyənin ilk “Grizu263A” mini peyki “Falcon 9”
raketdaşıyıcısı vasitəsilə Yer
orbitinə çıxarılıb.
Bildirilir ki, mini peyk
Kanaveral burnunda yerləşən
kosmodromdan orbitə buraxılıb.

İspaniya

“Alaves” heyətini gücləndirib

Hazırladı:
Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

Türkiyə və Xorvatiya XİN rəhbərləri
arasında telefon danışığı

oronavirus (COVID-19)
pandemiyasının
statistikasını aparan
“Worldometer.info” portalının
yaydığı rəsmi məlumata
görə dünya üzrə ölümsaçan
infeksiyaya yoluxanların sayı
320 milyon nəfəri ötüb.

Böyük Britaniyanın “Gut” jurnalının
açıqlamasına əsasən
gündə iki dəfədən çox
qazlı və sərinləşdirici
içkilərdən istifadə
bağırsaq xərçənginin
inkişaf riskini iki dəfə
artırır. Son illərdə
bağırsaq xərçəngindən ölənlərin artmasına diqqət çəkən
mütəxəssislər, yoğun bağırsaqla inkişaf etməyə başlayan
xərçəng növünün ilk olaraq “polip” ilə ortaya çıxdığını
vurğulayıblar. Tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilib ki,
sərinləşdirici içkilərlə yanaşı meyvə ətirli, enerji içkiləri də
sağlamlıq üçün ciddi təhlükə yaradır.
Məlumatı “Science” yayıb.

İspaniyanın
“ Alaves” klubu heyətini
yeni futbolçu ilə
gücləndirib. La Liqa
təmsilçisi argentinalı müdafiəçi Nauel
Tenaqlianı heyətinə
qatıb. 25 yaşlı futbolçu
Argentinanın “Talyeres” klubundan icarəyə götürülüb. O, 2023-cü ilin dekabrına qədər “Alaves”də çıxış edəcək.
Nauel Tenaqliya bu mövsüm Argentina çempionatında
24 oyuna çıxıb, 3 qol vurub, 3 məhsuldar ötürmə edib.
Müdafiəçi daha öncə “Atlanta”da çıxış edib.
Məlumatı “Futbolhd” yayıb.

ki, Vaşinqton və Moskvanın
danışıqları faydalı olub, tərəflər öz
mövqelərini çatdıra biliblər.
Sallivan deyib: “Açıq və
birbaşa dialoq apardıq. Danışıqlar
bizə və müttəfiqlərimizə düşünmək
üçün mövzu verdi. Biz indi
tərəfdaşlarımızla gələcəkdə
necə hərəkət etmək barədə
düşünməli və məsləhətləşməliyik.
Biz indi Avroatlantik formatda
danışıq aparmalıyıq ki, Rusiya
başqa yollar seçəndə biz də eyni
səviyyədə hazır olaq”.
ABŞ rəsmisi bəyan edib ki,
Ukraynada hərbi aktivliyin artacağı
və sabitliyin pozulacağı təqdirdə
ölkəsinin atacağı addımlar Rusiya
tərəfinə çatdırılıb.
NATO-nun baş katibi Yens
Stoltenberq bildirib ki, Rusiya
ilə dialoqu davam etdirmək
vacibdir. O, Böyük Britaniyanın
Baş naziri Boris Consonla telefon
söhbəti zamanı deyib: “Avropada
təhlükəsizlik və Ukrayna
ətrafında vəziyyəti müzakirə
etdik. Biz NATO-da bir yerdəyik
və bir-birimizi qorumağa hazırıq.
Eyni zamanda, Rusiya–NATO
Şurasında yenidən görüşməyə də
hazırıq”.
Baş nazirin ofisindən isə
bildirilib: “Vacibdir ki, Rusiya dialoq
üçün qapıları bağlamasın”.

