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TƏSİSÇİ: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN İŞLƏR İDARƏSİ VƏ QƏZETİN REDAKSİYA HEYƏTİ

“Qoşulmama Hərəkatı beynəlxalq arenada daha
fəal rol oynamaq üçün platforma da ola bilər”
A

zərbaycan son illərdə beynəlxalq arenada
öz mövqelərini daha da gücləndirib, d
 ünya
ölkələri ilə siyasi-iqtisadi əlaqələrini
genişləndirib, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarla
əməkdaşlığını yeni səviyyədə inkişaf etdirib.
Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın Qoşulmama
Hərəkatına sədrliyə üzv ölkələr tərəfindən növbəti
etimad göstərilməsini buna parlaq nümunə kimi
dəyərləndirib.

Beləliklə, respublikamızın Qoşulmama Hərəkatının sədri kimi bütün
üzv dövlətlərin maraqlarını müdafiə
etməsi, bununla bağlı beynəlxalq hü-

ququn norma və prinsiplərini diqqətdə
saxlaması nəticəsində bu təşkilata
üzv ölkələrin əksəriyyəti yekdilliklə
Azərbaycanın sədrliyini daha bir il

uzadaraq, Azərbaycana bir daha öz
dəstəyini ifadə edib.
Qoşulmama Hərəkatı Parlament
Şəbəkəsinin Bakı keçirilən konfran-

Azərbaycan Avropaya enerji
ehtiyatları tədarükünün artırılması
üçün böyük imkanlara malikdir
Gürcüstanın sabiq prezidenti Giorgi Marqvelaşvili bildirib ki,
Azərbaycan Avropaya enerji ehtiyatları tədarükünün artırılması üçün
çox böyük imkanlara malikdir.

Sabiq prezident deyib: “Gürcüstanın
başlıca enerji tərəfdaşı məhz
Azərbaycandır. Avropa bazarına enerji ehti-

yatları tədarükünün artırılması üçün böyük
potensial var. Amma bunun reallaşdırılması üçün Xəzər, Qara dəniz, Şimali Aralıq
dənizi regionu ölkələrinin əməkdaşlığı
lazımdır”.
G.Marqvelaşvili qeyd edib ki,
Azərbaycanla Gürcüstanın əməkdaşlığında
müstəsna rolu həm də Böyük İpək yolunun bərpası layihəsi oynayır. Bu layihənin
təşəbbüskarları liderlər Heydər Əliyev,
Eduard Şevardnadze və Süleyman
Dəmirəl olub: “Bu layihə Cənubi Qafqaz
üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu,
regiona təkcə sabitlik gətirən deyil, həm
də ölkələrimiz üçün yeni imkanlar açan bir
layihədir”.
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“Azexport”a daxil olmuş ixrac
sifarişlərinin dəyəri açıqlanıb

sı ilə bağlı, ilk növbədə, onu qeyd
edək ki, bu təsisatın 2019-cu ilin
oktyabr ayında Bakıda keçirilən XVIII
Zirvə görüşündə dövlət və hökumət
başçıları tərəfindən təşkilatın
parlamentariləri arasında qarşılıqlı
fəaliyyəti, əməkdaşlığı genişləndirmək
və dərinləşdirmək qərara alınıb. Ötən
ilin noyabrında Madriddə Azərbaycan
Prezidentinin təşəbbüsünə uyğun olaraq Parlamentlərarası İttifaqın 143-cü
assambleyası çərçivəsində Qoşulmama Hərəkatının Parlament Şəbəkəsi
təsis edilib. İndiki Bakı konfransında
isə Qoşulmama Hərəkatının üzvü
olan 40-dan çox ölkənin parlamentləri
və 8 beynəlxalq parlament təşkilatı
təmsil olunub. Azərbaycan tərəfi bunu
üzv dövlətlərin parlamentlərarası
əməkdaşlığa verdiyi əhəmiyyətin
əyani göstəricisi kimi dəyərləndirib.

(ardı 3-cü səhifədə)

Bu il iyunun 28-dən 30-dək İspaniyanın paytaxtı
Madrid şəhərində NATO-ya üzv ölkələrin dövlət
və hökumət başçılarının növbəti sammiti keçirilib.
Tədbirdə gərgin müzakirələrdən sonra alyansın
yeni konsepsiyası qəbul olunub.

NATO: yeni konsepsiya,
yeni hədəflər

Məlumdur ki, 73 il əvvəl yaradılan Şimali Atlantika Alyansı
hər bir növbəti sammitində özünün əsas vəzifələrini müəyyən
edir və onların icrası üçün səy və qüvvələrini səfərbər edir. Bu
dəfə də alyansın qarşısında duran vəzifələri özündə ehtiva edən
yeni konsepsiya qəbul edilib.
Bu konsepsiyanı əvvəlki sənədlərdən fərqləndirən əsas
cəhət budur ki, Rusiya Çin ilə birlikdə dünyanın ən güclü hərbi
qurumunun əsas rəqibləri kimi dəyərləndirilib. NATO sammitində
ilk dəfə olaraq Moskva və Pekinin Avropanın təhlükəsizliyinə,
Qərb maraqlarına və dəyərlərinə qarşı yaratdığı təhlükələr
müzakirə predmeti olub.

(ardı 10-cu səhifədə)

Praqada Avropa İttifaqının qeyrirəsmi zirvə görüşü keçiriləcək
Avropa Şurasının sədri Şarl Mişel Çexiyanın Baş
naziri Petr Fialo ilə birgə mətbuat konfransında bildirib ki, oktyabrın 6-7-də Çexiyanın Praqa şəhərində
Avropa İttifaqı (Aİ) ölkələrinin qeyri-rəsmi zirvə görüşü keçiriləcək.

“Azexport” portalı fəaliyyətə başladığı 2017-ci ilin yanvar ayından
2022-ci ilin may ayının sonuna qədər (65 ay ərzində) 145 ölkədən 3 milyard 40 milyon ABŞ dolları dəyərində sifariş qəbul edib.

İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin “İxrac icmalı”nın

məlumatına görə, bunun 215 milyon ABŞ
dolları 2022-ci ilin yanvar-may aylarının,
52,3 milyon ABŞ dolları isə may ayının payına düşüb. Bu da müvafiq olaraq illik 20,7
mln dollar və ya 10,65%, aylıq müqayisədə
isə 22,2 mln dollar yaxud 73,75% çoxdur.
Mayda ixrac sifarişlərinin tərkibində
alma şirəsi, nar konsentratı, pomidor, tibbi
tənzif, pambıq çiyidi, günəbaxan yağı,
qarğıdalı yağı, buğda kəpəyi, toyuq əti,
biyan kökü, kərpic (tikinti materialı) və s.
məhsullar üstünlük təşkil edib.
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Şarl Mişel deyib: "Oktyabrın 6-7-də Praqada Aİ ölkələrinin
dövlət və hökumət başçılarının qeyri-rəsmi zirvə görüşü
keçiriləcək... Burada birlik ölkələri və onun tərkibinə daxil
olmayan dövlətlər arasında əməkdaşlığın inkişafı məsələləri
müzakirə olunacaq. Ukraynadakı vəziyyətə diqqət yetiriləcək”.
Çexiyanın baş naziri Petr Fiala qeyd edib ki, biz böyük
çağırışlarla üzləşirik: “Bunlar təhlükəsizlik, iqtisadiyyat və enerji
sahələrində çağırışlardır: Biz, Aİ ölkələri bir-birimizlə əməkdaşlıq
etməliyik. Aİ və NATO sıx əməkdaşlıq etməlidir".
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Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər
Nazirliyinin zabitlərinə ali xüsusi
rütbələrin verilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 24-cü bəndini rəhbər
tutaraq qərara alıram:
Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin aşağıdakı zabitlərinə polis generalmayoru ali xüsusi rütbəsi verilsin:
polis polkovniki Canpolad Alı oğlu Daanova
polis polkovniki Namiq Zirəddin oğlu Həsənova
polis polkovniki Vüqar Hidayət oğlu Ələkbərova
polis polkovniki Sərdar Süleyman oğlu Səfərova.
İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 1 iyul 2022-ci il

Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər
Nazirliyinin bir qrup əməkdaşının
təltif edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 23-cü bəndini
rəhbər tutaraq qərara alıram:
Cinayətkarlığa qarşı mübarizə,
qanunçuluğun və hüquq qaydasının
möhkəmləndirilməsi, ölkədə tətbiq edilmiş
xüsusi karantin rejiminin tələblərinə riayət
olunmasına nəzarət edilməsi, işğaldan
azad olunmuş ərazilərdə ictimai asayişin
və təhlükəsizliyin təmin edilməsi ilə bağlı xidməti vəzifələrini yerinə yetirməkdə
fərqləndiklərinə görə Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin aşağıdakı
əməkdaşları təltif edilsinlər:

3-cü dərəcəli “Vətənə
xidmətə görə” ordeni ilə
Yusifov Mahmud Şahmurad oğlu – tibb
xidməti polkovniki

“Vətən uğrunda” medalı ilə
Abbasov Rəşad Vaqif oğlu – polis
polkovniki
Aslanov Çingiz Rauf oğlu – polis polkovniki
Həmzəyev Pərviz Mahmud oğlu – polis
polkovniki
Qurbanov Elmir Vaqif oğlu – polis
polkovniki
Məmmədov Emin Mobil oğlu – polis
polkovniki
Nəsirov Zaur Zakir oğlu – polis polkovniki
Sarıyev Bəkir Qəhrəman oğlu – polis
polkovniki
Abbasov Zaur Nürəddin oğlu – polis
polkovnik-leytenantı
Camalov Vüqar Yahya oğlu – polis
polkovnik-leytenantı

Əlizadə Cavidan Gülağa oğlu – polis
polkovnik-leytenantı
Kərimov Rəhman Cəbrayıl oğlu – polis
polkovnik-leytenantı
Qasımov Ceyhun Həsən oğlu – polis
polkovnik-leytenantı
Qasımov Nəvai Becan oğlu – polis
polkovnik-leytenantı
Quliyev Elşən Şahlar oğlu – polis polkovnik-leytenantı
Səlimov Murad Rəfayıl oğlu – polis
polkovnik-leytenantı
Cəfərov Məhiyəddin Bulud oğlu – polis
mayoru
Əliyev Səttar Nizami oğlu – polis
kapitanı
Məmmədov Şakir Fərman oğlu – polis
baş leytenantı

“İgidliyə görə” medalı ilə
Məmmədov Nəsib Sayad oğlu – polis
polkovniki
Qaflanov Qurban Oruc oğlu – polis
polkovnik-leytenantı
Şıxnəbiyev Rəşad Rəhbər oğlu – polis
polkovnik-leytenantı
Nağıyev Kənan İlyas oğlu – polis mayoru
Dadaşov Rəşvin Akif oğlu – polis kapitanı
Mehvalıyev Cəmaləddin Teymur oğlu –
polis baş leytenantı
Həbibullayev Rasim Fərman oğlu –
polis kiçik leytenantı.
İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 1 iyul 2022-ci il

Yair Lapid rəsmən İsrailin baş naziri oldu
İsrailin “Yeş Atid” partiyasının
lideri Yair Lapid iyunun 30-dan
iyulun 1-nə keçən gecə rəsmən
ölkənin baş naziri olub.
Baş nazirin aparatı öz “Twitter”
səhifəsində gecə yarısı Nazirlər Kabinetinin
yeni rəhbərinin rəsmi fotosunu yerləşdirib.
Fotonun altında “İsrailin baş naziri Yair
Lapiddir” yazılıb.
Yair Lapid İsrail tarixində 14-cü baş
nazirdir. O, iyulun 1-dən noyabrın 1-də
İsrail parlamenti Knessetə növbədənkənar
seçkilər keçirilənə qədər baş nazir olacaq.
Bu, son beş ildə keçirilən üçüncü seçki
olacaq.
Lapid səlahiyyətlərin ötürülməsi
mərasimində sabiq baş nazir Naftali
Bennetə deyib: “Biz demokratik, güclü,
çiçəklənən yəhudi dövləti üçün bütün
qüvvəmizlə əlimizdən gələni edəcəyik,
çünki bu, bizim vəzifəmizdir və bu, bizim
hamımızdan vacibdir”
Nazirlər Kabinetinin yeni tərkibi

Knessetə seçkilərdən sonra formalaşdırılacaq.
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Bir sıra birinci instansiya məhkəmələri
hakimlərinin təyin edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Məhkəmə-Hüquq Şurasının
təkliflərini nəzərə alaraq, Azərbaycan
Respublikası Konstitusiyasının 109-cu
maddəsinin 9-cu bəndini rəhbər tutaraq
qərara alıram:
1. “Məhkəmələr və hakimlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 94-cü və 96-cı maddələrinə
uyğun olaraq, hakim vəzifəsinə
aşağıdakı namizədlər birinci instansiya məhkəmələrinin hakimləri təyin
edilsinlər:

ağır cinayətlər
məhkəmələri üzrə:

Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi
Əsgərova-Məmmədova Leyla
Səyavuş qızı
Məmmədzadə Səbinə Adil qızı
Lənkəran Ağır Cinayətlər
Məhkəməsi
Hüseynov Nahid Nəsir oğlu
Sumqayıt Ağır Cinayətlər
Məhkəməsi
Rzayeva Aynur Tapdıq qızı

inzibati məhkəmələr üzrə:
Bakı İnzibati Məhkəməsi
Almazova Aysev Mehman qızı
Məlikov Tural Rauf oğlu
Şəki İnzibati Məhkəməsi
Hacızadə Fəxri Hümmət oğlu
Şirvan İnzibati Məhkəməsi
Hüseynova Amilya Aqil qızı
Nəcəfov Hilal Nəcəfalı oğlu

kommersiya
məhkəmələri üzrə:

Bakı Kommersiya Məhkəməsi
Əhmədova Nərmin Məzahir qızı

Gəncə Kommersiya Məhkəməsi
Quliyeva Gülnaz Elxan qızı
Sumqayıt Kommersiya Məhkəməsi
Alıyeva Həlimə Rəşid qızı

Bakı şəhərinin rayon
məhkəmələri üzrə:
Bakı şəhəri Binəqədi Rayon
Məhkəməsi
Sadıqova Aynurə Vahid qızı
Bakı şəhəri Xətai Rayon
Məhkəməsi
Hacıyeva Sahibə Cavid qızı
Hacıyeva Sülhanə Sərdar qızı
Bakı şəhəri Qaradağ Rayon
Məhkəməsi
Dadaşova Şəfa Əliövsət qızı
Bakı şəhəri Nərimanov Rayon
Məhkəməsi
Əlisoy Xalidə Kəramət qızı
Əfəndizadə Mehriban Xalid qızı
Tağıyeva Nərgiz Nazim qızı
Bakı şəhəri Nizami Rayon
Məhkəməsi
Qədirli Nigar Aftandil qızı
Bakı şəhəri Sabunçu Rayon
Məhkəməsi
İmanova Nigar Arzu qızı
Qədirova Şəbnur Şakir qızı

rayon (şəhər)
məhkəmələri üzrə:
Ağcabədi Rayon Məhkəməsi
Nuriyev Rəşad Mövsüm oğlu
Bərdə Rayon Məhkəməsi
Babaşov Fuad Bəhruz oğlu
Gəncə Şəhər Məhkəməsi
Cəfərli Orxan Nazim oğlu

Əliyev Asif Əmrah oğlu
Quliyev Camal Yusifəli oğlu
Səfərli Xədicə Əlicabbar qızı
Goranboy Rayon Məhkəməsi
Mustafayev Taleh Məhəmmədəli
oğlu
Xaçmaz Rayon Məhkəməsi
Qasımova Vüsalə Yadigar qızı
Qusar Rayon Məhkəməsi
Cəlilov Əli İsa oğlu
Lənkəran Rayon Məhkəməsi
Ağabəyov Nicat Rauf oğlu
Aslanov Murad Şamxal oğlu
Mingəçevir Şəhər Məhkəməsi
Cəbrayılzadə Elza Vaqif qızı
Sabirabad Rayon Məhkəməsi
Allahverdiyev Səlim Məhərrəm oğlu
Şəmkir Rayon Məhkəməsi
Məmmədova Şəfəq Ənvər qızı
Şirvan Şəhər Məhkəməsi
Məmmədova Səidə Hüseynağa qızı
Tovuz Rayon Məhkəməsi
Əliyev Fərid Nadir oğlu
Yevlax Rayon Məhkəməsi
Əliyev Kamil Çingiz oğlu.
2. “Məhkəmələr və hakimlər haqqında” Azərbaycan Respublikası
Qanununun 94-cü maddəsinə və 97-ci
maddəsinin ikinci hissəsinə uyğun
olaraq, Rasim Sarı oğlu Kazımov Bakı
şəhəri Suraxanı Rayon Məhkəməsinin
hakimi təyin edilsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Bakı şəhəri, 1 iyul 2022-ci il

“Kəşfiyyat və əks-kəşfiyyat fəaliyyəti subyektlərinin səlahiyyət dairəsinin,
vəzifə və hüquqlarının bölgüsünün, kəşfiyyat və əks-kəşfiyyat tədbirlərinin
həyata keçirilməsi səlahiyyətlərinin müəyyən edilməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 28 yanvar tarixli
186 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini
rəhbər tutaraq, Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təhlükəsizlik Xidməti
haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi
barədə” 2021-ci il 19 fevral tarixli 1290
nömrəli, “Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi
Dövlət Xidməti haqqında Əsasnamənin,
Xidmətin strukturunun, hərbi qulluqçularının və mülki işçilərinin say həddinin,
ali zabit heyəti vəzifələrinin siyahısının
təsdiq edilməsi barədə” 2021-ci il 22 dekabr tarixli 1509 nömrəli və “Azərbaycan
Respublikasının Strateji Obyektlərin
Mühafizəsi Dövlət Agentliyi haqqında
Əsasnamənin, Agentliyin strukturunun,
hərbi qulluqçularının və mülki işçilərinin
say həddinin, ali zabit heyəti vəzifələrinin
siyahısının təsdiq edilməsi barədə”
2021-ci il 22 dekabr tarixli 1510 nömrəli
fərmanlarına uyğun olaraq qərara alıram:
“Kəşfiyyat və əks-kəşfiyyat fəaliyyəti
subyektlərinin səlahiyyət dairəsinin, vəzifə
və hüquqlarının bölgüsünün, kəşfiyyat
və əks-kəşfiyyat tədbirlərinin həyata
keçirilməsi səlahiyyətlərinin müəyyən
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 28 yanvar tarixli 186 nömrəli Fərmanında (Azərbaycan
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu,
2005, № 1, maddə 20; 2014, № 4, maddə
366; 2017, № 8, maddə 1529) aşağıdakı
dəyişikliklər edilsin:
1. 1-ci hissə aşağıdakı redaksiyada
verilsin:
“1. “Kəşfiyyat və əks-kəşfiyyat
fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa və öz əsasnamələrinə
uyğun olaraq, kəşfiyyat və əks-kəşfiyyat
fəaliyyətinin subyektləri aşağıdakılardır:
1.1. Azərbaycan Respublikasının Xarici Kəşfiyyat Xidməti (kəşfiyyat fəaliyyətinin
subyekti);
1.2. Azərbaycan Respublikasının
Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti (əkskəşfiyyat fəaliyyətinin subyekti);
1.3. Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Təhlükəsizlik Xidməti
(mühafizə olunan şəxslərin və qorunan obyektlərin təhlükəsizliyinin təmin
edilməsi, habelə Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Rabitə və İnformasiya
Təhlükəsizliyi Dövlət Xidmətinin əkskəşfiyyat təminatının həyata keçirilməsi
(texniki sahədə həmin Xidmətlə birlikdə)
sahəsində əks-kəşfiyyat fəaliyyətinin
subyekti);
1.4. müvafiq dövlət orqanlarının aşağıdakı kəşfiyyat və əks-kəşfiyyat fəaliyyətini
həyata keçirən strukturları:
1.4.1. Azərbaycan Respublikası
Müdafiə Nazirliyinin müdafiə sahəsində
hərbi kəşfiyyat fəaliyyətini;
1.4.2. Azərbaycan Respublikası Dövlət
Sərhəd Xidmətinin dövlət sərhədinin
mühafizəsi ilə əlaqədar kəşfiyyat və əkskəşfiyyat fəaliyyətini;
1.4.3. Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Rabitə və İnformasiya
Təhlükəsizliyi Dövlət Xidmətinin texniki
sahədə əks-kəşfiyyat fəaliyyətini;
1.4.4. Azərbaycan Respublikası

Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət
Agentliyinin mühafizə olunan şəxslərin
və strateji obyektlərin təhlükəsizliyinin
təmin edilməsi sahəsində əks-kəşfiyyat
fəaliyyətini.”.
2. 2.3-cü bənddən “7.2.9-cu,” sözləri
çıxarılsın və həmin bənddə “dövlət
mühafizəsi obyektlərinin və mühafizə
olunan obyektlərin təhlükəsizliyinin təmin
edilməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti”
sözləri “mühafizə olunan şəxslərin və
qorunan obyektlərin təhlükəsizliyinin
təmin edilməsi ilə bağlı Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Təhlükəsizlik
Xidməti, texniki kəşfiyyata qarşı əks-təsir
fəaliyyəti ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Rabitə və İnformasiya
Təhlükəsizliyi Dövlət Xidməti, mühafizə
olunan şəxslərin və strateji obyektlərin
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı
Azərbaycan Respublikasının Strateji
Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyi”
sözləri ilə əvəz edilsin.
3. 2.4-cü bənddə “dövlət mühafizəsi
obyektlərinin və mühafizə olunan
obyektlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının
Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti” sözləri
“Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Təhlükəsizlik Xidməti və Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Rabitə və İnformasiya
Təhlükəsizliyi Dövlət Xidməti” sözləri ilə
əvəz edilsin.
4. 2.6-cı bənddə “dövlət mühafizəsi
obyektlərinin və mühafizə olunan
obyektlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
ilə bağlı tərkibində olan hərbi hissələrdə
Azərbaycan Respublikasının Xüsusi
Dövlət Mühafizə Xidməti” sözləri “mühafizə
olunan şəxslərin və qorunan obyektlərin
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı
öz struktur bölmələrində və strukturuna
daxil olan qurumlarda, habelə Azərbaycan
Respublikasının Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidmətində
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təhlükəsizlik Xidməti, mühafizə
olunan şəxslərin və strateji obyektlərin
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı öz
struktur bölmələrində Azərbaycan Respublikasının Strateji Obyektlərin Mühafizəsi
Dövlət Agentliyi” sözləri ilə əvəz edilsin.
5. 2.7-ci bənddə “dövlət mühafizəsi
obyektlərinin və mühafizə olunan
obyektlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
ilə bağlı energetika, nəqliyyat və rabitə
obyektlərində Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti”
sözləri “mühafizə olunan şəxslərin və
qorunan obyektlərin təhlükəsizliyin
təmin edilməsi və Azərbaycan Respublikası Xüsusi Rabitə və İnformasiya
Təhlükəsizliyi Dövlət Xidmətinin əkskəşfiyyat təminatının həyata keçirilməsi
ilə bağlı nəqliyyat və rabitə obyektlərində
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təhlükəsizlik Xidməti, mühafizə
olunan şəxslərin və strateji obyektlərin
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı
energetika obyektlərində Azərbaycan
Respublikasının Strateji Obyektlərin
Mühafizəsi Dövlət Agentliyi” sözləri ilə
əvəz edilsin.