ÂÂ Yanvarın 15-də
ÂÂ Bakıda və Abşeron yarımadasında
dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz
keçəcəyi gözlənilir. Arabir güclənən cənubqərb küləyi əsəcək, axşam mülayim şimal-qərb
küləyi ilə əvəz olunacaq. Gecə 0°-yə yaxın,
bəzi yerlərdə 2°-dək şaxta, gündüz 5-8° isti,
Bakıda gecə 0°-yə yaxın gündüz 5-8° isti
olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 748
mm civə sütunundan 753 mm civə sütununa
yüksələcək, nisbi rütubət 60-70 faiz olacaq.
ÂÂ Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad,
Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında
əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin axşam
bəzi yerlərdə qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı
yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək,
ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 3-8°
şaxta, gündüz 2° şaxtadan 3°-dək isti olacaq.
ÂÂ Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd,
Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy
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rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.
Lakin axşam qar yağacağı gözlənilir. Bəzi
yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi
əsəcək,ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək.
Gecə 5-10° şaxta, bəzi yerlərdə 13°-dək,
gündüz 0-5° şaxta olacaq.
ÂÂ Şərqi Zəngəzur: Cəbrayıl, Kəlbəcər,
Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında
əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin axşam
arabir qar yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə
duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı
yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 5-10°,
dağlarda 15-20° , gündüz 0-5° şaxta olacaq.
ÂÂ Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Füzuli
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.
Lakin axşam yağıntılı olacağı, qar yağacağı
gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq.
Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir
güclənəcək. Gecə 2-7° şaxta, gündüz 3-8° isti
olacaq.
ÂÂ Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz,
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı,Siyəzən,
Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin

rejimdə sifariş edə biləcək. ABŞda hər gün 15 milyon koronavirus
testi keçirilir. Ölkədə pulsuz testdən
keçmək üçün 20 min məntəqə
fəaliyyət göstərir.
Bayden onu da bildirib ki,
ABŞ-ın 50 ştatının 6-da (NyuYork, Nyu-Cersi, Rod-Aylend,
Ohayo, Miçiqan və Nyu-Meksiko)
yerləşən xəstəxanalara 120 həkim

Peyk “Türkiyənin ilk” cib
“peyki” layihəsi çərçivəsində
“Grizu-263” qrupunun mütəxəs
sisləri tərəfindən hazırlanıb.
Cihaz 1992-ci il martın 3-də
Türkiyədə Zonquldağda mədəndə
baş vermiş partlayışda həlak olan
mədənçilərin xatirəsinə adlandırılıb.
“Grizu-263A” aşağı yer
orbitində (təxminən 525 kilometr
yüksəklikdə) fəaliyyət göstərəcək.
Onun istismar müddəti 4 il 8
aydır.

Mahmud QƏRİBOV,
“Xalq qəzeti”

axşam bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı,
qar yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə duman
olacaq. Qərb küləyi əsəcək,ayrı-ayrı yerlərdə
arabir güclənəcək. Gecə 3-8° şaxta, gündüz
2-6° isti, dağlarda gecə 10-15° , gündüz 0-5°,
yüksək dağlıq ərazilərdə 15-20° , gündüz 3-8°
şaxta olacaq.
ÂÂ Mingəçevir, Yevlax, Göyçay, Ağdaş,
Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan,
Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı,Şirvan,
Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında
əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin axşam
bəzi yerlərdə yağıntılı olacağı, sulu qar, qar
yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə duman
olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə
arabir güclənəcək. Gecə 0-5° şaxta, gündüz
7-10° isti olacaq.
ÂÂ Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.
Lakin axşam arabir yağıntılı olacağı, qar
yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə duman.
Şimal-şərq küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə
arabir güclənəcək. Gecə 0-5° şaxta, gündüz
5-8° isti, dağlarda gecə 5-10°, gündüz 0-3°
şaxta 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