Prezident İlham Əliyev: Cənubi Qafqaz
inteqrasiya edilmiş təhlükəsizlik,
əməkdaşlıq və ümumi rifah məkanı olmalıdır

6. 2.8-ci bənddə “dövlət mühafizəsi
obyektlərinin və mühafizə olunan
obyektlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının
Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti” sözləri
“mühafizə olunan şəxslərin və qorunan
obyektlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təhlükəsizlik Xidməti, mühafizə
olunan şəxslərin və strateji obyektlərin
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı
Azərbaycan Respublikasının Strateji
Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyi”
sözləri ilə əvəz edilsin.
7. Aşağıdakı məzmunda 2.8-2-ci bənd
əlavə edilsin:
“2.8-2. həmin Qanunun 7.2.9-cu
maddəsində nəzərdə tutulmuş vəzifələri
Azərbaycan Respublikasının Dövlət
Təhlükəsizliyi Xidməti, fəaliyyət
istiqamətlərinə uyğun olaraq, dövlət
sərhədinin mühafizəsi ilə əlaqədar
Azərbaycan Respublikasının Dövlət
Sərhəd Xidməti, mühafizə olunan şəxslərin
və qorunan obyektlərin təhlükəsizliyinin
təmin edilməsi və Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Rabitə və İnformasiya
Təhlükəsizliyi Dövlət Xidmətinin əkskəşfiyyat təminatının həyata keçirilməsi ilə
bağlı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təhlükəsizlik Xidməti, mühafizə
olunan şəxslərin və strateji obyektlərin
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı
Azərbaycan Respublikasının Strateji
Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyi
həyata keçirirlər;”.
8. 2.10-cu, 2.11-ci, 2.13-cü və
3.2-ci bəndlərdə “dövlət mühafizəsi
obyektlərinin və mühafizə olunan
obyektlərin təhlükəsizliyinin təmin
edilməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti”
sözləri “mühafizə olunan şəxslərin və
qorunan obyektlərin təhlükəsizliyinin
təmin edilməsi və Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Rabitə və İnformasiya
Təhlükəsizliyi Dövlət Xidmətinin əkskəşfiyyat təminatının həyata keçirilməsi ilə
bağlı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təhlükəsizlik Xidməti, texniki
kəşfiyyata qarşı əks-təsir fəaliyyəti ilə
bağlı Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi
Dövlət Xidməti, mühafizə olunan şəxslərin
və strateji obyektlərin təhlükəsizliyinin
təmin edilməsi ilə bağlı Azərbaycan
Respublikasının Strateji Obyektlərin
Mühafizəsi Dövlət Agentliyi” sözləri ilə
əvəz edilsin.
9. 3-cü hissədə “Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Dövlət Mühafizə
Xidməti” sözləri “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təhlükəsizlik Xidməti,
Azərbaycan Respublikasının Xüsusi
Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi
Dövlət Xidməti, Azərbaycan Respublikasının Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət
Agentliyi” sözləri ilə əvəz edilsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Bakı şəhəri, 1 iyul 2022-ci il

“İlham Əliyev. İnkişaf – məqsədimizdir” çoxcildliyinin 119-cu
kitabı çapdan çıxıb.
AZƏRTAC xəbər verir ki, çoxcildliyin
yeni kitabındakı materiallar 2022-ci ilin
aprel-may aylarını əhatə edir.
O dövrün mühüm hadisələrindən biri
ADA Universitetində “Cənubi Qafqaz:
inkişaf və əməkdaşlıq” mövzusunda
beynəlxalq konfransın keçirilməsi olub.
Həmin konfransda İsveçin Təhlükəsizlik
və İnkişaf Siyasəti İnstitutunun direktoru
Svante Kornelin sualını cavablandıran Prezident İlham Əliyev deyib: “Biz
gələcəyə baxmalıyıq və Cənubi Qafqaz inteqrasiya edilmiş təhlükəsizlik
və əməkdaşlıq, eləcə də ümumi rifah

məkanı olmalıdır. Bu halda, Ermənistanın
siyasəti heç bir məntiqə sığmır. Ola
bilsin, onlara bir az vaxt lazımdır. Bəlkə
də onlar öz fikirləri əsasında ola biləcək
riskləri qiymətləndirməlidirlər. Lakin
hesab edirəm ki, bu, qaçılmazdır. Biz
hazırıq. Gürcü həmkarlarımız da hazırdır.
Fikrimcə, bu, birinci addım ola bilərdi”.
Aprelin 28-də Şuşada işinə başlamış və Bakıda davam etmiş beynəlxalq
konfransda dövlətimizin başçısının çıxışının mətni, suallara cavabları, həmçinin
konfrans barədə materiallar yeni kitaba
daxil edilib.

Kitabda Azərbaycan Prezidentinin işğaldan azad edilmiş bölgələrə
səfərləri də əksini tapıb. Mayın 10-da
Prezident İlham Əliyev Füzuli Rayon
Mərkəzi Xəstəxanasının təməlqoyma
mərasimində iştirak edib. Dövlətimizin
başçısı, həmin gün Şuşaya da gedib,
məşhur tarzən, bəstəkar və sənətkar
Sadıqcanın vaxtilə yaşadığı evdə, Mehmandarovların malikanə kompleksində
aparılan bərpa işləri, “Shusha Boutique
Hotel”in yerləşəcəyi ərazi, Şuşa Real
məktəbində həyata keçiriləcək təmirbərpa işləri ilə tanış olub, “Azərişıq”
ASC-nin Şuşa Rəqəmsal İdarəetmə
Mərkəzinin açılış mərasimində çıxış
edib. Bu səfərlərdən, habelə mayın
12-də Prezidentin Şuşada V “Xarıbülbül” Beynəlxalq Folklor Festivalının
açılışında iştirakından bəhs edən
materiallar çoxcildliyin 119-cu kitabında
toplanıb.
Azərbaycan Prezidentinin Füzuli, Cəbrayıl və Zəngilan rayonlarına
səfəri, o cümlədən, Horadiz–Cəbrayıl–
Zəngilan–Ağbənd avtomobil yolunun (Zəngəzur dəhlizi) tikintisi ilə
tanışlığı, “Cəbrayıl” enerji qovşağının
təməlqoyma mərasimində iştirakı,
Zəngilanda “Ağıllı kənd” layihəsinin
birinci mərhələsinin açılışı zamanı kənd
sakinləri ilə görüşü haqqında informasiyalarla, həmin görüşdəki çıxışının mətni
ilə də yeni kitabda tanış olmaq mümkündür.
Nəşrə Azərbaycan Prezidentinin
Türkiyəyə işgüzar səfəri çərçivəsində
Rize-Artvin Hava Limanının açılışında iştirakına dair xəbərlər, iki qardaş
ölkənin liderlərinin açılış mərasimində
çıxışlarının mətni daxil edilib. Kitabda dövlətimizin başçısının Belçikaya
işgüzar səfəri haqqında informasiyalar
da verilib.
Kitaba Prezident İlham Əliyevin
Azərbaycana səfər etmiş Litva Respublikasının Prezidenti Gitanas Nauseda
ilə görüşü barədə məlumat, liderlərin
mətbuata bəyanatlarının, AzərbaycanLitva biznes-forumunda çıxışlarının
mətnləri daxil edilib.
“Azərnəşr” tərəfindən buraxılan 119cu kitabın hazırlanmasında Azərbaycan
Dövlət İnformasiya Agentliyinin
(AZƏRTAC) materiallarından istifadə
olunub.

Gəncə Şəhər Məhkəməsinin sədri, sədrinin
müavini və hakimlərinin təyin edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Məhkəmə-Hüquq Şurasının
təkliflərini nəzərə alaraq, Azərbaycan
Respublikası Konstitusiyasının 109-cu
maddəsinin 9-cu və 32-ci bəndlərini,
habelə “Məhkəmələr və hakimlər
haqqında” Azərbaycan Respublikası
Qanununun 94-cü maddəsini və 97-ci
maddəsinin ikinci hissəsini rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. Xəqani Qəhrəman oğlu Tağıyev
Sumqayıt Kommersiya Məhkəməsinin
hakimi və sədri vəzifəsindən azad

edilərək Gəncə Şəhər Məhkəməsinin
hakimi və sədri təyin edilsin.
2. Tural Şəmsi oğlu Qocayev Gəncə
Şəhər Məhkəməsinin hakimi və sədrinin
müavini təyin edilsin.
3. Mustafa Əli oğlu Mustafayev
Şəmkir Rayon Məhkəməsinin hakimi
vəzifəsindən azad edilərək Gəncə
Şəhər Məhkəməsinin hakimi təyin
edilsin.
4. Aşağıdakı hakimlər Gəncə Şəhər
Məhkəməsinin hakimləri təyin edilsinlər:

Hüseynov Kənan Zakir oğlu
Hüseynov Zaur Nazim oğlu
İmanov Zaman Şakir oğlu
Şirinov Gündüz Əhməd oğlu
Tağıyev Cavid Tahir oğlu.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Bakı şəhəri, 1 iyul 2022-ci il

“Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı – Şuşa şəhəri haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə”
Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il 13 may tarixli 527-VIQD
nömrəli Qanununun tətbiqi və “Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı –
Şuşa şəhəri haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il 31 may
tarixli 338-VIQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 22 iyun tarixli 1374 nömrəli
Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 19-cu
və 32-ci bəndlərini rəhbər tutaraq,
“Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı
- Şuşa şəhəri haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununda dəyişiklik
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il 13 may tarixli
527-VIQD nömrəli Qanununun qüvvəyə
minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun
tətbiqini təmin etmək məqsədilə qərara
alıram:
1. Müəyyən edilsin ki:
1.1. “Azərbaycanın mədəniyyət
paytaxtı – Şuşa şəhəri haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununun 3-1.2-ci maddəsində hər iki
halda nəzərdə tutulmuş müvafiq icra
hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
həyata keçirir;

1.2. həmin Qanunun 3-1.2-ci
maddəsində birinci halda “orqan (qurum)” dedikdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti nəzərdə tutulur;
1.3. həmin Qanunun 3-1.2-ci
maddəsində ikinci halda “orqan (qurum)” dedikdə Şuşa Şəhəri Dövlət
Qoruğu İdarəsi nəzərdə tutulur.
2. “Azərbaycanın mədəniyyət
paytaxtı – Şuşa şəhəri haqqında”
Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il
31 may tarixli 338-VIQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 22
iyun tarixli 1374 nömrəli Fərmanında
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021, № 6 (I kitab),
maddə 589) aşağıdakı dəyişikliklər
edilsin:
2.1. 1.1-ci bəndə “2.2-ci,”
sözlərindən sonra “3-1.2-ci (hər iki

halda),” sözləri əlavə edilsin;
2.2. 1.2-ci bəndə “Qanunun”
sözündən sonra “3-1.2-ci (birinci halda),” sözləri əlavə edilsin;
2.3. 1.4-cü bəndə “1.2-ci,”
sözlərindən sonra “3-1.2-ci (ikinci halda),” sözləri əlavə edilsin.
3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti “Azərbaycanın
mədəniyyət paytaxtı - Şuşa şəhəri
haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə”
Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il
13 may tarixli 527-VIQD nömrəli Qanunundan irəli gələn məsələləri həll etsin.

İlham ƏLIYEV
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Prezidenti
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2 iyul 2022-ci il, şənbə

Azərbaycan Xəzərə dostluq, təhlükəsizlik,
sülh və əməkdaşlıq dənizi kimi baxır
Xəzəryanı ölkələr arasında dostluq
və mehriban qonşuluq münasibətləri, o
cümlədən, BMT, ATƏT, İslam Əməkdaşlığı
Təşkilatı, Türk Dövlətləri Təşkilatı, MDB və
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində
ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlıq Xəzər
dənizində sabitliyin və təhlükəsizliyin
mühüm amilidir.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Aşqabad, 29 iyun 2022-ci il
Ulu öndər Heydər Əliyev xatırladırdı
ki, biz təkcə sərhəd qonşularımızla
və ya türkdilli ölkələrlə deyil, eləcə
də, Xəzəryanı ölkələr və postsovet
məkanındakı dövlətlərlə əməkdaşlığın
genişləndirilməsinə çalışacağıq. Çünki
bizim iqtisadiyyatımız, ilk növbədə, bu
ölkələrin iqtisadiyyatı ilə bağlı olmuşdur.
Artıq hamının bəyəndiyi və etiraf
etdiyi faktdır ki, Prezident İlham Əliyev
bütün sahələrdə olduğu kimi, xarici
siyasətin bu istiqamətində də ulu
öndərin siyasi kursunu mükəmməl
şəkildə və yaradıcılıqla davam etdirir.
Dövlət başçımızın iyunun 29-da reallaşdırdığı Aşqabad səfəri də məhz həmin
arqumentin təsdiqi kimi qəbul edilir.
“Xəzər beşliyi”nin Aşqabad sammiti barədə çox yazıldığına və danışıldığına görə bu yazıda ancaq həmin
formatın regional təhlükəsizliyə verdiyi
töhfələrdən danışmaq istəyirəm.
1991-ci ildə Sovet İttifaqı dağılana
qədər Xəzər SSRİ və İran arasında
bölüşdürülmüşdü. Regionda yeni
ölkələrin yaranması isə vəziyyəti xeyli
mürəkkəbləşdirirdi. Xəzərə dəniz kimi
baxıldığı təqdirdə, okeanla əlaqəsi
olmayan bu hövzə Beynəlxalq Dəniz
Qanununa, yəni Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının Dəniz Qanununa tabe olacaqdı. Həmin məcburi sənəd ölkələrin
dünya okeanından necə istifadə edə
biləcəyi ilə bağlı qaydaları müəyyən
edir. Yəni Xəzəri dəniz kimi tanısaydıq,
sahilyanı ölkələrlə yanaşı başqaları da
burada resurs axtara bilərdilər. Xəzərə
göl kimi yanaşdıqda isə, onun sahəsi
beş sahilyanı ölkə arasında bərabər bölünmüş olardı. 2018-ci ilin avqustunda
Qazaxıstanın Aktau şəhərində Xəzərin
statusu barədə imzalanmış konvensiya
bu mübahisəni həll etmək üçün bir yol
xəritəsi rolunu oynayırdı. Belə ki, həmin
konvensiya Xəzərə “xüsusi hüquqi
status” verir. Yəni o, nə dəniz, nə də
göl kimi təyin edilir. Odur ki, bu sənədə
əsasən, yerüstü su ümumi istifadə olunacaq, yəni ərazi sularından kənarda
bütün sahilyanı ölkələrə giriş azadlığı
verilir. Təbii sərvətlərlə zəngin olan
dəniz dibi isə bölünür.
“Xəzər beşliyi” arasında bu
mükəmməl sənədin ərsəyə gəlməsinə
görə qazaxıstanlı siyasətçilər ulu öndər
Heydər Əliyevin siyasi uzaqgörənliyini,
Türkmənistan rəhbərliyi isə Prezident
İlham Əliyevin prinsipiallığını xüsusi
qeyd edirlər.
Bu da əsassız deyil. Çünki
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev
Bakıda Xəzəryanı ölkələrin dövlət
başçılarının Zirvə Görüşündə məsələyə
böyük inamla münasibət bildirmiş-

“Qoşulmama Hərəkatı beynəlxalq
arenada daha fəal rol oynamaq
üçün platforma da ola bilər”
(əvvəli 1-ci səhifədə)

Prezident İlham Əliyev Qoşulmama
Hərəkatı Parlament Şəbəkəsinin “Dünyada sülhün və dayanıqlı inkişafın təşviqində
milli parlamentlərin rolunun gücləndirilməsi”
mövzusuna həsr olunan Bakı konfransındakı çıxışında da respublikamızın paytaxtında Qoşulmama Hərəkatının Parlament
Şəbəkəsinin yaradılması təşəbbüsünü
yüksək qiymətləndirib: “Həmrəylik və qarşılıqlı

A

zərbaycan dövlətinin xarici siyasətinin mühüm tərkib
hissələrindən biri region ölkələri ilə münasibətlərin
yüksək səviyyədə qurulmasına nail olmaqdır.
Bu məqsədlə də ləyaqətli sülhə, ədalətli tərəfdaşlığa,
bərabərhüquqlu əməkdaşlığa, mehriban qonşuluğa, təhlükəsiz
birgəyaşayış prinsiplərinə daim xüsusi önəm veririk.
di: “Bizi birləşdirən Xəzər dostluq,
əməkdaşlıq dənizidir. Mən əminəm
ki, Xəzəryanı ölkələrin dövlət başçılarının növbəti zirvə görüşü Xəzərdə
sülhün, təhlükəsizliyin təmin edilməsi,
əməkdaşlığın dərinləşməsi üçün mühüm addım olacaqdır. Xəzər dənizinin
hüquqi statusunun müəyyən edilməsi
istiqamətində çox fəal işlər gedir,
ekspert qrupları işləyir. Ümid edirəm
ki, gələcək dövrlərdə bu istiqamətdə
əməli nəticələr əldə olunacaqdır. Bu
günə qədər Xəzərin hüquqi statusunun müəyyən edilməməsi aramızda olan dostluq əlaqələrinə heç bir
təsir göstərmədi. Münasibətlərimiz
çoxşaxəlidir. Əlbəttə, biz çox istərdik ki,
Xəzərin hüquqi statusu tezliklə öz həllini
tapsın və bu istiqamətdə səylərimizi
davam etdirəcəyik”.
Bəli, dövlət başçıları bu istiqamətdə
səylərini davam etdirdilər və nəticədə
yuxarıda qeyd etdiyimiz mükəmməl
sənəd ərsəyə gəldi.
Prezident İlham Əliyev 2014-cü il
sentyabrın 29-da Xəzəryanı ölkələrin
dövlət başçılarının Həştərxanda
keçirilən IV Sammitində Bakı Sammitinin sənədlərini xatırladaraq demişdi: “Bakı Sammitinin yekunlarına
əsasən imzalanan “Xəzər dənizində
təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq
haqqında Saziş” qaçaqmalçılığa,
brakonyerliyə, qanunsuz miqrasiyaya, insan alverinə, mütəşəkkil
cinayətkarlığa və terrorizmə qarşı
mübarizə sahəsində sərhəd xidmətləri
və digər dövlət qurumları arasında
əməkdaşlığın və qarşılıqlı fəaliyyətin
mühüm mexanizmini yaratdı. Ötən
dövrdə Xəzər dənizində əməkdaşlığın

hüquqi bazasının möhkəmləndirilməsi
üzrə xeyli iş görülüb. Tərəflər “Xəzər
dənizində fövqəladə halların qabaqlanması və nəticələrinin aradan
qaldırılması sahəsində əməkdaşlıq
haqqında Saziş”in razılaşdırılmasını başa çatdırıb, imzalanması üçün
təklif ediblər. Xəzəryanı dövlətlərin bu
sahədə əməkdaşlığının və qarşılıqlı
fəaliyyətinin möhkəmlənməsi Xəzərdə
daha səmərəli və təhlükəsiz fəaliyyətə
xidmət edəcək”.
Dövlət başçımız xatırladır ki, biz
Bakı Sammitində qəbul edilmiş uzlaşdırılmış qərara sadiqliyimizi təsdiqləyərək,
sahilyanı dövlətin suverenliyinin şamil
edildiyi su məkanı da daxil olmaqla 25
dəniz mili ölçüsünü əsas götürərək milli
zonanın eninin müvafiq şəkildə razılaşdırılmasına tərəfdarıq. Biz dənizin dibinin həmhüdud sahələrinin bölgüsündə
əsas norma kimi hamılıqla tanınmış
orta xətt prinsipini toxunulmaz hesab
edir, dənizçilik, Xəzər dənizindən digər
dənizlərə sərbəst gediş-gəliş və tranzit
məsələlərinə böyük əhəmiyyət veririk.
Yəni başda İlham Əliyev olmaqla
Azərbaycan dövləti istənilən məsələni
sülh yolu ilə, danışıqlar prosesiylə həll
etmək istədiyinə görə dövlətimiz daim
bir-birindən üstün nailiyyətlərə imza atır.
Xatırladaq ki, Xəzərin hüquqi
statusunun ilkin müddəaları Peterburq
(1723), Rəşt (1731), Gülüstan (1813),
Türkmənçay (1828) müqavilələrində
öz əksini tapmışdır. Lakin həmin
sənədlərdə də hüquqi baxımdan
“status” anlayışı olmamışdır. Bu
müqavilələrlə Rusiyaya Xəzərdə böyük
imtiyazlar verilirdi. Xəzərin hüquqi statusuna daha çox diqqət ayıran sənəd

1921-ci il fevralın 26-da Moskvada
imzalanmış Rusiya – İran müqaviləsi
olmuşdur.
1970-ci ildə isə ilk dəfə olaraq Xəzər
dənizinin SSRİ-yə məxsus hissəsinin
sektorlara bölünməsi məsələsi müzakirə
edilməyə başlanmış və SSRİ-nin Neft
Sənayesi Nazirliyi tərəfindən həyata
keçirilmişdir. Bu bölgüyə əsasən Xəzər
dənizi müvafiq olaraq Rusiya, Qazaxıstan, Azərbaycan, Türkmənistan, habelə,
SSRİ-nin quru sərhədi ilə müəyyən
edilən İran sektoruna bölünmüşdür. Bu
bölgü zamanı Xəzərin hüquqi, coğrafi
vəziyyətindən irəli gələn, beynəlxalqhüquqi təcrübədə hamı tərəfindən qəbul
edilmiş orta xətt prinsipi əsas götürülmüşdür.
Sonda xatırladaq ki, dövlət başçımız “beşliyin” Aşqabad sammitində
regional sülh, sabitlik və təhlükəsizlik
məsələlərini növbəti dəfə qabartmışdır: “Qeyd etməyə şadam ki, bizim
qarşılıqlı fəaliyyətimizin əsasını bütün
tərəflərin mənafelərinin nəzərə alınması, Xəzəryanı dövlətlərin suverenliyinə,
ərazi bütövlüyünə, müstəqilliyinə
hörmət və bir-birinin daxili işlərinə
qarışmamaq təşkil edir. Xəzər dənizi
bizim regionun xalqlarının rifahının
yüksəldilməsinə yönəlmiş bir çox
beynəlxalq və regional layihələrin mühüm tərkib hissəsidir”.
Bəli, artıq hamının qəbul etdiyi
faktdır ki, nəqliyyat infrastrukturunun
inkişafı, nəqliyyat xidmətlərinin və
multimodal daşımaların keyfiyyətinin
yaxşılaşdırılması əməkdaşlığın mühüm istiqamətidir. Nəqliyyat sahəsində
Xəzəryanı dövlətlər arasında bağlanmış
ikitərəfli və çoxtərəfli müqavilələr Xəzər
dənizi regionunun inkişaf etmiş infra
struktura malik iri beynəlxalq nəqliyyat
qovşağına çevrilməsi üçün yaxşı təməl
yaradır. Bunun isə bir adı var: Regional
təhlükəsizliyə, sülhə və sabitliyə verilən
töhfələr.

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,
“Xalq qəzeti”

Ermənilər Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda
tarixi-mədəni irsimizi məhv ediblər
İşğalçı ölkənin Azərbaycan ərazisində törətdiyi vəhşiliklər
barədə söz açan dövlət başçımız bildirib ki, on minlərlə insan azad
olunmuş ərazilərə səfər edib. Onların arasında xarici siyasətçilər,
parlamentlərin sədrləri və üzvləri, ekspertlər və sadə vətəndaşlar da var.
Məscidlərimizin təhqir olunmasını, mədəni abidələrimizə qarşı törədilən
vəhşilikləri hamı görüb. Təəssüf ki, ermənilərin bu vəhşiliklərinə qarşı
etinasızlıq nümayiş etdirilib.
İşğal dövründə keçmişimizdən,
ulu əcdadlarımızdan bizə miras qalan
tarixi, mədəni abidələrimiz, memarlıq
abidələrimiz və müqəddəs dini inanc
yerlərimiz olan məscidlər, türbələr,
qəbiristanlıqlar, dünyanın ən qədim
yaşayış məskənlərindən olan Azıx
mağarası, Tağlar mağarası və digər
nadir maddi və mənəvi mədəniyyət
nümunələri erməni vandalizminin
qurbanına çevrilmişdir. Bu isə təkcə xalqımızın deyil, ümumilikdə, bəşəriyyətin
mənəvi irsinə qarşı qəsd, dünya mədəni
sivilizasiyasına vurulan ağır zərbələr
kimi Haaqa Konvensiyası, həmçinin
UNESCO-nun “Ümumdünya mədəni
və təbii irsin qorunması haqqında”
Konvensiyasının tələblərinin kobud
şəkildə pozulmasıdır. Beynəlxalq hüquq
normalarını həyasızcasına tapdalayan
Ermənistan otuz ilə yaxın dövrdə zəngin
tarixi, mədəni irsimizə xas memarlıq
və arxeoloji abidələrimizi işğal altında
saxlayaraq, hərbi cinayət törətməklə
onları kütləvi şəkildə məhv edib və ya
saxta tarix yaratmaq xülyası ilə saxtalaşdırmağa səy göstəriblər.
Ağdamın xarabalıqlarını görən
bir jurnalist – Qafqaz üzrə tanınmış
mütəxəssis, britaniyalı Tomas de
Vaal bu şəhərdə ermənilər tərəfindən
törədilmiş dağıntıları II Dünya
müharibəsində amerikalıların darmada-

Qoşulmama Hərəkatı təkcə ölkələr üçün maraqlarını müdafiə
etmək və bir-birini dəstəkləmək platforması deyil, beynəlxalq arenada daha fəal rol oynamaq üçün platforma da ola bilər. Azərbaycan
olaraq biz bunu görmək arzusundayıq və ümid edirəm ki, bizim hörmətli qonaqlarımız, Qoşulmama Hərəkatına üzv ölkələrin
parlamentlərinin nümayəndələri bu işə töhfə verəcək və əlbəttə ki, mən
də Qoşulmama Hərəkatına üzv ölkələrin dövlət və hökumət başçıları ilə
məsləhətləşmələrimi davam etdirəcəyəm.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

ğın etdikləri yapon şəhərləri Xirosima və
Naqasaki ilə müqayisə edərək, Ağdamı
“kiçik Xirosima” adlandırmışdı.
Ermənistan rəhbərliyi
azərbaycanlıların tərk etdiyi dədə-baba
yurdlarında soydaşlarımıza məxsus
bütün tarixi izləri silməklə yanaşı,
xalqımızın, ümumilikdə isə bütün
müsəlmanların heysiyyatına toxunmaq
məqsədilə bəzi məscidlərdən hətta donuz və mal-qara üçün saxlanc yeri kimi
də istifadə ediblər.
Prezident İlham Əliyev bu xüsusda
deyib: “Bizim tarixi-dini abidələrimiz
Ermənistan tərəfindən dağıdılıb. Dini
abidələrimiz təhqir edilib. İşğal edilmiş
ərazilərdə məscidlərimiz ermənilər
tərəfindən dağıdılıb və bəzi məscidlərdə
hətta onlar heyvan saxlayıblar. Bu çirkin
əməlləri əks etdirən bir çox video və
foto sənədlər, sübutlar vardır. Onları
internetdə tapmaq olar”. Tarixi irsimizə
vurulan bu zərbələri dünya birliyi hələ
də ağır sükut və susqunluqla seyr
etməkdədir.
Dövlət başçımız torpaqlarımız
işğaldan azad olunduqdan az müddət
keçdikdən sonra dəfələrlə bu ərazilərə
səfər edib və həmin vandallığın şahidi
olub. Səfərlər zamanı ölkə başçımız
işğaldan azad edilmiş ərazilərimizin
ictimaiyyət nümayəndələri ilə görüşüb,
gələcəkdə yenidən qurulacaq şəhər və

kəndlərimizin görüntüsü barədə onların
da təkliflərini dinləyib.
İşğaldan azad edilmiş rayonlarda
bərpa-quruculuq işləri bu günlər sürətlə
davam edirilir. Bu regionların mədəni
mühiti tədricən formalaşdırılacaq, yeni
mədəniyyət evləri, sərgi salonları,
muzeylər, kitabxanalar kinoteatrlar
yaradılacaq. Biz bu nümunəni Zəngilan
rayonunda inşa edilən “ağıllı kənd” in
simasında görürük.
Heydər Əliyev Mərkəzində “İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə mədəni
irs abidələrinin bərpası üzrə layihələr:
hədəflər, çağırışlar, xüsusiyyətlər,
perspektivlər” mövzusunda keçirilən
dəyirmi masada çıxış edən Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin köməkçisi
Anar Ələkbərov bildirib ki, otuz ilə yaxın
müddətdə Ermənistanın işğalı altında olan ərazilərimiz müzəffər Ali Baş
Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə azad edildikdən sonra bu torpaqlarda quruculuq-bərpa işləri başlanıb.
Bölgədə infrastruktur layihələri ilə yanaşı, tarixi və mədəniyyət abidələrinin
inventarlaşdırılması, mühafizəsi, o
cümlədən, bərpası istiqamətində genişmiqyaslı işlər həyata keçirilir.
Fond ötən müddət ərzində artıq bir
sıra mədəniyyət abidələrinin bərpasını
başa çatdırıb. Şuşa şəhərində Molla
Pənah Vaqifin muzey-məqbərə kom
pleksinin təmir-bərpa və yenidənqurma
işləri yekunlaşıb. Kompleksdə işlər
Heydər Əliyev Fondu tərəfindən 2021-ci
ilin mart ayından başlayıb və abidə tarixi görkəminə uyğun olaraq bərpa edilib.
Həmçinin böyük Azərbaycan şairi Molla
Pənah Vaqifin büstü, dahi bəstəkar
Üzeyir Hacıbəylinin heykəli yenidən
Şuşa şəhərində ucaldılıb.
Mədəniyyət paytaxtımız Şuşa

şəhərində digər abidələrin bərpası da
diqqət mərkəzindədir. Şuşa rayonunun
xüsusi nümayəndəsi Aydın Kərimov
bildirib ki, dövlət başçısının tapşırığına əsasən, şəhərin tarixi görkəminin
bərpası üzrə qısa müddət ərzində
xeyli işlər görülüb. Şəhərin tarixi
abidələr yerləşən hissələri zonalara
ayrılıb. A.Kərimov deyib: “Təkcə Şuşa
şəhərində 150-dən çox tarixi abidə
mövcuddur. Bu abidələrin hər birinin
bərpası bizim üçün xüsusi önəm daşıyır. Prezident İlham Əliyevin Şuşanın
mədəniyyət paytaxtı elan edilməsi
barədə sərəncam imzalaması şəhərin
xüsusi əhəmiyyətə malik olduğunu bir
daha göstərir. Buna görə də Şuşanın
bərpası və yenidənqurması xüsusi
həssaslıqla aparılır”.
İşğaldan azad edilmış ərazilərdə
bərpa olunan abidələr təkcə
Azərbaycanın deyil, bütün dünyanın
mənəvi sərvətidir. Ona görə də bu
sərvətin qorunub gələcək nəsillərə çatdırılması bizim mənəvi borcumuzdur.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,
“Xalq qəzeti”

dəstəyin gücləndirilməsi istiqamətində əlavə
bir addım olan Azərbaycanın bu təşəbbüsünü
dəstəklədiyinə görə Qoşulmama Hərəkatına
üzv olan dövlətlərə minnətdarlığımı bildirirəm.
Azərbaycan parlamentinin səkkiz il ərzində
sabiq bir üzvü olaraq, sizin sabiq həmkarınız
olaraq mən parlament diplomatiyasının
və parlamentlərarası münasibətlərin necə
əhəmiyyət kəsb etdiyini yaxşı bilirəm. Əminəm
ki, parlament şəbəkəmiz təkcə ölkələrimiz
arasında həmrəyliyə töhfə verməyəcək, eyni zamanda, dünyanın müxtəlif parlament təşkilatları
ilə sıx iş münasibətləri quracaq”.
Dövlətimizin başçısı nitqində Qoşulmama
Hərəkatının Birləşmiş Millətlər Təşkilatından
sonra ikinci ən böyük beynəlxalq təsisat
olduğunu, həmçinin, bu qurumun üzv ölkələrin
haqq səsinin dünya miqyasında eşidilməsini
reallaşdıran əhəmiyyətli bir platforma kimi
tanındığını da diqqətə çatdırıb. Ölkə rəhbəri,
eyni zamanda, Qoşulmama Hərəkatının Parlament Şəbəkəsinin yaradılmasının Azərbaycan
tərəfindən irəli sürülən və dəstək qazanan
yeganə ideya olmadığını, belə bir təşəbbüslə
gənclər şəbəkəsinin də tezliklə fəaliyyətə
başlayacağını qeyd edib: “Növbəti ay burada,
Bakıda başqa önəmli bir tədbir, Qoşulmama
Hərəkatının Gənclər Sammiti keçiriləcəkdir.
Bunlar Qoşulmama Hərəkatının institusional inkişafı üçün atılmış addımlardır və hesab edirəm
ki, bu istiqamətdə praktiki addımların atılması
üçün vaxt yetişib. Azərbaycanın irəli sürdüyü və
üzv dövlətlər tərəfindən dəstəklənmiş digər bir
təşəbbüs Nyu-Yorkda Qoşulmama Hərəkatının
Dəstək Ofisinin yaradılmasıdır”.
Yeri gəlmişkən, Azərbaycanın beynəlxalq
təşkilatlarda etibarlı tərəfdaş kimi qəbul
edilməsində Qoşulmama Hərəkatındakı sədrlik
fəaliyyəti də önəmli rol oynayıb. Qeyd edək
ki, Prezident İlham Əliyev bu nüfuzlu qurumun güclənməsinə mühüm töhfələr verib.
Dövlətimizin başçısı qlobal çağırışların həlli
istiqamətində təşəbbüsləri və səmərəli fəaliyyəti
ilə Azərbaycanın sədrliyi dövründə Qoşulmama Hərəkatının dünyada rolu və nüfuzu daha
yüksəlib.
Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın Qoşulmama Hərəkatına sədrliyinin üzv dövlətlərin
dəvəti ilə daha bir il uzadılmasına münasibət
bildirərək qeyd edib ki, bunun bir neçə səbəbi
var. İlk növbədə, Azərbaycanın bu təşkilata
sədrliyi dövründə bütün üzv ölkələr gördülər
ki, bizim sözümüzlə əməlimiz arasında heç bir
fərq yoxdur. Çünki Azərbaycan ötən müddətdə
üzv ölkələrin maraqlarını, beynəlxalq hüququ və ədaləti müdafiə edib və hazırda da
bu cür səmərəli fəaliyyətini həyata keçirir.
Azərbaycanın İkinci Qarabağ müharibəsində
təkbaşına, bütün təzyiqlərə və təhdidlərə baxmayaraq, beynəlxalq hüququ və ədaləti bərpa
etməsi bunun bariz ifadəsidir.
Onu da deyək ki, Vətən müharibəsində
əldə edilən parlaq tarixi qələbə Qoşulmama
Hərəkatına bütün üzv dövlətlər tərəfindən
ölkəmizə olan hörməti daha da artırdı. Eyni zamanda, Azərbaycan sədrlik fəaliyyətinə çox böyük məsuliyyətlə yanaşdı, üzv ölkələrin maraqlarını beynəlxalq tribunalarda qətiyyətlə müdafiə
etdi. Təbii ki, bu, qarşılıqlı oldu. Azərbaycanın
təşəbbüsü ilə COVID-lə bağlı Zirvə görüşü keçirildi. Respublikamız 30-dan çox ölkəyə humanitar və maddi yardım göstərdi. Onların böyük
hissəsi Qoşulmama Hərəkatına üzv ölkələr idi.
Bundan başqa, Azərbaycanın təşəbbüsü ilə
COVID-lə bağlı BMT Baş Assambleyasının Xüsusi sessiyası keçirildi. BMT çərçivəsində digər
addımlar da atıldı, vaksin millətçiliyinə qarşı
Azərbaycan səsini ucaltdı. Bununla da ölkəmiz
dünyada ön sıralarda dayandığını təsdiqlədi.
Ümumiyyətlə, bu məsələ ilə bağlı Azərbaycan
kimi qətiyyətlə çıxış edən, sözünü deyən ikinci
dövlətin olması nəzərə çarpmadı.
Qoşulmama Hərəkatının Azərbaycana olan
həmrəylik münasibəti Ermənistan tərəfindən,

təqribən, 30 illik işğaldan sonra torpaqlarımızın
azad edilməsi zamanı daha qabarıq nəzərə
çarpdı. Belə ki, həmin dövrdə Azərbaycan
öz torpağında savaşırdı, ədaləti, beynəlxalq
hüququ bərpa edirdi. Lakin əfsuslar olsun ki, o
zaman bəzi ölkələr tərəfindən respublikamıza
qarşı qarayaxma, böhtan və şantaj kampaniyası aparılırdı. Əslində, bu, sadəcə, şifahi
kampaniya və ya ictimai ittihamlar deyildi. Bəzi
ölkələr Azərbaycanın bu haqq işini BMT, onun

Təhlükəsizlik Şurası səviyyəsinə çıxarmağa
cəhd göstərirdi. Lakin həmin vaxt Təhlükəsizlik
Şurasının qeyri-daimi üzvü olan, Qoşulmama Hərəkatında təmsil olunan dost dövlətlər
tərəfindən anti-Azərbaycan mahiyyətli bəyanat
bloklandı və bununla da ermənipərəst qlobal
qüvvələrin Azərbaycana qarşı hücumunun
qarşısı alındı.
Qoşulmama Hərəkatı ölkələrinin belə
qətiyyətli mövqeyi onların “Bandunq
prinsipləri”nə və Hərəkatın dəyərlərinə sadiqliyini nümayiş etdirdi. Azərbaycan onların bu
mövqeyini ikitərəfli münasibətlərimizdə tarixi
dostluq jesti kimi dəyərləndirdi.
Prezident İlham Əliyev Qoşulmama
Hərəkatı Parlament Şəbəkəsinin Bakı kon
fransındakı çıxışında da “Bandunq prinsipləri”
ilə bağlı mövqeyini bir daha diqqətə çatdırdı:
“Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatının nisbətən
yeni üzvüdür. Biz Qoşulmama Hərəkatı ailəsinə
2011-ci ildə qoşulduq və fəaliyyətimizin ilk
günlərindən bəri həmrəylik, qarşılıqlı dəstək
və Bandunq prinsiplərinin təşviqinə töhfəmizi
verməyə çalışmışıq. Biz Bandunq prinsipləri
ilə tamamilə razıyıq və bu prinsiplərin ölkələr
arasında əməkdaşlıq və qarşılıqlı fəaliyyət
üçün yeganə əsas kimi qəbul edirik. Ərazi
bütövlüyü, suverenlik, müstəqillik, bir-birinin
işlərinə müdaxilə etməmə – bu prinsiplər bütün
ölkələr tərəfindən qorunub saxlanılsaydı, heç
bir müharibə, münaqişə və ədalətsizlik olmazdı. Fəaliyyətimizin ilk günlərindən Azərbaycan
Qoşulmama Hərəkatının bütün təşəbbüslərinə
çox fəal cəlb olunmuşdur”.
Dövlətimizin başçısı konfransda ATƏT-in
Minsk qrupu ilə bağlı fikirlərini də bildirdi.
Bildirdi ki, Azərbaycan uzun illər, təqribən, 30 il
ərzində münaqişənin ədalətli həllini gözləyirdi,
beynəlxalq ictimaiyyətin ədalətsizliyə və işğala
son qoyulmasına yardım edəcəyinə inanırdı.
Bu məqsədlə ATƏT 1992-ci ildə Minsk qrupunu təsis etdi və qarşısına münaqişəni həll
etmək kimi taleyüklü bir vəzifə qoydu. Amma
Minsk qrupu bu münaqişənin əbədi olmasını
istəyənlərin əlində alətə çevrildi.
Prezident İlham Əliyev daha sonra deyib: “Bu gün Azərbaycanın münaqişəni həll
etməsindən, işğala son qoymasından, özünün
ərazi bütövlüyünü hərbi-siyasi yollarla bərpa
etməsindən sonra Minsk qrupuna ehtiyac
yoxdur. Biz Minsk qrupuna artıq əlvida demişik.
Təəssüflər olsun ki, Ermənistan və digərləri
onu həyata qaytarmağa çalışır. Lakin bu,
mümkünsüzdür. O, artıq ölüb. İşğaldan əziyyət
çəkmiş ölkə kimi biz bunu açıq şəkildə bəyan
edirik. Düşünürəm ki, ATƏT-in Minsk qrupu
ilə bağlı hər hansı spekulyasiya nəinki qeyriməhsuldardır, eyni zamanda, regionda mümkün
sülhün bərqərar olması üçün dağıdıcı təsirə
malikdir”.
Beləliklə, bu gün heç kimə sirr deyil ki,
Ermənistan torpaqlarımızın 20 faizini uzun illər
işğal altında saxlayanda, sözügedən problemin həlli uzananda dünya birliyi, beynəlxalq
təşkilatlar tərəfindən məsələyə ikili standartlarla
yanaşılıb, münaqişənin ədalətli həllinə ciddi
maraq göstərilməyib, ən əsası isə münaqişənin
həlli istiqamətində ATƏT-in Minsk qrupu öz
vəzifəsinin öhdəsindən gəlməyib.
Dövlətimizin başçısı çıxışının sonunda Qoşulmama Hərəkatının dünyada BMT-dən sonra
ikinci ən böyük beynəlxalq təsisat kimi böyük
nüfuzunun olduğu nəzərə alınaraq, təşkilatın
sülh və təhlükəsizlik naminə səylərinin səfərbər
edilərək mövcud potensialı və həmrəyliyi
gücləndirməyin, vahid mövqedən qərarlar
verməyin zəruriliyini diqqətə çatdırıb. Bununla
da Qoşulmama Hərəkatı ədalətsizliklə üzləşən
və öz milli maraqlarını müdafiə etməyə çalışan bəzi üzv dövlətlərin oxşar problemlərinin
həllində platforma rolunu oynaya bilər.