tərəfdən lazımi dəstək almaması
Türkiyədə haqlı narazılıq doğurur.
“Atdığımız addımlara Avropa İttifaqı
tərəfindən gözlədiyimiz qarşılığı
ala bilmədik”. Bu sözləri Türkiyə
Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan
Aİ ölkələrinin səfirləri ilə görüşdə
söyləyib.
“Gömrük ittifaqının yenilənməsi
başda olmaqla, bu müsbət gündəmi
həyata keçirməmək üçün bizə qarşı
başqatma taktikaları tətbiq edildi. Bəzilərinin tam üzvlüklərindən
istifadə edərək, bu prosesə maneə
yaratmaları məlumdur. Ancaq
üzərində düşünüləsi əsas məsələ Aİ
mənfəətlərinin bir neçə üzv ölkələrin
maraqlarına qurban verilməsidir, deyə o vurğulayıb.

M.HACIXANLI, “Xalq qəzeti”
və tibb bacısı göndəriləcək. Bu
xəstəxanalarda tibb işçilərinin çoxu
koronavirusa yoluxduğuna görə tibbi
heyətin çatışmazlığı hiss olunur. O
qeyd edib ki, Ağ ev administrasiyası
bu ştatlara kömək məqsədilə min
nəfərə qədər hərbi tibb işçisi cəlb
edəcək.
Ağ evin məlumatına görə,
noyabrın axırlarından bəri 24 ştata
və əraziyə 800-dən çox hərbi və
digər federal təcili yardım xidməti
əməkdaşları göndərilib. Prezident
Baydenin sözlərinə görə, amerikalıların əksəriyyəti koronavirusa yoluxmanın ciddi nəticələrindən qorunub,
çünki onlar tam vaksinləşdirilib. Bayden ölkənin hələ peyvənd edilməmiş
40 milyona yaxın sakininə bir daha
müraciət edərək vaksinasiyadan
keçməyə çağırıb.
Sonda qeyd edək ki, ABŞ-ın
Xəstəliklərə Nəzarət və Profilaktika
Mərkəzinin məlumatına görə, ölkədə
208 milyondan çox insan tam
vaksinlənib, onlardan 77 milyonu
buster dozası da alıb.

Rövşən TOĞRUL,
“Xalq qəzeti”

ABŞ Senatı “Şimal axını-2”
layihəsinə sanksiyanı təsdiqləməyib
ABŞ senatorları respublikaçı senator Teda Kruzonun “Nord Stream-2 AÇ” (“Şimal axını-2”) şirkətinə
və onun icraçı direktoru Mattios Varniqə qarşı tətbiq
edilən sanksiya qətnaməsini təsdiq etməyiblər.
Senatın iclası başlanmazdan əvvəl ABŞ Senatının
Beynəlxalq Əlaqələr Komitəsinin rəhbəri Pobert Menendes öz
həmkarlarına müraciət edərək bildirib ki, sanksiyanın əleyhinə
səs versinlər. Sanksiyanın tətbiqi üçün 60 səs kifayət edirdi.
Lakin senatorların əksəriyyəti qanun layihəsinin əleyhinə səs
veriblər.
“RİA NOVOSTİ”nin məlumatına görə, ABŞ Dövlət katibinin
müavini Viktoriya Nuland bəyan edib ki, bu sanksiya Birləşmiş
Ştatlarla Almaniya, eləcə də Avropa İttifaqı arasında müttəfiqliyi
poza bilər. ABŞ Avropada öz mövqeyini zəiflədə bilər. Bütün
əlaqələrə mənfi təsir göstərə bilər.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
Asif Əsgərov və Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyəti
aparatının kollektivi Nəsimi rayon Bələdiyyəsinin sədri Əziz
Zeynalova atası
FƏRRUX ZEYNALOVUN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verirlər.
“Xalq qəzeti”nin kollektivi iş yoldaşları Qabil Əliyevə
əzizi
KÜBRA XANIMIN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verir.
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