Vaqif BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”
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Kəlbəcərin baş planı
xoş gələcək müjdəsidir

Biz Kəlbəcəri bir güllə atılmadan azad etdik, öz doğma
diyarımızı qaytardıq və bu gün Kəlbəcərdə quruculuq işləri
gedir. Mən ikinci dəfədir Kəlbəcərə gəlirəm və bu gün də
bir çox tədbirlər var. Kəlbəcərin infrastrukturu, elektrik
təchizatı, su təchizatı, evlərin tikilməsi – artıq buna start verilir. Əlbəttə ki, biz, ilk növbədə, hərbi təyinatlı yolları inşa
etməliydik və bunu etdik. Bu gün bu hərbi hissənin açılması
bir daha göstərir ki, biz istədiyimizə nail olacağıq – Qarabağı və Şərqi Zəngəzuru bərpa edəcəyik.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

A

mansız müharibə ulu dağların qoynunda yerləşən
Kəlbəcəri də əlimizdən almışdı. O uca yerlərə
də həsrət qalmışdıq. Hələ 1996-cı ildə ulu öndər
Heydər Əliyev kəlbəcərlilərlə görüşündə demişdi:
“Kəlbəcər Azərbaycanın çox dəyərli bir guşəsidir. Həm
təbiətinə, dağlarına, meşələrinə, çaylarına, bulaqlarına,
qayalarına görə, həm də orada olan çox qiymətli yeraltı
sulara, mərmər yataqlarına, qızıl yataqlarına, başqa əlvan
metalların yataqlarına görə çox qiymətli bir yerdir... Biz
qoymayacağıq ki, torpağımızın bir qarışı da qəsbkarların
əlində qalsın”.
Elə də oldu. Ümummilli liderin
layiqli davamçısı, Prezident İlham
Əliyevin böyük sərkərdəlik məharəti,
diplomatik uğuru sayəsində digər
ərazilərimiz kimi, Kəlbəcər də
qəsbkarların əlindən alındı.
Düz 27 il yarımlıq ayrılıqdan sonra rəşadətli Azərbaycan Ordusu bizi
doğma yurd yerlərimizə qovuşdurdu.
2020-ci il noyabrın 10-da imzalanan
sülh müqaviləsinə əsasən, noyabrın
25-də Ermənistan silahlı birləşmələri
Kəlbəcər rayonunu boşaldaraq öz
həqiqi sahiblərinə təhvil verməyə
məcbur oldular.
Bir gün gülə-gülə qayıdacaqdır
Ağlaya-ağlaya köçən Kəlbəcər!
–deyən el şairi Sücaətin də,
Məmməd Aslanın da, Bəhmən
Vətənoğlunun da ruhları bu gün
şaddır. Artıq Kəlbəcərin üzü gülür.
Böyük qələbədən ilyarım vaxt
ötür. Dünya qalib Azərbaycanın
zəfərini də, bu zəfərin ardınca gələn
bərpa-quruculuq işlərini, Qarabağı və Şərqi Zəngəzuru dirçəltmək
əzmini də yüksək dəyərləndirir,
regionda məhz bizim diktə etdiyimiz
reallıqları qəbul edir. Geriyə yol yoxdur. Yalnız irəli – daha uca zirvələrə
doğru gedirik. Üçrəngli, ay-ulduzlu
Dövlət Bayrağımız xüsusi yaraşıq
verdiyi o doğma zirvələrdə inamla
dalğalanır.
Arabir sərhəd zonasında erməni
silahlı qüvvələrinin tör-töküntülərinin
Azərbaycan Ordusunun mövqelərini
atıcı silahlardan istifadə etməklə
atəşə tutmaları isə revanşistlərin
mənasız əsəbiliyinin təzahürüdür.
Onlar Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin bölmələri tərəfindən adekvat
cavab tədbirləri ilə dərhal susdurulur
və itki verə-verə qaçıb gizlənirlər.
Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin tam
nəzarəti altında olmaqla, işğaldan
azad edilmiş ərazilərimizin hər qa-

rışına sahibliyimiz birmənalı olaraq
daha da güclənib.
Azərbaycan Prezidenti, müzəffər
Ali Baş Komandan İlham Əliyev
dəfələrlə qəti surətdə bildirib ki, heç
bir təxribat bizi quruculuq yolundan
döndərə bilməz, azərbaycanlıların
əzəli-əbədi torpaqlara – Qarabağa və ona bitişik rayonlara kütləvi
qayıdışı qarşısıalınmaz prosesdir
və əbədilik olacaq. Digər rayonlarla
bərabər, Kəlbəcərin dirçəldilməsinə
dövlət səviyyəsində xüsusi önəm
verilməsi dağlar diyarının əvvəlki
şöhrətini tezliklə özünə qaytarmaq,
onu beynəlxalq turizmin gözəl
məkanı kimi bərpa etmək məramını
sərgiləyir.
Ərazilərin bərpasına
verilən önəmin göstəricisidir
ki, dövlətimizin başçısı böyük
qələbədən ötən müddətdə azad
edilmiş rayonlarımıza çoxsaylı
səfərlər edib. Əgər əvvəllər cənab
İlham Əliyev ən əziz günlərdə
qaçqın və məcburi köçkün soydaşlarımızın yanında olmağa üstünlük
verirdisə, indi, şanlı müharibədən
sonra əlamətdar tarixləri, hətta
özünün doğum günlərini belə
işğaldan azad olunmuş rayonlarda
keçirir. Elə ötən həftə Azərbaycan
Silahlı Qüvvələri Günündə yenidən
o müqəddəs yerlərdə əsgər və
zabitlərimizlə görüşüb. Kəlbəcər
rayonuna səfəri çərçivəsində komando hərbi hissəsinə döyüş bayrağının verilməsinə həsr olunmuş
təntənəli mərasimdə iştirak edib.
Prezidentin oradakı çıxışı zamanı dediyi bu sözlər hər birimizin
qəlbini qürurla döyündürüb: “Biz
bütün dünyaya göstərdik ki, həm
ruhən, həm fiziki cəhətdən, həm
peşəkarlıq, həm döyüş qabiliyyəti,
həm də Vətənə olan sevgi və
məhəbbət nöqteyi-nəzərindən
böyük xalqıq”.

Cənab İlham Əliyevin hərbi
şəhərciyin ərazisində uzunömürlülük rəmzi olan çinar ağacı əkməsi,
şəhidlərin xatirəsinə ucaldılan abidəkompleksini və “Dəmir yumruq”
abidəsini ziyarət etməsi, əslində,
dünyaya bir mesaj idi ki, Qarabağ
Azərbaycandır və nida!
“Şiş ucları buludlarla döyüşən”
dağların qoynunda bərpa
layihələrinin icrasının geniş vüsət
alması əsl qeyrət məsələsidir.
Sərhədlərin yeni yaradılan hərbi
hissələrlə möhkəmləndirilməsi dinc
quruculuq işlərinin güvənliyini xeyli
artırıb. Bildiyimiz kimi, hələ ötən
il pilot layihələr kimi bu rayonun
arıçılıq və heyvandarlıqla məşğul
olan bir qrup sakininin doğma
yurdlarına gəlişi təmin edilib və
onlar öz təsərrüfatlarını yaradaraq
işə başlayıblar. Yaxın perspektivin
əsas hədəflərindən biri elə bölgədə
aqrar sahəni inkişaf etdirməkdir.
Buranın yaylaqları isə qoyunçuluğun
inkişafına xidmət edəcək. Qızıl, civə
kimi yeraltı sərvətlərin, mərmərin
çıxarılması və emalı sənayesinin
təşkili, xalçaçılığın genişləndirilməsi
də ölkə iqtisadiyyatına böyük fayda
gətirəcək.
Azərbaycan Prezidenti iyunun
26-da Kəlbəcər – Laçın avtomobil
yolunun tikintisi ilə bağlı görülən
işlərlə tanış olub. Dövlətimizin başçısına görülən işlər barədə məlumat
verilib. Bildirilib ki, Kəlbəcər və Laçın

“Bizim qarşılıqlı fəaliyyətimizin əsasını bütün tərəflərin mənafelərinin
nəzərə alınması, Xəzəryanı dövlətlərin suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə,
müstəqilliyinə hörmət və bir-birinin daxili işlərinə qarışmamaq təşkil
edir. Xəzər dənizi bizim regionun xalqlarının rifahının yüksəldilməsinə
yönəlmiş bir çox beynəlxalq və regional layihələrin mühüm tərkib
hissəsidir”. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
Aşqabadda Xəzəryanı Dövlətlərin Dövlət Başçılarının VI Zirvə
Toplantısındakı çıxışında səsləndirdiyi bu sözləri Milli Məclisin deputatı
Aydın Hüseynov sammitlə bağlı fikir bildirərkən söylədi.

rayonlarını birləşdirən bu avtomobil
yolu 2-4 hərəkət zolaqlı olmaqla,
1-ci və 2-ci texniki dərəcəyə uyğun
inşa edilir. Hazırda yolun müəyyən
hissələrində qazma-dolğu işləri icra
olunur, yeni torpaq yatağı inşa edilir.
Bundan başqa, düzbucaqlı və dairəvi
suötürücü boruların, həmçinin su
kanallarının tikintisi, drenaj işləri
və daş divarın inşası aparılır. Qeyd
olunub ki, layihə üzrə yol boyunca
tikintisi nəzərdə tutulan avtomobil
tunellərindən ikisində qazma prosesi
davam etdirilir, birinin isə giriş və
çıxış hissələrində işlərə başlanılıb.
Prezidenti İlham Əliyev Kəlbəcər
şəhərinin baş planı ilə tanış olub, İşğal və Zəfər muzeyləri kompleksinin
təməlini qoyub. Bildirilib ki, Kəlbəcər
şəhərinin baş planının hazırlanması
zamanı onun özünəməxsus simasının formalaşdırılması üçün ərazinin
coğrafi yerləşməsinə, quruluşuna
uyğun olaraq, müxtəlif memarlıq
ənənələri də araşdırılıb, tətbiq edilə
biləcək nümunələrlə bağlı təkliflər
verilib. Baş planın konseptual əsasını
sağlamlıq və dağ turizmi imkanlarının inkişafı, təbiətlə vəhdətdə yaşıl
şəhər mühitinin yaradılması təşkil
edir. Şəhərin mərkəzi hissəsində
çoxmənzilli binalar, ətraflara doğru
isə həyətyanı sahəsi olan fərdi evlər
inşa olunacaq. Növbəti 20 il ərzində
Kəlbəcər şəhərinin ərazisinin 237
hektara, əhalisinin sayının isə 17 min

fövqəladə halların qarşısının alınması
və nəticələrinin aradan qaldırılması
sahələrində, habelə qarşılıqlı maraq
doğuran başqa sahələrdə sazişlər
imzalanıb. Həmçinin əməkdaşlıq barədə
sazişlərin yeni layihələri üzərində iş
başlanıb. Artıq Xəzər dənizinin dibinin
sərhədləri barədə ikitərəfli və çoxtərəfli
formatlarda hüquqi cəhətdən məcburi
sazişlər də bağlanıb. Xəzəryanı ölkələr
arasında dostluq və mehriban qonşuluq münasibətləri, o cümlədən BMT,
ATƏT, İslam Əməkdaşlığı Təşkilatı, Türk
Dövlətləri Təşkilatı, MDB və İqtisadi
Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində
ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlıq Xəzər
dənizində sabitliyin və təhlükəsizliyin
mühüm amilidir.
Nəqliyyat sahəsində Xəzəryanı
dövlətlər arasında bağlanmış ikitərəfli
və çoxtərəfli müqavilələr Xəzər dənizi
regionunun inkişaf etmiş infrastruktura
malik iri beynəlxalq nəqliyyat qovşağına
çevrilməsi üçün yaxşı təməl yaradır. Bu
gün Azərbaycan Avrasiyanın mühüm
nəqliyyat və logistika mərkəzlərindən
biridir. Bunu diqqətə çatdıran dövlət

yaradacaq. Biz Şərq–Qərb və Şimal–
Cənub marşrutları üzrə Azərbaycan
ərazisindən keçməklə yükdaşımaların
hər il artmasını müşahidə edirik. Yeni
Ələt Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanından gələn tranzit yüklərin həcmi artır. Bu
limanın tikilməsi və istifadəyə verilməsi
Xəzərdə nəqliyyat – logistika infrastrukturunun inkişafı işinə Azərbaycanın
daha bir mühüm töhfəsi olub”.
Çıxışında bu il Azərbaycanda Şimal–
Cənub Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinin
koordinasiya şurasının VIII görüşünün
keçirilməsinin də planlaşdırıldığını qeyd
edən dövlət başçımız Azərbaycanın
Vətən müharibəsində Qələbədən və
Ermənistanla münaqişənin həllindən
sonra Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun
yenidən qurulması və bərpası, o
cümlədən, beynəlxalq nəqliyyat
əlaqələrinin inkişafı üzrə genişmiqyaslı
işlər görüldüyünü, Zəngəzur dəhlizinin
artıq reallığa çevrildiyini vurğuladı.
Azərbaycan Xəzər dənizinin ekoloji
problemlərinin həlli üçün əməkdaşlığın
genişləndirilməsində maraqlıdır. Xəzərin
bioloji su ehtiyatlarının qorunub saxlanması və səmərəli istifadəsi üzrə komissiya çərçivəsində Xəzəryanı dövlətlərin
uğurlu qarşılıqlı fəaliyyəti davam edir.
Bu fəaliyyətin uğurla nəticələnəcəyinə,
Xəzəryanı dövlətlərin qarşısında duran
mühüm ümumi məsələlərin həllinə
yönəlmiş səylərin birləşdirilməsinə inamımız böyükdür.

Hazırladı:
Zərifə BƏŞİRQIZI, “Xalq qəzeti”

Təməli qoyulan “İstisu” mineral
su zavodunda gündə 327 min, ildə
isə 95 milyon butulka mineral su
istehsal olunacaq. Suyun mənbəyi
ilə bağlı isə 200 metr dərinlikdə
yeni quyu qazılıb. Çıxışda istilik
60-65 C dərəcəyə bərabərdir .
Bulağın suyu kimyəvi tərkibi və
fiziki xüsusiyyətlərinə görə seçilir.
Laborator analizlər göstərib ki, mineralların miqdarı 6,7 qrama çatan bir
litr suyun tərkibi litium, brom, yod,
mərgümüş, fosfor, sink, mis, nikel,
maqnezium, dəmir və digər kimyəvi
maddələrlə zəngindir. Bu sudan
mədə-bağırsaq, qaraciyər, öd kisəsi
və sair xəstəliklərin müalicəsində
istifadə edilir.
Prezident İlham Əliyev
Kəlbəcərin baş planından danışaraq
deyib ki, nəzərdə tutulduğuna görə,
şəhər təbiətə sıx inteqrasiya olunacaq. Baş plan məhz bu təbii gözəlliyi
ehtiva edir. “Artıq ilin sonuna qədər
müfəssəl layihələndirmə gedəcək
və ondan sonra yaşayış binaları,
məktəb, xəstəxana inşa ediləcəkdir.
Hərbi hissələr, ictimai yerlər artıq
fəaliyyət göstərir. Göstəriş vermişəm
ki, Kəlbəcərdə mütləq aşıq mərkəzi
və lazım olan digər tikililər inşa edilsin. Bu, ancaq Kəlbəcər şəhərinin
Baş planıdır. Kəlbəcər rayonunun
inkişafı ilə bağlı isə bizdə konsepsiya artıq hazırdır. Kəndlərin yenidən
qurulması konsepsiyamız hazırdır
və biz bunu icra edəcəyik”.
Bütövlükdə, Kəlbəcərin inkişaf konsepsiyası onun əsrarəngiz
bölgəyə çevrilməsini təmin edəcək.
Dövlət başçısı bu rayonda hərtərəfli
iş görüldüyünü diqqətə çatdıraraq
bildirib ki, buraya infrastruktur işləri,
xəstəxanalar, məktəblər, yaşayış
binaları, mədəniyyət obyektləri,
məscidlərin bərpası, muzeylər, hava
limanları, dəmir yolları, tunellər
daxildir. Cəmi bir il yarım ərzində
görülən bütün işləri sadalayıb
qurtarmaq mümkün deyil. Bu isə o
deməkdir ki, biz bu torpaqların əsl
sahibləriyik. Tamamilə dağılmış 10
min kvadratkilometr ərazidə yeni
həyat qururuq. Artıq yeni həyatın
təzahürləri görünməkdədir. Bütün
bu işlərin həcmi bir daha xalqımızın
böyüklüyünü göstərir. Onu göstərir
ki, biz bu torpaqların sahibiyik,
buraya qayıtmışıq və burada əbədi
yaşayacağıq.

Əli NƏCƏFXANLI,
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan qlobal
məsələlərdə öz mövqeyini
nümayiş etdirməyə
qadir dövlətlərdəndir

başçımız dedi ki, ölkəmiz Şərq –Qərb
və Şimal – Cənub beynəlxalq nəqliyyat
dəhlizlərinin inkişafında mühüm rol
oynayır: “Biz Transxəzər beynəlxalq
nəqliyyat marşrutunun səmərəli
istifadəsinə səy göstəririk. Bu marşrut
Xəzəryanı dövlətlərin nəqliyyat potensialından maksimum dərəcədə istifadə
etməyə imkan verəcək və nəqliyyat
infrastrukturunun inkişafına dair yeni
layihələrin həyata keçirilməsinə şərait

Beynəlxalq əməkdaşlıq Xəzər dənizində
sabitliyin və təhlükəsizliyin mühüm amilidir
Dövlət başçımız çıxışında bildirdi ki,
qarşılıqlı faydalı iqtisadi əməkdaşlığın
inkişafı, investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması, etibarlı və təhlükəsiz kommunikasiyaların qurulması, yüksək rentabelli
və ekoloji təmiz texnologiyaların cəlb
edilməsi üçün əlverişli şəraitin yaradılmasına çalışmaq sahilyanı dövlətlərin
əsas prioritetləri olaraq qalır. Aydın Hüseynov Prezidentin bu fikrinə də diqqət
çəkdi ki, nəqliyyat sahəsində Xəzəryanı
dövlətlər arasında bağlanmış ikitərəfli
və çoxtərəfli müqavilələr Xəzər dənizi
regionunun inkişaf etmiş infrastruktura
malik iri beynəlxalq nəqliyyat qovşağına
çevrilməsi üçün yaxşı təməl yaradır.
Nəqliyyat infrastrukturunun inkişafı,
nəqliyyat xidmətlərinin və multimodal
daşımaların keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması əməkdaşlığın mühüm istiqamətidir.
Xəzər dənizinin hüquqi statusuna
dair 2018-ci ildə Aktauda imzalanmış
Konvensiya tarixi əhəmiyyət kəsb edir.
Çoxillik fəaliyyət nəticəsində imzalanmış bu sənəd Xəzərin hüquqi statusunu müəyyən edib. Konvensiyanın
tezliklə qüvvəyə minməsi dövlətlərimizin
bundan sonrakı hərtərəfli qarşılıqlı
fəaliyyətinə və əməkdaşlığına yönəlmiş
daha təsirli tədbirlər görülməsi üçün
möhkəm hüquqi zəmin yaradacaq.
Deputat Prezidentin fikrinə istinad edərək vurğuladı ki, Xəzəryanı
dövlətlərin əməkdaşlığının müqavilə–
hüquqi bazası getdikcə möhkəmlənir.
Təhlükəsizlik, hidrometeorologiya,
nəqliyyat, suyun bioloji ehtiyatlarının qorunub saxlanması və səmərəli istifadəsi,

nəfərə çatacağı proqnozlaşdırılır.
Heyranlıq yaradan genişəhatəli və
çoxşaxəli işlərdir.
Dövlət başçısı səfər zamanı
Kəlbəcər Rəqəmsal İdarəetmə
Mərkəzinin, “İstisu” mineral su zavodunun və “İstisu” sanatoriyasının
təməllərini qoyub. “Çıraq-1” Kiçik Su
Elektrik Stansiyasında tikinti işlərinin
gedişi ilə tanış olub. Əslində, elə
bu quruculuq səylərinin təməlində
işığa, suya, savaba canatma amalı
özünü göstərir. Bütün səylər tezliklə
gerçəkləşəcək Böyük Qayıdış missiyasına xidmət edir. P
 rezidentimiz
tarix yazır. Xalqımız bu məramı
əməli işlərlə həyata keçirir. Gözü
götürməyənlərin isə gözlərinə qaranlıq çökür.
Qəsbkarların vəhşi qəbilə
təfəkkürü burada hər addımda
özünü göstərir. İnsanlığa sığmayan
hərəkətlərə heç bir izah haqq qazandırmır. Zəfər və İşğal muzeylərini
layihələndirən “ACN” şirkətinin
nümayəndələri ilə görüşündə
Prezident bu barədə fikirlərini bir
daha təkrarlayıb: ”Biz onlara qarşı
heç bir pis iş görməmişik. Biz etnik
təmizləməyə məruz qalmışıq. Onlar
bizim torpağımıza gəldilər, hər şeyi
dağıtdılar və getmədilər. Kəlbəcəri
tərk etmək üçün onlara vaxt verəndə
nə etdilər? Evləri yandırmağa,
ağacları kəsməyə başladılar və 32
su elektrik stansiyasını dağıtdılar.
Təsəvvürünüzə gətirirsinizmi?”

Bu gün Kəlbəcər özünün su
aydınlığına qovuşur. Burada suların
gündəlik istismar ehtiyatının (7393
kubmetrin) 58 faizi Kəlbəcərin payına
düşür. Ümumiyyətlə, azadlığa qovuşmuş ərazilərimizdə 120-dək müxtəlif
tərkibli mineral su yataqları var. Turşsu, İstisu, Bağırsaq, İlıqsu, Minkənd
sularının müalicəvi əhəmiyyəti böyükdür. Onlar da bərpa olunacaq və
yenidən istehsalına başlanacaq. Ulu
öndər vaxtilə bu misilsiz məkanlar
barədə özəl fikirlərini sevə-sevə
bildirmişdi: ”Şuşa hamı üçün əzizdir.
Amma tək Şuşa yox, Laçın dağları
da belə əzizdir. Heç vaxt biz Laçınsız
yaşaya bilmərik. Ağdam kimi gözəl
şəhər, Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan,
Qubadlı, Kəlbəcərin o İstisuyu.... Biz
onlarsız yaşaya bilmərik.Təsəvvür də
edə bilmərik". Budur, biz həmin doğma məkanlardayıq. Fədakar insanlar
qurub-yaradır, gözəllikləri bacarıqla
cilalayırlar.
“Kəlbəcər” adının ilkin mənası
“çay üstündə qala”dır. “İstisu”
sanatoriyasının təməlqoyma
mərasimində qeyd olunub ki, ilk dəfə
1928-ci ildə burada eyniadlı sanatoriya tikilmiş, lakin işğal dövründə
yararsız hala salınmışdı. 34 hektar
ərazidə yaradılması nəzərdə tutulan yeni “İstisu” İstirahət-Müalicə
Kompleksi gündəlik 300 nəfər qəbul
etmək imkanına malik olacaq. Şəfa
ocağının təməlini qoyduqdan sonra
Prezident İlham Əliyev çıxış edərək
bildirib ki, ötən il burada bu dağıntılarla tanış olub və göstəriş verib ki,
İstisu qəsəbəsində yeni mehmanxana inşa edilsin, müalicə mərkəzi
yaradılsın. Çünki vaxtilə sovet
dövründə minlərlə insan gəlib burada dincəlib, öz sağlamlığını bərpa
edib, bu gözəl təbiətdən zövq alıb.
Bərpa ilk növbədə ona görə vacibdir
ki,“İstisu” sanatoriyası və İstisu suyu
bu bölgənin rəmzi, Kəlbəcərin təbii
sərvətidir. Bunlarsız bərpa işləri yarımçıq təsir bağışlayar. Dövlət başçısı bütün infrastruktur layihələrinin
uğurla icra edildiyini vurğulayıb.
Yolların çəkilməsinin, tunellərin,
körpülərin inşasının önəmini qeyd
edib, enerji təchizatına diqqət çəkib:
“Keçən il 4 su elektrik stansiyası
istifadəyə verilib. Bu il isə 5 su
elektrik stansiyasının istifadəyə
verilməsi təmin ediləcək. Həmin 4
stansiya artıq işləyir və ümumi enerji
gücümüzü artırır, bərpaolunan enerji
növlərinin həcminin artırılmasına
xidmət göstərir”.

Azərbaycanın Ermənistan üzərindəki tarixi qələbəsindən s
 onra
ölkəmizin dünya birliyindəki əlaqələri daha da genişlənib. Bu, ilk
növbədə, Azərbaycana dünya miqyasında olan inam və etimaddan
irəli gəlir. Bunu son vaxtlar Bakıda və işğaldan azad edilmiş ərazilərdə
keçirilən beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirlər də təsdiqləyir. Dünyanı hələ də
ciddi narahat edən koronavirus pandemiyası səngiməsə də, ölkəmizdə
qarşıya qoyulan layihələr uğurla icra olunur. Bu da ölkəmizin iqtisadi qüdrətindən irəli gəlir. Son vaxtlar Bakıda və işğaldan azad edilmiş
ərazilərimizdə ardı-arası kəsilməyən beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi
Azərbaycanın dünyada sabitlik məkanı kimi tanınmasının göstəricisidir.
Ölkəmiz hazırda daha bir nüfuzlu
beynəlxalq təşkiatın tədbirinə evsahibliyi
edir. Qoşulmama Hərəkatı Parlament
Şəbəkəsinin “Dünyada sülhün və dayanıqlı inkişafın təşviqində milli parlamentlərin
rolunun gücləndirilməsi” mövzusuna həsr
olunan konfransın Bakıda keçirilməsi
ölkəmizin dünyada sülh və tərəqqi işinə
böyük töhfələr verməsinin göstəricisidir.
Prezident İlham Əliyev konfransdakı çıxışında da bu faktı diqqətə çatdırdı. Bildirdi
ki, Azərbaycan hər zaman həm regional,
həm də qlobal məsələlərdə öz mövqeyini
nümayiş etdirir.

Azəbaycan Qoşulmama Hərəkatının
sədri kimi, ədalətsizliyə qarşı beynəlxalq
hüququn qorunması uğrunda mübarizəni
bundan sonra da davam etdirəcək. Dövlət
başçımız da qeyd etdi ki, ərazi bütövlüyü,
suverenlik, müstəqillik, bir-birinin işlərinə
müdaxilə etməmə – bu prinsiplər bütün
ölkələr tərəfindən qorunub saxlanılsaydı,
heç bir müharibə, münaqişə və ədalətsizlik
olmazdı. Ölkəmizin hərəkata üzv dövlətlərin
fəal dəstəyini daim hiss etdiyini vurğulayan dövlətimizin başçısı Azərbaycanın
Qoşulmama Hərəkatına sədr seçilməsi
zamanı üzvlərin yekdil həmrəyliyinin şahidi
olduğunu bildirdi. Respublikamızın təşkilata

sədrlik müddətinin uzadılması da hərəkata
üzv dövlətlərin Azərbaycana dəstəyinin
bariz nümunəsidir. Möhtərəm Prezidentimiz
respublikamızın tarixi və mədəni irsinin
işğal dövründə ermənilər tərəfindən məhv
edildiyini diqqətə çatdırdı.
Dövlət başçımızın konfransdakı çıxışı
Qoşulmama Hərəkatının sədri qismində
üzvlər arasında çoxşaxəli əməkdaşlıq
vasitəsilə hərəkat daxilində birliyin
daha da gücləndirilməsinə sadiqliyin
nümunəsidir. Xatırladaq ki, Qoşulmama Hərəkatının Bakıda keçirilən XVIII
sammitində dövlət və hökumət başçıları
təşkilatın parlamentlərarası qarşılıqlı
fəaliyyəti, əməkdaşlığı gücləndirməyi və
dərinləşdirməyi qərara almışdılar. Qoşulmama Hərəkatı Parlament Şəbəkəsinin
konfransı öz fəaliyyəti vasitəsilə qlobal
miqyasda parlamentlərarası əməkdaşlığa
öz töhfəsini verəcək. Konfrans iştirakçıları
Azərbaycanın Qoşulmama Hərəkatında
liderliyinin və ölkənin təşkilata verdiyi töhfənin şahidi olublar. Buna görə
təşkilatın sədri Prezident İlham Əliyevə
təşəkkürlərini bildiriblər.

Məlahət İBRAHİMQIZI,
Milli Məclisin deputatı

Yunanıstan rəsmi olaraq F-35 qırıcıları
almaq üçün ABŞ-a müraciət edib
Yunanıstan bir eskadrilya F-35 qırıcı-bombardmançı
təyyarələrinin alınması ilə bağlı ABŞ-a rəsmi məktub göndərib.
"Associated Press" agentliyinin
məlumatına əsasən, bu qərarı NATO-nun
Madriddə keçirilən sammiti zamanı Yunanıstanın baş naziri Kiriakos Mitsotakis
jurnalistlərə bildirib. O, Yunanıstanın daha
sonra belə təyyarələrin əlavə partiyasını sifariş edəcəyini istisna etməyib:
"Bu prosesin bir hissəsi sorğu məktubu

göndərməkdir. Və bu yaxınlarda
göndərdik".
Baş nazir qeyd edib ki, müraciətə
baxılması uzun prosesdir və Afina hesab
edir ki, alqı-satqı həyata keçirildikdən
sonra qırıcı təyyarələr 2027-2028-ci illərdə
Yunanıstana gətiriləcək.

Xatırladaq ki, Yunanıstan bundan
əvvəl Fransa istehsalı olan 24 Rafale qırıcı təyyarəsi və üç freqat sifariş etmişdir.

“Xalq qəzeti”

5

2 iyul 2022-ci il, şənbə

“Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsində, “Sahibkarlıq
fəaliyyəti haqqında”, “Tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması haqqında”,
“Bədən tərbiyəsi və idman haqqında”, “Mədəniyyət haqqında” və “Reklam
haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi
barədə” Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il 13 may tarixli 528-VIQD
nömrəli Qanununun tətbiqi və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
“Tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 1998-ci il 13 iyun tarixli
725 nömrəli, “Mədəniyyət haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2012-ci il
21 dekabr tarixli 506-IVQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” 2013-cü il
15 fevral tarixli 828 nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası
 onstitusiyasının 109-cu maddəsinin
K
19-cu və 32-ci bəndlərini rəhbər
tutaraq, “Azərbaycan Respublikasının
Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsində,
“Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında”, “Tarix
və mədəniyyət abidələrinin qorunması
haqqında”, “Bədən tərbiyəsi və idman
haqqında”, “Mədəniyyət haqqında” və
“Reklam haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi
barədə” Azərbaycan Respublikasının
2022-ci il 13 may tarixli 528-VIQD
nömrəli Qanununun qüvvəyə minməsi ilə
əlaqədar həmin Qanunun tətbiqini təmin
etmək məqsədilə qərara alıram:
1. Müəyyən edilsin ki:
1.1. “Tarix və mədəniyyət
abidələrinin qorunması haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununun
20-ci maddəsinin birinci hissəsinin ikinci
cümləsində (hər iki halda) nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanının
səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Prezidenti həyata keçirir;
1.2. həmin Qanunun 20-ci
maddəsinin birinci hissəsinin ikinci cümləsində (birinci halda) “orqan
(qurum)” dedikdə Şuşa Şəhəri Dövlət
Qoruğu İdarəsi nəzərdə tutulur;
1.3. həmin Qanunun 20-ci
maddəsinin birinci hissəsinin ikinci
cümləsində (ikinci halda) “orqan (qurum)” dedikdə Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyası nəzərdə tutulur;
1.4. “Mədəniyyət haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununun
22.5-ci maddəsində, 40.4-cü maddəsinin
ikinci cümləsində (hər iki halda) nəzərdə
tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Prezidenti həyata keçirir;
1.5. həmin Qanunun 22.5-ci
maddəsində “orqan (qurum)” dedikdə
Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət
Nazirliyi, tabeliyindəki dövlət qoruqlarının
ərazilərində Azərbaycan Respublikasının
Dövlət Turizm Agentliyi, Şuşa şəhərinin
ərazisində Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu
İdarəsi, “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq və “Qala” Dövlət Tarix-Etnoqrafiya
qoruqlarının ərazisində “İçərişəhər”
Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi,
digər dövlətlərin hüquqi və fiziki şəxsləri
Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda folklor nümunələrindən
kommersiya məqsədilə istifadə etdikdə
isə Azərbaycan Respublikasının Əqli
Mülkiyyət Agentliyi nəzərdə tutulur;
1.6. həmin Qanunun 40.4-cü
maddəsinin ikinci cümləsində (birinci halda) “orqan (qurum)” dedikdə Şuşa Şəhəri
Dövlət Qoruğu İdarəsi nəzərdə tutulur;
1.7. həmin Qanunun 40.4-cü
maddəsinin ikinci cümləsində (ikinci
halda) “orqan (qurum)” dedikdə
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
nəzərdə tutulur.
2. “Tarix və mədəniyyət abidələrinin
qorunması haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi
barədə” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 1998-ci il 13 iyun tarixli
725 nömrəli Fərmanında (Azərbaycan
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1998, № 6, maddə 386; 2002, №
1, maddə 14; 2006, № 9, maddə 743,
№ 11, maddə 943; 2007, № 11, maddə
1115; 2008, № 1, maddə 8, № 6, maddə
498; 2010, № 8, maddə 723; 2013, №
3, maddə 241, № 5, maddə 498; 2015,
№ 9, maddə 1004; 2016, № 3, maddə
463; 2018, № 11, maddə 2245; 2019,
№ 10, maddə 1589; 2020, № 6, maddə
696) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

2.1. 2.1-ci bənddə “və ikinci
cümləsində” sözləri “, ikinci cümləsində
hər iki halda və üçüncü cümləsində”
sözləri ilə əvəz edilsin;
2.2. 2.3-cü, 2.8 – 2.10-cu və 2.12-ci
bəndlərə “Agentliyi,” sözündən sonra
“Şuşa şəhərinin ərazisində Şuşa Şəhəri
Dövlət Qoruğu İdarəsi,” sözləri əlavə
edilsin;
2.3. 2.4-cü bənddən “12-ci
maddəsinin birinci hissəsinin birinci
cümləsində, 13-cü maddəsinin birinci
hissəsinin ikinci cümləsində və ikinci
hissəsinin ikinci cümləsində,” və “19cu maddəsinin ikinci hissəsində və
üçüncü hissəsinin ikinci cümləsində,”
sözləri çıxarılsın, həmin bənddə “20-ci
maddəsinin birinci hissəsinin birinci, ikinci cümlələrində” sözləri “20-ci
maddəsinin birinci hissəsinin üçüncü
cümləsində” sözləri ilə əvəz edilsin və
həmin bəndə “Agentliyi,” sözündən
sonra “Şuşa şəhərinin ərazisində Şuşa
Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsi,” sözləri
əlavə edilsin;
2.4. aşağıdakı məzmunda 2.4-1-ci
və 2.4-2-ci bəndlər əlavə edilsin:
“2.4-1. həmin Qanunun 12-ci
maddəsinin birinci hissəsinin birinci
cümləsində, 13-cü maddəsinin birinci hissəsinin ikinci cümləsində və
ikinci hissəsinin ikinci cümləsində,
19-cu maddəsinin ikinci hissəsində və
üçüncü hissəsinin ikinci cümləsində,
20-ci maddəsinin birinci hissəsinin
birinci cümləsində nəzərdə tutulmuş
orqanın (qurumun) səlahiyyətlərini,
Şuşa şəhərinin ərazisi istisna olmaqla, Azərbaycan Respublikasının
Mədəniyyət Nazirliyi, tabeliyindəki
dövlət qoruqlarının ərazisində
Azərbaycan Respublikasının Dövlət
Turizm Agentliyi, “İçərişəhər” Dövlət
Tarix-Memarlıq və “Qala” Dövlət TarixEtnoqrafiya qoruqları ərazisində isə
“İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq
Qoruğu İdarəsi həyata keçirir;
2.4-2. həmin Qanunun 20-ci
maddəsinin birinci hissəsinin ikinci
cümləsində birinci halda “orqan (qurum)” dedikdə Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsi, ikinci halda “orqan (qurum)”
dedikdə isə Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyası nəzərdə tutulur;”;
2.5. 2.5-ci bəndə “Agentliyi,”
sözündən sonra “Şuşa şəhərinin
ərazisində yerləşən abidələrə
münasibətdə Şuşa Şəhəri Dövlət
Qoruğu İdarəsi,” sözləri əlavə edilsin;
2.6. 2.6-cı bənddən “, 13-cü
maddəsinin birinci hissəsinin birinci
cümləsində” sözləri çıxarılsın və həmin
bəndə “Agentliyi,” sözündən sonra
“Şuşa şəhərinin ərazisində Şuşa Şəhəri
Dövlət Qoruğu İdarəsi,” sözləri əlavə
edilsin;
2.7. aşağıdakı məzmunda 2.6-1-ci
bənd əlavə edilsin:
“2.6-1. həmin Qanunun 13-cü
maddəsinin birinci hissəsinin birinci
cümləsində nəzərdə tutulmuş orqanın
(qurumun) səlahiyyətlərini, Şuşa
şəhərinin ərazisi istisna olmaqla,
Azərbaycan Respublikasının
Mədəniyyət Nazirliyi və yerli icra
hakimiyyəti orqanları, tabeliyindəki
dövlət qoruqlarının ərazisində
Azərbaycan Respublikasının Dövlət
Turizm Agentliyi, “İçərişəhər” Dövlət
Tarix-Memarlıq və “Qala” Dövlət Tarix-Etnoqrafiya qoruqları ərazisində
isə “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq
Qoruğu İdarəsi həyata keçirir;”;
2.8. 2.13-cü bəndə “cümlələrində” və
“birinci cümləsində” sözlərindən sonra

“(Şuşa şəhərinin ərazisi istisna olmaqla)” sözləri əlavə edilsin.
3. “Mədəniyyət haqqında” Azərbay
can Respublikasının 2012-ci il 21 dekabr tarixli 506-IVQ nömrəli Qanununun
tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2013-cü il 15 fevral tarixli
828 nömrəli Fərmanında (Azərbaycan
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu,
2013, № 2, maddə 122; 2016, № 5,
maddə 865, № 11, maddə 1811; 2017,
№ 6, maddə 1085, № 11, maddə 2005;
2018, № 11, maddə 2246; 2019, № 5,
maddə 821) aşağıdakı dəyişikliklər
edilsin:
3.1. 2.1-ci bənddə “və ikinci
cümləsində” sözləri “, ikinci cümləsində
hər iki halda, üçüncü cümləsində”
sözləri ilə əvəz edilsin;
3.2. 2.2-ci bənddə “ikinci” sözü
“üçüncü” sözü ilə əvəz edilsin;
3.3. 2.3-1-ci bənddə “40.4cü maddəsinin birinci və ikinci cümlələrində” sözləri “40.4-cü
maddəsinin üçüncü cümləsində” sözləri
ilə əvəz olunsun və həmin bəndə
“Agentliyi,” sözündən sonra “Şuşa
şəhərinin ərazisində Şuşa Şəhəri Dövlət
Qoruğu İdarəsi,” sözləri əlavə edilsin;
3.4. 2.3-2-ci bəndə “sərhədlərinin”
sözündən sonra “(Şuşa Şəhəri Dövlət
Qoruğu istisna olmaqla)” sözləri, “Agentliyi,” sözündən sonra “Şuşa şəhərinin
ərazisində Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu
İdarəsi,” sözləri əlavə edilsin;
3.5. aşağıdakı məzmunda 2.3-3-cü
bənd əlavə edilsin:
“2.3-3. həmin Qanunun 40.4cü maddəsinin birinci cümləsində
nəzərdə tutulmuş orqanın (qurumun) səlahiyyətlərini, Şuşa şəhərinin
ərazisi istisna olmaqla, Azərbaycan
Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi, tabeliyindəki dövlət qoruqlarının
ərazisində Azərbaycan Respublikasının
Dövlət Turizm Agentliyi, “İçərişəhər”
Dövlət Tarix-Memarlıq və “Qala” Dövlət
Tarix Etnoqrafiya qoruqları ərazilərində
isə “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq
Qoruğu İdarəsi həyata keçirir;”;
3.6. 2.4-cü bənddə “birinci və ikinci”
sözləri “birinci (Şuşa şəhərinin ərazisi
istisna olmaqla) və üçüncü” sözləri ilə
əvəz edilsin;
3.7. 2.4-cü bəndin sonunda nöqtə
işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz
edilsin və aşağıdakı məzmunda 2.5-ci
bənd əlavə olunsun:
“2.5. həmin Qanunun 40.4-cü
maddəsinin ikinci cümləsində birinci
halda “orqan (qurum)” dedikdə Şuşa
Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsi, ikinci
halda “orqan (qurum)” dedikdə isə
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
nəzərdə tutulur.”.
4. Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabineti “Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti
Məcəlləsində, “Sahibkarlıq fəaliyyəti
haqqında”, “Tarix və mədəniyyət
abidələrinin qorunması haqqında”,
“Bədən tərbiyəsi və idman haqqında”,
“Mədəniyyət haqqında” və “Reklam
haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi
barədə” Azərbaycan Respublikasının
2022-ci il 13 may tarixli 528-VIQD
nömrəli Qanunundan irəli gələn
məsələləri həll etsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Bakı şəhəri, 1 iyul 2022-ci il

“İdxalı əlavə dəyər vergisindən azad edilən xammal və materialların
siyahısı”nın təsdiqi və “İdxalı əlavə dəyər vergisindən azad edilən
xammal və materialların siyahısı”nın təsdiq edilməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 2 noyabr tarixli
1654 nömrəli Fərmanının ləğv edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini
rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. “İdxalı əlavə dəyər vergisindən
azad edilən xammal və materialların
siyahısı” təsdiq edilsin (əlavə olunur).
2. Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabineti bu Fərmandan irəli
gələn məsələləri həll etsin.
3. Azərbaycan Respublikasının
Dövlət Gömrük Komitəsi bu Fərmandan

irəli gələn məsələlərin həlli üçün zəruri
tədbirlər görsün.
4. Bu Fərmanın 1-ci hissəsi ilə təsdiq
edilmiş siyahının 1–26 və 44–53-cü
hissələri 2022-ci il dekabrın 31-dək
qüvvədədir.
5. “İdxalı əlavə dəyər vergisindən
azad edilən xammal və materialların
siyahısı”nın təsdiq edilməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2017-ci il 2 noyabr tarixli 1654 nömrəli

Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının
Qanunvericilik Toplusu, 2017, № 11,
maddə 1993; 2019, № 7, maddə 1212;
2020, № 3, maddə 250) ləğv edilsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Bakı şəhəri, 1 iyul 2022-ci il

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2022-ci il 1 iyul tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir

İdxalı əlavə dəyər vergisindən
azad edilən xammal və materialların siyahısı
Sıra
№-si

Kod

1

1201 90 000 0

Xarici iqtisadi fəaliyyətin mal
nomenklaturası üzrə xammal və
materialların adları
Xırdalanmış və ya xırdalanmamış soya
paxlaları (toxumluq olmayan)

2

2102 10 100 0 Maya kulturaları

3

2102 10 310 0 Quru çörəkçilik mayaları

4

2102 10 900 0 Aktiv mayalar, digərləri

5

Qeyri-aktiv mayalar – həb, kubik şəklində və
2102 20 110 0 ya analoji formada və ya ilkin qablaşdırılma
larda netto çəkisi 1 kq-dan çox olmayan

6

2102 20 190 0 Qeyri-aktiv mayalar, digərləri

7

2102 20 900 0 Digər ölü birhüceyrəli mikroorqanizmlər

8

2102 30 000 0 Hazır çörəkçilik tozları

9

Balıqdan və ya xərçəngkimilərdən, molyusk
2301 20 000 0 lardan və ya digər su onurğasızlarından
narın və qaba üyüdülmüş un və qranullar

10

Soya yağının çıxarılması nəticəsində
alınan üyüdülmüş və ya üyüdülməmiş,
2304 00 000 0
qranullaşdırılmış və ya qranullaşdırılmamış
cecələr və digər bərk tullantılar

11

2306 30 000 0

Günəbaxan toxumlarının cecələri və digər
bərk tullantıları

12

2309 90 100 0

Həll olunan balıq məhsulları və ya digər
dəniz məməli heyvanlarından məhsullar

13

14

15

16

17

Xarici iqtisadi fəaliyyətin mal
2309 90 200 0 nomenklaturasının 23-cü qrupunun 5-ci
əlavə qeydində təsnif olunan məhsullar
Heyvanların yemlənməsi üçün istifadə edilən
məhsullar – tərkibində nişasta olmayan
2309 90 310 0 və ya 10 kütlə % və ya daha az olan –
tərkibində süd məhsulları olmayan və ya bu
məhsullar 10 kütlə %-dən az olan
Heyvanların yemlənməsi üçün istifadə edilən
məhsullar – tərkibində nişasta olmayan
2309 90 330 0 və ya 10 kütlə % və ya daha az olan –
tərkibində süd məhsulları 10 kütlə %-dən az
olmayan, lakin 50 kütlə %-dən az olan
Heyvanların yemlənməsi üçün istifadə edilən
məhsullar – tərkibində nişasta olmayan
2309 90 350 0 və ya 10 kütlə % və ya daha az olan –
tərkibində süd məhsulları 50 kütlə %-dən az
olmayan, lakin 75 kütlə %-dən az olan
Heyvanların yemlənməsi üçün istifadə edilən
məhsullar – tərkibində nişasta olmayan və
2309 90 390 0
ya 10 kütlə % və ya daha az olan, tərkibində
süd məhsulları 75 kütlə %-dən az olmayan

18

Heyvanların yemlənməsi üçün istifadə edilən
məhsullar – tərkibində nişasta 10 kütlə
2309 90 410 0 %-dən çox olan, lakin 30 kütlə %-dən çox
olmayan, tərkibində süd məhsulları olmayan
və ya bu məhsullar 10 kütlə %-dən az olan

19

Heyvanların yemlənməsi üçün istifadə edilən
məhsullar – tərkibində nişasta 10 kütlə %-dən
2309 90 430 0 çox olan, lakin 30 kütlə %-dən çox olmayan,
tərkibində süd məhsulları 10 kütlə %-dən az
olmayan, lakin 50 kütlə %-dən az olan

20

Heyvanların yemlənməsi üçün istifadə edilən
məhsullar – tərkibində nişasta 10 kütlə
2309 90 490 0 %-dən çox olan, lakin 30 kütlə %-dən çox
olmayan, tərkibində süd məhsulları 50 kütlə
%-dən az olmayan

21

Heyvanların yemlənməsi üçün istifadə edilən
məhsullar – tərkibində nişasta 30 kütlə %-dən
2309 90 510 0
çox olan, tərkibində süd məhsulları olmayan
və ya bu məhsullar 10 kütlə %-dən az olan

22

Heyvanların yemlənməsi üçün istifadə edilən
məhsullar –tərkibində nişasta 30 kütlə %-dən
2309 90 530 0 çox olan, tərkibində süd məhsulları 10 kütlə
%-dən az olmayan, lakin 50 kütlə %-dən az
olan

23

24

Heyvanların yemlənməsi üçün istifadə edilən
məhsullar – tərkibində nişasta 30 kütlə
2309 90 590 0
%-dən çox olan, tərkibində süd məhsulları
50 kütlə %-dən az olmayan
Heyvanların yemlənməsi üçün istifadə
edilən məhsullar – tərkibində nişasta,
2309 90 700 0 qlükoza, qlükoza siropu, maltodekstrin və
ya maltodekstrin siropu olmayan, lakin süd
məhsulları olan

25

2309 90 910 0 Melassa əlavəsi ilə çuğundur cecəsi

26

2309 90 960 0

27

2505 10 000 0 Kvarslı qum

28

2506 20 000 0 Kvarsit

29

2601 20 000 0 Yandırılmış pirit

30

Tərkibində quru məhsula hesablanmış
manqanın miqdarı 20 kütlə % və ya daha
2602 00 000 0 çox dəmirli manqan filizləri və konsentratları
da daxil olmaqla, manqan filizləri və
konsentratları

31

2606 00 000 0 Alüminium filizləri və konsentratları

32

2610 00 000 0 Xrom filizləri və konsentratları

33

Tozşəkilli və ya qeyri-tozşəkilli, lakin
2701 12 900 0 aqlomerasiya edilməmiş bitumlu daş kömürü
(kokslaşan kömür istisna olmaqla)

34

Aqlomerasiya edilmiş və ya edilməmiş daş
kömürdən koks və yarımkoks (elektrodların
2704 00 190 0
istehsalı üçün nəzərdə tutulmuşlar istisna
olmaqla)

35

2710 12 110 0

36

2711 12 910 0 Emalın spesifik prosesləri üçün propan

37

2711 12 9100 alt yarımmövqeyində
2711 12 930 0 göstərilənlərdən başqa, proseslərdə kimyəvi
çevrilmələr üçün propan

38

2711 12 940 0

39

2711 13 100 0 Emalın spesifik prosesləri üçün butanlar

40

2711 13 1000 alt yarımmövqeyində
2711 13 300 0 göstərilənlərdən başqa, proseslərdə kimyəvi
çevrilmələr üçün butanlar

41

2711 13 910 0

42

2711 13 970 0 Butanlar, digərləri

43

2818 20 000 0 Alüminium oksidi, süni korunddan fərqli

44

2835 25 000 0

Kalsium hidrogen ortofosfat (dikalsium
fosfat)

45

2922 41 000 0

Lizin və onun mürəkkəb efirləri; bu
birləşmələrin duzları

46

2922 49 850 0

Digər aminoturşular və onların mürəkkəb
efirləri, bu birləşmələrin duzları

47

2923 10 000 0 Xolin və onun duzları

48

2930 40 900 0 Digər metionin kükürd-üzvi birləşmələri

49

Strukturunda pirimidin halqası
(hidrogenləşdirilmiş və ya
2933 59 950 0
hidrogenləşdirilməmiş) və ya piperazin
halqası olan digər birləşmələr

50

2936 28 000 0 E vitamini və onun törəmələri

51

2936 29 000 0 Digər vitaminlər və onların törəmələri

52

Bir-biri ilə qarışdırılmış və ya
qarışdırılmamış, kimyəvi emal edilmiş
və ya emal edilməmiş heyvan və ya bitki
3101 00 000 0
mənşəli gübrələr; heyvan və ya bitki mənşəli
məhsulların qarışdırılması və ya kimyəvi
emalı ilə əldə edilmiş gübrələr

53

3507 90 900 0 Digər fermentlər və ferment preparatları

54

3801 30 000 0

55

7203 10 000 0 Dəmir filizinin birbaşa reduksiya məhsulları

56

7203 90 000 0

57

Qara metalların tullantıları və qırıntıları,
7204 49 100 0 təkrar əritmə üçün qara metalların külçələri
(şixta külçələri) – xırdalanmış (doğranmış)

58

Qara metalların tullantıları və qırıntıları,
7204 49 900 0 təkrar əritmə üçün qara metalların külçələri
(şixta külçələri), digərləri

59

8545 11 008 0

60

8545 19 000 1 Elektroliz qurğuları üçün elektrodlar

Heyvanların yemlənməsi üçün istifadə edilən
məhsullar, digərləri

Emalın spesifik prosesləri üçün yüngül
distilyatlar və məhsullar

Təmizliyi 90%-dən çox, lakin 99%-dən az
olan propan

Təmizliyi 90%-dən çox, lakin 95%-dən az
olan butanlar

Elektrodlar üçün karbonlu pastalar və
sobaların futerlənməsi üçün analoji pastalar
Dəmir filizinin birbaşa reduksiya məhsulları,
digərləri

Sobalarda istifadə olunan elektrodlar,
digərləri

Çexiyanın ölkəmizdəki yeni səfiri işğaldan azad olunmuş
ərazilərdə aparılan quruculuq işləri barədə məlumatlandırılıb
İyulun 1-də Azərbaycan
Respublikasının Xarici İşlər
naziri Ceyhun Bayramov Çex
Respublikasının ölkəmizə yeni
təyin olunmuş səfiri Milan
Sedlaçeki qəbul edib.
Nazirliyin Mətbuat xidməti
idarəsindən AZƏRTAC-a bildirilib ki,
Ceyhun Bayramov Milan Sedlaçekin
etimadnaməsinin surətini qəbul edib və
səfiri təyinatı münasibətilə təbrik edib.
Azərbaycanın Çexiya ilə əlaqələrin
inkişafına önəm verdiyini qeyd edən
nazir ölkələrimiz arasında yüksək siyasi
dialoqun və qarşılıqlı anlaşmanın mövcud olduğunu söyləyib. Çex Respublikasının Azərbaycanın strateji tərəfdaşlıq
münasibətləri qurduğu Avropa İttifaqının
9 üzv ölkəsindən biri olduğu vurğulanıb.
Səfir Milan Sedlaçek təbriklərə
görə nazirə təşəkkürünü ifadə edib. O,
öncəki təyinatlarında yaxın bölgədə
çalışmaq təcrübəsinin olduğunu bildirib.
Səfir ikitərəfli əlaqələrin inkişafı üçün
böyük potensialın mövcudluğunu və
bu potensialdan əlaqələrin inkişafı
naminə istifadə olunması üçün səylərini
əsirgəməyəcəyini qeyd edib.
Tərəflər iki ölkə arasında
siyasi məsləhətləşmələrin davam

etdirilməsinin əhəmiyyətini qeyd
ediblər, habelə bir sıra sahələrdə, o
cümlədən, iqtisadi, nəqliyyat, energetika, humanitar istiqamətlər üzrə
əlaqələrin perspektivləri imkanları üzrə
fikir mübadiləsi aparıblar.
Nazir Ceyhun Bayramov yeni
səfirə bölgədə münaqişə sonrası
mövcud vəziyyət, işğaldan azad
olunmuş ərazilərdə aparılan bərpa və
quruculuq işləri, üçtərəfli bəyanatların
icrası ilə bağlı məsələlər, Ermənistan

ilə münasibətlərin normallaşması
istiqamətində Azərbaycan tərəfindən
atılan addımlar, ölkəmizin beynəlxalq
hüququn prinsiplərinə ciddi riayət
olunması əsasında bölgədə sülhün və
sabitliyin təmin edilməsinə yanaşmasına
dair məlumat verib.
Nazir Çex Respublikasının yeni təyin
edilmiş səfirinə ölkəmizdəki diplomatik
fəaliyyəti müddətində müvafiq dəstəyin
göstərilməsinə hazır olduğunu ifadə
edib və ona uğurlar arzulayıb.
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Azərbaycanla İordaniya arasında qarşılıqlı investisiya imkanları
və biznes əlaqələrinin təşviqi məsələləri müzakirə olunub
Azərbaycan Respublikasının
Baş naziri Əli Əsədov iyulun
1-də İordaniya Haşimilər Krallığı
Senatının sədri Faysal Al-Fayez
ilə görüşüb.
Nazirlər Kabinetinin mətbuat
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki,
görüşdə Qoşulmama Hərəkatı Parlament Şəbəkəsinin Bakıda keçirilən
konfransının əhəmiyyəti vurğulanıb.
Azərbaycan-İordaniya
münasibətlərinin müxtəlif istiqamətlərdə
inkişaf etdiyi məmnunluqla qeyd edilib. İki ölkənin beynəlxalq təşkilatlar,
xüsusən də İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatı, Qoşulmama Hərəkatı və
BMT çərçivəsində səmərəli əməkdaşlıq
etdikləri diqqətə çatdırılıb.

Nazir Rəşad Nəbiyev Şamaxıda
vətəndaşları qəbul edib
Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat
naziri Rəşad Nəbiyev Şamaxı
şəhərində vətəndaşlarla görüşüb.
Görüşdən öncə nazir Azərbaycan
xalqının ümummilli lideri Heydər
Əliyevin abidəsini ziyarət edib və
önünə gül dəstəsi qoyub.

Görüşdə Azərbaycan ilə İordaniya
arasında ticari-iqtisadi münasibətlərin
genişləndirilməsi, qarşılıqlı investisiya
imkanları və biznes əlaqələrinin

təşviqi, həmçinin müxtəlif sahələrdə
əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə
olunub.

Bakıda ABŞ-ın Müstəqillik Günü qeyd edilib

Vətəndaş qəbulunda Qobustan,
Şamaxı, Ağsu və İsmayıllı rayonlarının
sakinləri iştirak ediblər. Nazirlikdən
verilən məlumatda bildirilir ki, qəbul
zamanı vətəndaşların nəqliyyat, telekommunikasiya, o cümlədən, internet,
teleradio yayımı və poçt xidmətləri ilə
bağlı müraciətlərinə baxılıb.
Nazir Rəşad Nəbiyev müraciətlərin
mövcud qanunvericiliyin tələblərinə uyğun və operativ şəkildə araşdırılması ilə
əlaqədar nazirliyin müvafiq qurumlarının

rəhbərlərinə tapşırıqlar verib.
Vətəndaşların müraciətlərində qaldırılan problemlərin bir qismi dərhal həllini
tapıb. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat
Nazirliyinin fəaliyyət sahələrinə aid
olmayan məsələlərlə bağlı müraciətlərin
isə qeydiyyata alınaraq müvafiq qurumlara göndərilməsi təmin olunacaq.
Qeyd edək ki, nazir Rəşad Nəbiyevin

Şamaxı şəhərində vətəndaşlarla görüşü
mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və
digər idarəetmə qurumları rəhbərlərinin
2022-ci ilin iyul ayı üzrə şəhər və rayonlarda vətəndaşları qəbulu cədvəlinə
əsasən keçirilib.

Samirə ƏLIYEVA,
“Xalq qəzeti”

Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri
Qobustanda vətəndaşları qəbul edib
Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq
mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının rəhbərləri bölgələrdə
vətəndaşların qəbulunu keçirir, onların müxtəlif məsələlərlə
bağlı müraciətlərinin, ərizə və şikayətlərinin müsbət həlli
üçün müvafiq tədbir görürlər.

Tədbirdə çıxış edən
ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri
Örl Litzenberger ölkəsinin
müstəqillik tarixindən danışıb.
O xatırladıb ki, 1776-cı il
iyulun 4-ü ABŞ-ın müstəqillik
bəyannaməsinin imzalandığı
gündür.
Diplomat bildirib ki, son
30 ildə ölkələrimiz arasındakı
əlaqələrdə böyük irəliləyiş
baş verib. Vurğulayıb ki, bu
tədbir ölkələrimiz arasında
diplomatik münasibətlərin
qurulmasının 30-cu
ildönümündə keçirilir və iki
ölkə arasındakı əlaqələrin
daha da möhkəmlənməsinə
xidmət edəcək.
Maliyyə naziri Samir
Şərifov tədbirdə çıxış edərək
ABŞ xalqını və hökumətini

İyulun 1-də ABŞ-ın Azərbaycandakı
səfirliyi ölkəsinin müstəqilliyinin elan olunmasının 246-cı ildönümü ilə əlaqədar tədbir
təşkil edib. AZƏRTAC xəbər verir ki, əvvəlcə
Azərbaycanın və ABŞ-ın Dövlət himnləri
səsləndirilib.
Azərbaycan Hökuməti
adından təbrik edib. O, bu il
Azərbaycan və ABŞ arasında
diplomatik münasibətlərin
30-cu ildönümünün qeyd edildiyini bildirib.
Azərbaycan və ABŞ
arasındakı əlaqələrdən
danışan nazir bu əlaqələrin
hər iki dövlətin maraqları və
bərabərhüquqlu tərəfdaşlıq
prinsipləri çərçivəsində bir

çox sahələrdə, xüsusilə energetika və qlobal terrorizmlə
mübarizə sahələrində olduqca fəal inkişaf etdiyini qeyd
edib.
“Son zamanlar
Azərbaycan ilə ABŞ arasında yüksək səviyyədə
təmaslarda canlanma
müşahidə olunmaqdadır.
ABŞ-ın dövlət katibinin
müavininin və köməkçisinin

ölkəmizə səfərləri,
Azərbaycan Prezidentinin
köməkçisinin isə ABŞ-a
səfəri, keçirilən görüşlər iki
ölkə arasında münasibətlərin
yeni müstəvidə inkişafının
göstəricisidir”, – deyə
S.Şərifov diqqətə çatdırıb.
O vurğulayıb ki, bu ilin
payızında Vaşinqtonda
Azərbaycan-ABŞ İqtisadi
Əməkdaşlıq Komissiyasının
beşinci iclası keçiriləcək.
Azərbaycan artıq bu iclasa
hazırlıq işlərinə başlayıb.
Tədbirdə rəsmi şəxslər,
Milli Məclisin deputatları,
xarici ölkələrin ölkəmizdəki
səfirləri, beynəlxalq
təşkilatların təmsilçiləri,
ictimaiyyət nümayəndələri
iştirak ediblər.

Konfrans dəniz səviyyəsinin qalxıb-enməsi ilə
bağlı problemlərin həllində fəaliyyətin nümayiş
etdirilməsi üçün əlverişli platformaya çevriləcək
İyulun 5-də “İqlim dəyişmələri şəraitində Xəzər dənizinin
səviyyə tərəddüdləri, proqnoz və uyğunlaşma tədbirləri”
mövzusunda beynəlxalq konfrans təşkil olunacaq. Bununla
əlaqədar, ekologiya və təbii sərvətlər nazirinin müavini Rauf
Hacıyev həmin tədbirin media tərəfdaşı olan AZƏRTAC-ın
suallarını cavablandırıb. Həmin müsahibəni oxuculara təqdim
edirik.
-Siz Xəzər dənizinin hansı
problemlərini qeyd etmək istərdiniz?
-Xəzər dənizi dünyada ən iri daxili
göldür. Axarı olmayan Xəzər dənizi orta
enlikdə 320 kilometr olmaqla təqribən
1200 kilometr şimaldan cənuba uzanır.
Şimalda Volqa və Ural çaylarının
hövzəsini, şərqdə yarıquraqlıq və
quraqlıq düzənlikləri, eləcə də cənubqərbdə Qafqazın qarlı dağlarını əhatə
edən ərazilərin iqlim müxtəlifliyi bununla müəyyən olunur.
İqlim dəyişikliyi son 30 il ərzində
Xəzər dənizi hövzəsində kəskin olub.
Xəzər dənizinin sahili boyunca yaşayan
əhali tez-tez ciddi iqlim dəyişmələri, o
cümlədən dəniz səviyyəsinin qalxıbenməsi, daşqınlar və sərt quraqlıqlar
kimi təhlükələrə məruz qalır.
Son 30 il ərzində Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisində yağıntıların miqdarı azalıb, Ümumi sirkulyasiya modelinin ssenarisi üzrə bütün
hesablamalar orta aylıq temperaturun
artmasını proqnozlaşdırır.
Xəzər dənizinin səviyyəsinin
azalması iqlim dəyişməsi səbəbindən
potensial regional təhdidə çevrilib.
Dənizin səviyyəsinin azalmasının
əsas səbəbi yağıntıların miqdarının
azalması, temperaturun artması və
buxarlanma, Volqa və digər çaylardan
su axarının azalmasıdır. Çay axarının
azalması həm də kənd təsərrüfatında
suya tələbatın artması, su-elektrik
stansiyalarında sudan istifadə və s. ilə
bağlıdır.
Dəniz səviyyəsinin dəyişməsi
nə qədər sürətlə baş verirsə, onun
fəsadları bir o qədər ağır olur. Bu,
iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinə –
balıqçılıq, nəqliyyat, tikinti sahələrinə,

eləcə də bu sahələrdə çalışan və şəhər
rayonlarında yaşayan insanlara öz
təsirini göstərir.
-Mövcud problemlərin həlli üçün
hansı işlər görülür?
- İqlim dəyişmələrinin gözlənilən
xoşagəlməz nəticələrinin öhdəsindən
gəlmək üçün hər şeydən əvvəl, iqlim
dəyişmələrinə uyğunlaşmaq və onların
vura biləcəyi zərəri aradan qaldırmağa
və ya minimuma endirməyə yönəlmiş
tədbirləri görmək lazımdır.
İqlim dəyişmələrinə uyğunlaşmağın
yaxşı planlaşdırılması, qısamüddətli,
ortamüddətli və uzunmüddətli
müdaxilələrə əsaslanan erkən
fəaliyyətin nəzərə alınması həyati
əhəmiyyətli məsələdir.
İqlim dəyişmələrinə uyğunlaşma
üzrə davamlı tədbirlərin işlənib hazırlanması üçün əsas səbəblərin diqqətlə
təhlil edilməsi və iqlim dəyişmələrinə
həssaslığın qiymətləndirilməsi zəruridir.
Azərbaycan Respublikasının
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi təxirəsalınmaz tədbirlərin vacibliyini nəzərə alaraq, onların əsas
istiqamətlərini müəyyən etməkdən
ötrü 2021-ci il dekabrın 23-də Bakıda
“Xəzər dənizinin səviyyəsinə iqlim
dəyişmələrinin və digər amillərin təsiri
və mümkün uyğunlaşma imkanları”
mövzusunda milli konfrans keçirib.
Konfransın nəticələrinə görə və
iqlim dəyişmələrinin Xəzər dənizinin
səviyyəsinə təsirinin ciddiliyini nəzərə
alaraq, nazirlik dəniz səviyyəsinin
qalxıb-enməsi ilə bağlı problemlərin
həlli üçün birgə zəruri səylərin razılaşdırılmasından ötrü 2022-ci il iyulun 5-də
regional konfransın keçirilməsi barədə
qərar qəbul etdi.

-Siz bu konfransdan hansı
nəticələri gözləyirsiniz?
-“İqlim dəyişmələri şəraitində Xəzər
dənizinin səviyyə tərəddüdləri, proqnoz
və uyğunlaşma tədbirləri” mövzusunda beynəlxalq konfrans hökumətlərin,
beynəlxalq və regional təşkilatların,
beynəlxalq maliyyə təsisatlarının, özəl
sektorun, icmaların və digər maraqlı
tərəflərin iqlim dəyişmələri fəsadlarına
bərabər reaksiya verilməsi tədbirlərinin
işlənib hazırlanmasına hansı töhfələr
verə bilməsinə həsr olunacaq.
Bu konfransın əsas məqsədi
Xəzər dənizinin səviyyəsində indi
və gələcəkdə baş verəcək qalxıbenmələrin Xəzəryanı dövlətlərin
müvafiq qurumları və ekspertləri ilə,
eləcə də beynəlxalq təşkilatlar və
məsləhətçilərlə müzakirə edilməsi,
razılaşdırılmış iqlim və səviyyə
ssenariləri üzrə əlaqələndirilmiş uyğunlaşma tədbirlərinin işlənib hazırlanması və bu sahələrdə əməkdaşlığın
genişlənməsidir.
Konfrans bu məqsədlərə nail olmaq
üzrə fəaliyyətin, o cümlədən beynəlxalq
vasitələrin nümayiş etdirilməsində maraqlı tərəflər üçün əlverişli platformaya
çevriləcək.
Bu konfrans tədbirin gedişatında
təqdim edilən təşəbbüslər əsasında
Yekun sənədi, fəaliyyət planını və digər
sənədləri hazırlayacaq.

DGK Mətbuat və İctimaiyyətlə
Əlaqələr İdarəsindən verilən məlumatda
bildirilir ki, iyulun 1-də Dövlət Gömrük
Komitəsinin sədri, gömrük xidməti
general-polkovniki Səfər Mehdiyev Qobustan Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzində
Qobustan və Şamaxı rayonlarından olan
vətəndaşları qəbul edib.
DGK sədri Səfər Mehdiyev qəbuldan
öncə Qobustan şəhərinin mərkəzində
ümummilli lider Heydər Əliyevin
abidəsini ziyarət edərək önünə gül
dəstəsi qoyub.
Komitənin müvafiq strukturlarının
rəhbərlərinin iştirakı ilə keçirilən
qəbulda Qobustan və Şamaxı rayonları

sakinlərinin müraciətləri dinlənilib.
Vətəndaşların müraciətləri əsasən
idxal-ixrac əməliyyatları və digər gömrük
məsələləri ilə bağlı olub.
Qəbul zamanı DGK sədri Səfər
Mehdiyev hər bir vətəndaşın müraciətini
diqqətlə dinləyib və qaldırılan məsələ

lərin bir qismi yerindəcə həllini tapıb,
bəzi müraciətlərin isə araşdırılması üçün
müvafiq strukturların rəhbərlərinə tapşırıqlarını verib.

“Xalq qəzeti”

İşğaldan azad olunmuş
ərazilərimiz yenidən qurulur,
bərpa edilir, müasirləşir

A

zərbaycanın şəhər və kəndləri son illər
öz simasını tamamilə dəyişmiş, mədəni
yaşayış məskənlərinə çevrilmişlər.
“Regionların sosial-iqtisadi inkişafı” Dövlət
proqramlarının uğurla həyata keçirilməsi və
sistemli şəkildə davam etdirilməsi regionlarda
kənd təsərrüfatının, sənayenin, sahibkarlığın
inkişafına güclü təkan vermişdir.
Bu gün ölkənin bütün
ərazilərində tikinti-quruculuq,
bərpa işləri uğurla davam etdirilir. Nəinki paytaxtımız Bakı
şəhəri, eləcə də digər şəhər
və rayonlarımız öz gözəlliyi
ilə qonaqlarımızı cəlb edir,
onlarda xoş duyğular oyadır.
Bakının və Azərbaycanın
digər şəhərlərinin müasirləş
dirilməsi, yenidən qurulması,
həm də yeni imkanlar yaradır.
Bu gün Bakı şəhəri misilsiz
memarlığı, park və xiyabanları ilə irs və müasirliyin
ahəngdarlığını özündə əks
etdirməklə dünyanın ən gözəl
şəhərlərindən biridir.
Azərbaycan Prezidenti
cənab İlham Əliyev Ümumdünya Şəhər Forumunun
“Daha yaxşı gələcək naminə
şəhərlərimizi dəyişdirək” adlı
II sessiyasındakı çıxışında
ölkədə gedən tikinti-abadlıq,
quruculuq işlərinə diqqəti
cəlb etməklə, həm də son
30 il ərzində erməni faşistləri
tərəfindən işğal altında olan
ərazilərimizdəki şəhər və

kəndlərimizin tamamilə məhv
edildiyini, mədəni-dini, tarixi
abidələrimizin yer üzündən
silindiyini, meşələrimizin
qırıldığını, çaylarımızın
zəhərləndiyini qeyd etmiş,
Ağdamın, Füzulinin tamamilə
dağıdıldığını bildirmişdir.
Ancaq müharibədən
sonra dayanıqlı şəhər inkişafı
daha böyük önəm kəsb edir.

Azərbaycan azad edilmiş
ərazilərdə müasir şəhər
planlaşdırılmasını həyata
keçirir, “yaşıl enerji” və “sıfır
tullantı” konsepsiyasını tətbiq
edir.
Azərbaycan işğaldan
azad edilmiş Füzuli şəhərində
səkkiz aydan az müddətə
hava limanı inşa edib

istifadəyə vermişdir. Zəngilan
və Laçın rayonlarında daha
iki hava limanının tikintisi
davam edir. Azad edilmiş bəzi
şəhərlərin baş planı hazırdır.
Şuşa şəhəri sürətlə yenidən
qurulur. Ağdamda on minlərlə
sakin üçün nəzərdə tutulmuş yeni şəhər inşa edilir.
Ağdam sənaye parkı artıq
fəaliyyət göstərir. Zəngilanda,

Füzulidə, Ağdamda yeni
məktəb, xəstəxana, y aşayış
evləri ucaldılmaqdadır.
Ərazilərdə müasir yollar,
körpülər, tunellər salınır, infrastruktur tamamilə yenilənir.
Yeni elektrik stansiyaları, su
anbarları yaradılır, torpaqlar
əkin dövriyyəsinə daxil edilir.
Prezidentimiz xatırlatmışdır ki, müharibədə məğlub
olmasına baxmayaraq,
Ermənistan tərəfi yenə də
sülhə gəlmək, düşmənçiliyə
son qoymaq fikrində deyil.
Azərbaycan öz ərazilərini
bərpa edib quruculuq işləri
gördüyü halda, erməni
millətçiləri yenə də müharibə
etmək fikrindən əl çəkmirlər.
Ancaq onlar yanılırlar.
Azərbaycanın bugünkü inkişafı, güclü ordusu qarşısında heç bir qüvvə tab gətirə
bilməz. Prezidentimiz bildirib
ki, biz sülh tərəfdarıyıq,
lazım gəlsə, hər an başqa
vasitələrə də əl ata bilərik.
Ermənistan bu barədə
düşünməli və sülhə gəlməli,
qəbul etdiyi öhdəlikləri yerinə
yetirməlidir.

Tahir RZAYEV,
Milli Məclisin Aqrar
siyasət komitəsinin sədri

Komandoların
döyüş hazırlığına
xüsusi diqqət yetirilir

Bu ilin döyüş hazırlığı planına əsasən, Quru
Qoşunlarının Əməliyyat (Komando) bölmələrində
təlim məşqləri keçirilir.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, praktiki məşqlərdə komandolar maneələri yüksək peşəkarlıqla dəf edərək
kəşfiyyat cığırının açılması və şərti düşmənin məhv
edilməsi tapşırıqlarını yerinə yetirirlər.
Komandoların fərdi bacarıqlarının, eləcə də
atəş və taktiki hazırlığının daha da yüksəldilməsi
məqsədilə keçirilən təlimlərdə qarşıya qoyulan
tapşırıqlar uğurla icra olunur.
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Qoşulmama Hərəkatının Parlament Şəbəkəsinin
Bakı konfransı öz işini başa çatdırıb

Q

oşulmama Hərəkatı Parlament Şəbəkəsinin “Dünyada
sülhün və dayanıqlı inkişafın təşviqində milli parlament
lərin rolunun gücləndirilməsi” mövzusuna həsr olunan
Bakı konfransı iyulun 1-də öz işini başa çatdırıb. Konfransın
ikinci günü parlament rəhbərlərinin və nümayəndə heyətinin
üzvlərinin çıxışları dinlənilib. Azərbaycan Milli Məclisinin Sədri
Sahibə Qafarova gündəlik barədə məlumat verdikdən sonra
sözü nümayəndə heyətlərinin rəhbərlərinə verib.

Malayziya Nümayəndələr Palatasının sədr müavini Mohd Raşid
Hasnon dünyada qlobal çağırışların
olduğu vaxtda Bakı konfransının
əhəmiyyətini yüksək qiymətləndirib.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə
bu təşəbbüsünə görə minnətdarlığını
ifadə edən malayziyalı parlamentari
beynəlxalq münaqişələrin sülh yolu
ilə həll edilməsinin vacibliyini vurğulayıb. “Qoşulmama Hərəkatının
Parlament Şəbəkəsi bu kontekstdə
üzərimizə məsuliyyət qoyur. BMT-nin
davamlı inkişaf hədəflərinə çatmaq
üçün Qoşulmama Hərəkatına üzv
ölkələrin prinsiplərini əsas tutmalı və
sadiqlik nümayiş etdirməliyik. Qarşılıqlı əlaqələr və əməkdaşlıq baxımından Parlament Şəbəkəsinin rolu
çox mühümdür. İnsan hüquqlarının
müdafiəsinin daha yaxşı təmin olunması üçün Parlament Şəbəkəsinin
fəaliyyətini dəstəkləyirik”, – deyə
Mohd Raşid Hasnon qeyd edib.
Azərbaycan hökumətinə və
parlamentinə bu tədbiri təşkil etdiyinə
görə öz təşəkkürünü bildirən İran
parlamenti sədrinin müavini Abdolreza Mesri parlament şəbəkəsini
gücləndirmək üçün yaxşı imkanlar olduğunu diqqətə çatdırıb. Parlamentlər
arasında inklüziv qərarvermə üzrə
əməkdaşlığın vacibliyini qeyd edən
iranlı parlamentari vurğulayıb ki, dünyanın diqqətini müstəqil dövlətlərin
güclü səsinə cəlb etmək lazımdır.
O, Qoşulmama Hərəkatı Parlament
Şəbəkəsinin çoxtərəflilik və mövcud
problemlərlə birgə mübarizə aparmaq

üçün imkanlar yaratdığını bildirib.
Qoşulmama Hərəkatının yarandığı
gündən etibarən beynəlxalq arenada
sülhün və təhlükəsizliyin qorunmasında mühüm rol oynadığını qeyd
edən Liviya parlament sədrinin
birinci müavini Fouzi Salim bildirib ki,
mübarizə üçün birgə strategiya və
dövlətlər arasında bərabərlik prinsipini əsas tutan Qoşulmama Hərəkatı
insan hüquqlarının pozulmasının
qarşısını ala biləcək və dövlətlərin
daxili işlərinə müdaxilə etməmək
prinsipinə əsaslanan bir təsisatdır.
“Vahid parlament birliyinin yaradılması zamanın tələbidir. Üzv ölkələrin
parlamentariləri kimi səylərimizi
gücləndirməliyik ki, bu şəbəkənin
rolu artsın”, – deyə Liviya parlament
sədrinin birinci müavini vurğulayıb.
Bəhreyn parlamentinin üzvü
Camal Faxro qlobal çağırışlara cavab
vermək üçün parlament həmrəyliyinin
mühüm şərt olduğunu vurğulayıb. O
deyib: “Beynəlxalq sistemdə sülh və
təhlükəsizliyin təmin edilməsi dövrün, zamanın ən vacib məsələsidir.
Bakı konfransından müsbət nəticələr
gözləyirik. Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevə, Azərbaycan xalqına və
Milli Məclisə bu tədbiri təşkil etdiyinə
görə təşəkkür edirik. Bakı konfransının qarşıya qoyduğu hədəflərə çatacağına inanırıq”.
Hazırda dünyada vəziyyətin
çox gərgin olduğunu bildirən IPC-in
Baş katibi Sitarə Ayaz bu məsələdə
hamının üzərinə məsuliyyət düşdüyünü qeyd edib. “Belə çətin və

gərgin dövrdə Bakı konfransının
təşkili üçün Azərbaycanın səylərini
dəstəkləyirəm. İnanırıq ki, Parlament Şəbəkəsi müxtəlif parlamentlər
arasında sıx əlaqələrin yaradılmasını təmin edəcək. İqlim dəyişkənliyi
və təhlükəsizliklə bağlı problemləri
ancaq ədalətli yanaşma və demokratiya yolu ilə həll etmək mümkündür”,
– deyə Sitarə Ayaz vurğulayıb.
TÜRKPA-nın Baş katibi Süreyya
Er vurğulayıb ki, Qoşulmama
Hərəkatına Azərbaycanın sədrlik
müddətinin uzadılması Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevə və
Azərbaycana inamın növbəti
təzahürüdür. Bildirilib ki, dünyada
sülhə və əməkdaşlığa nail olunmasında parlamentlərarası əlaqələr
və parlament təşkilatları mühüm rol
oynayırlar. TÜRKPA digər beynəlxalq
təşkilatlarla əməkdaşlığa hazırdır.
Azərbaycan Tələbə Gənclər
Təşkilatları İttifaqının Baş katibi
Orduxan Qəhrəmanzadə Qoşulmama
Hərəkatının Gənclər Şəbəkəsinin
yaradılmasının təsisatın fəaliyyətində
yeni bir səhifə açacağına əminliyini
ifadə edib, birgə əməkdaşlığın
əhəmiyyətini vurğulayıb.
Malavi parlamentinin sədrinin
birinci müavini Madalitso Kazombo,
Kuba Senatının baş vitse-prezidenti Ana Maria Mari Machado, İraq
İslam Şurası Məclisinin sədr müavini
Şahhavan Abdullah Əhməd Talabani,
Venesuela parlamentinin sədr müavini Vanesa Yuneth Montero Lopez,
Yəmən Nümayəndələr Palatasının
sədr müavini Möhsün Əli Bəsora,
Belarus parlamentinin üzvü Andrey
Savinyx, Qətər Şura Məclisinin sədr
müavini Hamda Alsulaiti, Banqladeş
parlamentinin üzvü Əbdül Məcid
Xan və digəriləri dünyada mövcud
problemlərdən bəhs edərək, sülh,
təhlükəsizlik, iqlim dəyişkənliyi, ərzaq
qıtlığı və digər problemlərin həlli üçün
birgə əməkdaşlığın vacibliyini vurğu-

layıblar.
Çıxışlar başa çatdıqdan sonra
Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova
bağlanış nitqi ilə çıxış edib.
Milli Məclisin Sədri sona çatan
Bakı konfransının çox əhəmiyyətli bir
tədbir olduğunu diqqətə çatdırıb. O
qeyd edib ki, konfrans çərçivəsində
vacib məsələlər müzakirə olunub,
qərarlar qəbul edilib.
“Parlament Şəbəkəsinin sədrini
və sədr müavinlərini seçdik, loqosunu, bayrağını təsdiqlədik. Məni
Qoşulmama Hərəkatı Parlament
Şəbəkəsinin sədri seçdiyiniz üçün
təşəkkür edirəm. Əminəm ki, Bakı
Bəyannaməsində əksini tapmış
məsələlər uğurla icra olunacaq. Parlament Şəbəkəsinin gələcək inkişafı
bizim yeni bir mərhələyə keçməyimizə
kömək edəcək, əməkdaşlığımız daha
da genişləndiriləcək”, – deyə Sahibə
Qafarova vurğulayıb.
Qeyd edək ki, iki gün davam edən
konfrans çərçivəsində nümayəndə
heyətlərinin rəhbərləri məruzə ilə
çıxış edərək dünyada mövcud
problemlərə öz münasibətlərini
bildiriblər və bu problemlərə qarşı birgə mübarizə aparmaq üçün
Qoşulmama Hərəkatı Parlament
Şəbəkəsinin rolunu qeyd ediblər.
Həmçinin konfrans çərçivəsində
ikitərəfli görüşlər keçirilib.
Tədbir iştirakçıları konfransdan
sonra Azərbaycanın işğaldan azad
edilmiş ərazilərinə, o cümlədən,
mədəniyyət paytaxtı Şuşa şəhərinə
səfər edəcək, burada aparılan
quruculuq və abadlıq işləri ilə tanış
olacaqlar.
Qeyd edək ki, Bakı konfransında dünyanın 40-dan çox ölkəsinin
parlament nümayəndə heyətlərinin, 9
beynəlxalq parlament təşkilatlarının
təmsilçiləri iştirak ediblər. Nümayəndə
heyətinin tərkibində 15 ölkənin parlament sədri yer alıb.

Məhəmməd Əli Huməd:
Cibuti Azərbaycanla parlamentlərarası
əlaqələri genişləndirməkdə maraqlıdır

İyulun 1-də Milli Məclisin Sədri Sahibə
Qafarova Qoşulmama Hərəkatının Parla
ment Şəbəkəsinin Bakı konfransında iştirak
etmək üçün ölkəmizdə səfərdə olan Cibuti
Respublikası Milli Assambleyasının sədri
Məhəmməd Əli Huməd ilə görüşüb.
Milli Məclisin Mətbuat
və ictimaiyyətlə əlaqələr
şöbəsindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, Cibuti parlamentinin
sədrini Azərbaycanda salamlamaqdan məmnunluğunu
bildirən Sahibə Qafarova
ölkəmizin təşkil etdiyi bu
mühüm tədbirdə iştirakı üçün
onun dəvətini qəbul etdiyinə
görə qonağa minnətdarlığını
bildirib.
Milli Məclisin sədri
Cibutinin Azərbaycanın
dostu olduğunu vurğulayıb və
ölkəmizin ərazi bütövlüyünü
dəstəkləyən, Ermənistanın
təcavüzkar siyasətini pisləyən
mövqeyinə, həmçinin Cibuti
Milli Assambleyasının Xocalı
soyqırımı ilə bağlı qəbul etdiyi ədalətli qətnaməyə görə
təşəkkürünü bildirib.

Qarşılıqlı əlaqələrin dərin
ləşməsində parlamentlərin
özünəməxsus rolundan
danışan Milli Məclisin Sədri
hər iki ölkənin parlamentində
parlamentlərarası əlaqələr
üzrə işçi qruplarının uğurla
fəaliyyət göstərdiyini deyib.
Görüşdə Sahibə Qafarova Azərbaycanın 44 günlük
Vətən müharibəsində qazandığı qələbə və regionda
yaranmış yeni reallıq barədə
də qonağa məlumat verib.
Azərbaycana səfərə
dəvətə görə minnətdarlığını
bildirən Cibuti Respublikası
Milli Assambleyasının sədri
Məhəmməd Əli Huməd
Qoşulmama Hərəkatının
Parlament Şəbəkəsinin Bakı
konfransının əhəmiyyətindən
danışıb. O, Azərbaycanın

bu qurumun dəyərli bir
üzvü olduğunu deyib və
tədbirin yüksək səviyyədə
təşkilinə görə minnətdarlığını
bildirib. Qonaq tədbirdə
Prezident İlham Əliyevin
iştirakını və çıxışını yüksək
qiymətləndirib.
Məhəmməd Əli Huməd
diqqətə çatdırıb ki, Cibuti
Respublikası Azərbaycanla
bir sıra sahələrdə, o
cümlədən, parlamentlər
arasında əlaqələri
genişləndirməkdə maraqlıdır. Ona görə də qarşılıqlı
səfərlərin sayının artırılması təcrübə və informasiya
mübadiləsi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Söhbət zamanı Cibuti
parlamentinin sədri iki ölkə
arasında parlamentlərarası
münasibətlərin inkişaf
etdirilməsi perspektivləri
barədə fikirlərini bölüşüb.
Görüşdə digər məsələlər
barədə də fikir mübadiləsi
aparılıb.

Sahibə Qafarova İordaniya Haşimilər
Krallığı Nümayəndələr Palatasının və
Senatının sədrləri ilə görüşüb

Milli Məclisin Sədri Sahibə
Qafarova Nepal Nümayəndələr
Palatasının sədri ilə görüşüb
İyulun 1-də Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarova Qoşulmama
Hərəkatının Parlament Şəbəkəsinin Bakı Konfransında iştirak
etmək üçün ölkəmizdə səfərdə olan Nepal Nümayəndələr
Palatasının Sədri Agni Prasad Sapkota ilə görüşüb.

Parlament Şəbəkəsinin
Bakı konfransı aktual məsələlərin
müzakirəsi baxımından çox vacibdir

İyulun 1-də Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarova İordaniya
Haşimilər Krallığının Nümayəndələr Palatasının sədri Əbdülkərim
Feysəl Deyfullah əd-Duğmi və Senatın sədri Feysəl Akif əl-Fayez ilə
görüşüb.Parlamentin Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən
AZƏRTAC-a bildirilib ki, Milli Məclisin Sədri qonaqları salamlayaraq
Qoşulmama Hərəkatı Parlament Şəbəkəsinin Bakı konfransında iştirak
etdiklərinə görə onlara təşəkkürünü bildirib.

İyulun 1-də Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarova Qoşulmama
Hərəkatı Parlament Şəbəkəsinin Bakı konfransında iştirak
etmək üçün ölkəmizdə səfərdə olan Əlcəzair Milli Xalq
Assambleyasının sədri İbrahim Bouğali ilə görüşüb.
Milli Məclisin Mətbuat və
ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən
AZƏRTAC-a bildirilib ki, Sahibə Qafarova qonağı salamlayaraq Qoşulmama
Hərəkatının Parlament Şəbəkəsinin
Bakı konfransında müzakirə olunan
məsələlərdən danışıb. Milli Məclisin
Sədri Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin təşəbbüsü ilə Qoşulmama
Hərəkatının Madriddə təsis olunmuş
Parlament Şəbəkəsinin Bakı konfransının əhəmiyyətini vurğulayıb. Bildirib ki,
konfrans “Dünyada sülhün və dayanıqlı
inkişafın təşviqində milli parlamentlərin
rolunun gücləndirilməsi” mövzusuna
həsr edilib. Müasir dünyada parlament
diplomatiyasının rolunun günü-gündən
artdığı bir vaxtda bu mövzu çox
aktualdır.
Sahibə Qafarova deyib ki, Prezident
İlham Əliyevin Qoşulmama Hərəkatının
Parlament Şəbəkəsinin konfransındakı
çıxışı və Qoşulmama Hərəkatının qlobal səviyyədə gedən proseslərdə rolu
barədə dəyərli fikirləri mühüm önəm
daşıyır.
Milli Məclisin Sədri diqqətə çatdırıb
ki, bu cür tədbirlər Qoşulmama

Hərəkatına üzv ölkələrin parlamentləri
arasında əməkdaşlığın inkişafı baxımından olduqca zəruridir. Söhbət
zamanı Sahibə Qafarova Azərbaycan
və Əlcəzair parlamentləri arasında
əlaqələrin inkişafı perspektivləri barədə
fikirlərini bölüşüb.
Səmimi sözlərə görə təşəkkürünü
bildirən Əlcəzair Milli Xalq Assambleyasının sədri İbrahim Bouğali
Qoşulmama Hərəkatının Parlament
Şəbəkəsinin Bakı konfransına dəvətə
görə minnətdarlığını ifadə edib. Qonaq
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
Bakı konfransındakı çıxışını yüksək
qiymətləndirib, toxunduğu məsələlərin
əhəmiyyətini qeyd edib.
İbrahim Bouğali Bakı konfransının
yüksək səviyyədə təşkilinə görə
təşəkkür edib, Azərbaycanın bu
təşəbbüsünü bəyəndiklərini bildirib.
Qeyd edib ki, Parlament Şəbəkəsinin
Bakı konfransı xalqlarımızın təmsilçiləri
olan parlamentlərimizin bir araya
gəlməsi və aktual məsələləri müzakirə
etməsi baxımından çox vacibdir.
Görüşdə tərəfləri maraqlandıran
digər məsələlər də müzakirə olunub.

Milli Məclisin Mətbuat və ictimaiy
yətlə əlaqələr şöbəsindən bildirilib
ki, Nepal Nümayəndələr Palatasının
Sədrini Azərbaycanda salamlamaqdan
məmnunluğunu bildirən Sahibə Qafarova diqqətə çatdırıb ki, Qoşulmama
Hərəkatının Parlament Şəbəkəsinin
Bakı Konfransında Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevin dünyada
baş verən proseslərdə Qoşulmama
Hərəkatının rolu və bir çox aktual
məsələlər barədə səsləndirdiyi fikirlər
təşkilatın fəaliyyət istiqamətlərinin
müəyyənləşməsi baxımından mühüm
əhəmiyyət kəsb edir.
Qarşılıqlı əlaqələrin inkişafında
parlamentlərin özünəməxsus rolundan
danışan Milli Məclisin Sədri iki ölkə
arasında parlamentlərarası əlaqələrin
dərinləşdirilməsinin vacibliyini qeyd
edib.
Görüşdə spiker Sahibə Qafarova
Azərbaycanın 44 günlük Vətən
müharibəsində qazandığı qələbə və regionda yaranmış yeni reallıq, hazırda işğaldan azad olunan ərazilərimizdə aparılan bərpa və quruculuq işləri barədə
məlumat verib. Diqqətə çatdırıb ki,
sabah qonaqlar Şuşaya səfər zamanı

işğaldan azad edilmiş ərazilərdəki
dağıntıları və Azərbaycanın apardığı
tikinti-quruculuq işlərini öz gözləri ilə
görəcəklər. Söhbət zamanı spiker
tezliklə Ermənistanla sülh müqaviləsi
imzalanacağına inamını bildirib.
Azərbaycana səfərindən məmnun
luğunu bildirən Nepal Nümayəndələr
Palatasının Sədri Qoşulmama
Hərəkatının Parlament Şəbəkəsinin
Bakı Konfransının və burada müzakirə
olunan məsələlərin əhəmiyyətini
vurğulayıb. O, Azərbaycanın bu tədbiri
yüksək səviyyədə təşkil etməsinə görə
minnətdarlığını ifadə edib. Qonaq
tədbirdə Prezident İlham Əliyevin iştirakını və çıxışını yüksək qiymətləndirib.
Agni Prasad Sapkota diqqətə
çatdırıb ki, Nepal Azərbaycanla bir sıra
sahələrdə, o cümlədən, parlamentlər
arasında əlaqələri genişləndirməkdə
maraqlıdır. Ona görə də qarşılıqlı
səfərlərin sayının artırılması təcrübə
və informasiya mübadiləsi baxımından
mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Görüşdə digər məsələlər də
müzakirə olunub.

AZƏRTAC

Sahibə Qafarova Qoşulmama
Hərəkatının Parlament Şəbəkəsinin Bakı
konfransında İordaniyanın iştirakının və
konfrans çərçivəsində aparılan müzakirələrin
əhəmiyyətini qeyd edib. Milli Məclisin Sədri
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
konfransın açılışında söylədiyi nitqin mühüm
əhəmiyyətindən danışıb. Qeyd edib ki,
Prezident İlham Əliyevin dünyada baş verən
proseslərdə Qoşulmama Hərəkatının rolu,
bir çox aktual məsələlər barədə səsləndirdiyi
fikirlər təşkilatın fəaliyyət istiqamətlərinin
müəyyənləşməsi baxımından mühüm
əhəmiyyət kəsb edir.
Sahibə Qafarova qonaqlara Azərbaycanın
Vətən müharibəsində əldə etdiyi tarixi zəfər,
işğaldan azad olunan ərazilərimizdə hazırda
aparılan bərpa və quruculuq işləri barədə
məlumat verib. Söhbət zamanı Milli Məclisin
Sədri Azərbaycanın sülhün və sabitliyin
tərəfdarı olduğunu vurğulayıb və tezliklə
Ermənistanla sülh müqaviləsi imzalanacağına inamını ifadə edib.
Milli Məclisin Sədri bildirib ki, dövlətlərimiz
arasında münasibətlərin inkişafında
parlamentlərarası əlaqələrin xüsusi rolu var.
Təqdirəlayiq haldır ki, hər iki ölkənin qanunvericilik orqanlarında parlamentlərarası əlaqələr
üzrə dostluq qrupları fəaliyyət göstərir.

İordaniya Haşimilər Krallığının
Nümayəndələr Palatasının sədri Əbdülkərim
Feysəl Deyfullah əd-Duğmi və Senatın
sədri Feysəl Akif əl-Fayez səmimi görüşə
və qonaqpərvərliyə görə təşəkkürlərini ifadə
ediblər. Qonaqlar Qoşulmama Hərəkatı
Parlament Şəbəkəsinin Bakı konfransında
iştiraklarından məmnunluqlarını bildiriblər,
tədbirin yüksək səviyyədə təşkil olunduğunu
söyləyiblər.
Sədrlər Azərbaycanın Qoşulmama
Hərəkatında əhəmiyyətli rolunu vurğulayıblar.
Onlar ölkəmizin Qoşulmama Hərəkatının
Parlament Şəbəkəsinin yaradılması ilə bağlı
təşəbbüsünün və Bakı konfransı çərçivəsində
müzakirə olunan məsələlərin vacibliyindən
danışıblar.
Qonaqlar İordaniyanın Azərbaycanla
əlaqələrin inkişafında maraqlı olduğunu qeyd ediblər, dövlətlərarası əlaqələrin
möhkəmlənməsində İordaniya Kralı ilə
Azərbaycan Prezidenti arasındakı dostluq
münasibətlərinin rolunu vurğulayıblar.
Söhbətdə tərəflər regional münaqişələrin
törətdikləri fəsadların aradan qaldırılması,
qaçqın və miqrasiya problemlərinin həlli yolları və digər qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər
barədə fikirlərini bölüşüblər.
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İkinci Qarabağ müharibəsində
də nümayiş etdiriblər. Daxili İşlər
Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının
şəxsi heyəti Birinci Qarabağ
müharibəsində olduğu kimi,
yenə də fədakarlıq nümunələri
göstəriblər. Onlar haqq savaşımızda doğma torpaqlarımızın
işğaldan azad edilməsi uğrunda
çətin döyüş tapşırıqlarını uğurla
yerinə yetiriblər. Xüsusi təyinatlı
cəngavərlərimiz düşmənə
sarsıdıcı zərbələr vuraraq,
minlərlə canlı qüvvəsini və döyüş
texnikasını məhv edib, parlaq
qəhrəmanlıq salnaməsi yaradıblar. Azərbaycanın tarixinə qızıl
hərflərlə yazılan 44 günlük Vətən
müharibəsində Daxili Qoşunların şəxsi heyətindən 66 nəfər
şəhid olub, 346 hərbi qulluqçu
isə yaralanıb. Qarabağın və

2 İyul Azərbaycan Polisi Günüdür

A

zərbaycan polisləri 1998-ci ildən bəri iyulun
2-ni özlərinin peşə bayramları kimi qeyd
edirlər. Daxili İşlər Nazirliyi və onun təşkilati
strukturu olan polis orqanları 1918-1920-ci illəri
əhatə edən fəaliyyəti dövründə böyük vətənpərvərlik
ənənələri yaradıb və ilk müstəqil dövlətimizin milli
maraqlarının müdafiəsində mühüm rol oynayıb.
Cümhuriyyətin süqutundan sonra Azərbaycanın
Sovet İttifaqının tərkibində olduğu 70 il ərzində
inkişaf edib, ictimai asayişin qorunmasında yüksək
nəticələr və zəngin təcrübə qazanıb. Xüsusilə, ulu
öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə respublikamızın
iqtisadi, sosial və digər sahələrdə böyük uğurlar
qazandığı 1970-1980-ci illər Daxili İşlər Nazirliyinin
tarixinə ən mühüm mərhələ kimi düşüb.
Şəxsi heyətin məhz milli
ruhda formalaşmasının nəticəsi
idi ki, 1988-ci ildə Ermənistanın
Azərbaycana qarşı hərbi
təcavüzünü ilk olaraq rəşadətlə
dəf edən nizami qüvvə milis, sonrakı illərdə Daxili Qoşun hissələri
olub. Həmin döyüşlərdə 1695
polis əməkdaşı və hərbi qulluqçu
şəhidlik zirvəsinə ucalıb, 1710
nəfər isə yaralanıb. Göstərdikləri
şücaət və igidliklərə görə 67 nəfər
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı
adına, 1143 nəfər orden və medallara layiq görülüb.
Müstəqilliyimizin sonrakı
illərində də daxili işlər orqanlarının fəaliyyəti uğurlu olub. Belə ki,
cinayətkarlığa qarşı mübarizədə,
ictimai qaydanın qorunması
və ictimai təhlükəsizliyin təmin
edilməsi vəzifələrini yerinə
yetirərkən 100 polis əməkdaşı və
hərbi qulluqçu həlak olub, 2640
nəfər xəsarət alıb.
Prezident İlham Əliyevin
2003-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilməsi
ilə ölkəmiz inkişafının yeni
mərhələsinə qədəm qoyub,
sabitlik isə gələcək uğurlara və
yüksəlişə doğru inamla irəliləyən
müstəqil dövlətimizin rəmzinə
çevrilib. Dövlətimizin başçısının
həyata keçirdiyi hərtərəfli islahatlar çərçivəsində daxili işlər
orqanlarının da müasirləşməsi
üçün bütün lazımi tədbirlər
görülüb. Ötən illərdə xidməti

Dövlətçilik naminə
mübariz keşikdə
fəaliyyətin cəmiyyətin maraqlarına tam cavab verməsi, qabaqcıl
beynəlxalq təcrübəyə uyğun
qurulması məqsədilə müxtəlif
fərman və sərəncamlar imzalanıb.
O cümlədən nazirliyin strukturunun və normativ-hüquqi bazasının
təkmilləşdirilməsi, maddi-texniki
təchizatının yaxşılaşdırılması,
şəxsi heyətin sosial müdafiəsinin
və demokratik cəmiyyətdə polisin
rolu haqqında məlumatlandırma
işinin gücləndirilməsi üzrə
Azərbaycan Prezidentinin
təşəbbüsü ilə 2004-cü ildə qəbul
edilmiş Dövlət Proqramı əsasında
mühüm əhəmiyyət kəsb edən
tədbirlər görülüb.
Azərbaycan polisinin 100 illiyi
ilə əlaqədar asayiş keşikçilərini
təbrik edən cənab İlham Əliyev
qanunun aliliyi naminə onların
xidmətlərini layiqincə dəyərləndirib
və xalqın öz polisinə güvəndiyini
bildirib. Hazırda dövlət başçısının

diqqət və qayğısı sayəsində
davamlı inkişafda olan daxili işlər
orqanları ölkədə cinayətkarlığa,
onun transmilli növlərinə
qarşı mübarizədə, asayişin və
təhlükəsizliyin təmin olunmasında
önəmli xidmətləri ilə seçilir. Eyni
zamanda, polis vətəndaşların
qanuni mənafelərinin, hüquq
və azadlıqlarının müdafiəsi
sahəsində üzərinə düşən funksiyaları peşəkarlıqla yerinə yetirir
və ona bəslənən inamı, etimadı
doğruldur.
Prezident İlham Əliyev
tərəfindən hər il olduğu kimi,
bu peşə bayramı ərəfəsində
də xidmətdə fərqlənən bir qrup
əməkdaşın ali xüsusi rütbələrə
layiq görülməsi, orden və
medallarla təltif edilməsi barədə
sərəncamlar imzalanmışdır.
Prezident, Ali Baş Komandan
İlham Əliyev ordu quruculuğuna,
o cümlədən Daxili İşlər Nazir

liyinin Daxili Qoşunlarının
fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsinə,
sosial-məişət şəraitinin daha
da yaxşılaşdırılmasına, xidməti
vəzifələrini layiqincə yerinə
yetirən hərbi qulluqçuların mükafatlandırılmasına xüsusi diqqət
yetirir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin
Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin
ötən il martın 12-də – Daxili Qoşunların yaranması günündə Daxili Qoşunların Bakının Sabunçu
rayonunda yeni inşa olunan “N”
saylı hərbi hissəsinin açılışında
iştirak etməsi, eləcə də həmin gün
imzaladığı sərəncamla Qoşunların iki hərbi qulluqçusunu “Vətən
uğrunda”, üç nəfəri “İgidliyə görə”,
7 nəfəri isə “Hərbi xidmətlərə
görə” medalları ilə təltif etməsi
bunun əyani göstəricisidir.
Azərbaycan daxili işlər
orqanlarının əməkdaşları öz
vətənpərvərliklərini və şücaətlərini

Şərqi Zəngəzurun işğaldan azad
olunması uğrunda mətanətlə
döyüşmüş Daxili Qoşunların
əməkdaşlarından 1690 nəfəri Prezident, müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin sərəncamları
ilə müxtəlif orden və medallara, o cümlədən 4 nəfər Vətən
Müharibəsi Qəhrəmanı adına
layiq görülüb.
Onu da deyək ki, müharibədən
sonra işğaldan azad olunmuş
ərazilərdə dövlətimizin başçısının
fərmanı ilə Azərbaycan Respublikasının inzibati ərazi bölgüsünə
müvafiq olaraq yaradılan və hər
rayon üzrə xüsusi idarəetməni
həyata keçirən müvəqqəti komendantlıqların fəaliyyətinin təşkilinin
Daxili İşlər Nazirliyinə həvalə
edilməsi Azərbaycan polisinə
göstərilən yüksək etimadın daha
bir göstəricisi oldu. Ölkəmizin
bütün ərazilərində, o cümlədən

“Hazırda Azərbaycan polisi güclü nizam-intizama,
yüksək peşəkarlığa malik, müasir maddi-texniki imkanlarla təchiz edilmiş, dövlətçiliyimizin qorunması işində
önəmli xidmətləri olan mühüm dövlət təsisatıdır…
Əminəm ki, daxili işlər orqanlarının şəxsi heyəti bundan
sonra da vəzifələrini şərəflə yerinə yetirəcək”.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
işğaldan azad edilən şəhər
və rayonlarımızda bu mühüm
məsuliyyətin öhdəsindən layiqincə
gələn daxili işlər orqanlarının
əməkdaşları göstərilən etimadı
doğrultmaq üçün gecə-gündüz
uğurla xidmət aparırlar.
Bu gün müasirləşmə
tendensiyası Daxili İşlər Nazirliyinin bütün orqan və hissələrini
əhatə edir. Fəaliyyət beynəlxalq
standartlara uyğunlaşdırılıb,
maddi-texniki təminat yaxşılaşdırılıb, o cümlədən ən müasir
texnologiyalarla təchizat yüksək
səviyyəyə çatdırılıb, onlarla elektron xidmət, veb-sayt,
“qaynar xətt” və digər informasiya resursları yaradılıb, polisin
“ASAN xidmət” mərkəzlərində
fəaliyyəti təşkil olunub. Vətəndaş
məmnunluğunu təmin edən bu və
digər innovativ təşəbbüslər orqan
və hissələrdə qanunçuluğun qorunmasının effektivliyini, xidmətin
səmərəsini və operativliyi qat-qat
artırıb.
Qeyd etmək lazımdır ki,
inişildən dünyada geniş yayılmış koronavirus pandemiyası ilə
mübarizə dönəmi də Azərbaycan
polisinin şərəf tarixinin parlaq
səhifəsini təşkil edir. Polislərimiz
bu dönəmdə mühüm məsuliyyəti
dərindən dərk edib və üzərlərinə
düşən öhdəlikləri ən yüksək
səviyyədə yerinə yetiriblər. Onlar
bu gün də pandemiya ilə əlaqədar
tətbiq olunan məhdudiyyətlərə
əməl olinması və vətəndaşımızın
sağlamlığının etibarlı qorunması
üçün nümunəvi xidmət aparırlar.
Təbii ki, şərəfli Azərbaycan
polisinin bu xidmətləri Prezident
İlham Əliyev tərəfindən də yüksək
qiymətləndirilib. Dövlətimizin
başçısı ötən il pandemiya
dövründə onların fəaliyyətini

yüksək qiymətləndirərək deyib:
“Bizim polis əməkdaşları, Daxili
Qoşunların əməkdaşları gecəgündüz küçələrdədir, həyatlarını
risk altına atırlar, camaatı başa
salmağa çalışırlar. İndi onların
əməyini yerə vurmamalıyıq. Nəyə
görə kimsə özü üçün hansısa
xüsusi imtiyaz yaratmaq istəyir.
Buna gəldikdə də bildirməliyəm,
pandemiya bütün dünyaya
göstərdi ki, bu xəstəlik qarşısında
hamı bərabərdir. Heç kimə heç bir
imtiyaz verilmir və verilməyəcək.
Bu, bizim siyasətimizin əsas
hissəsindən biridir ki, qanunun
aliliyi, bərabərlik daim bərqərar
olmalıdır”.
Biz polis orqanları
əməkdaşlarının küçədə çətinə
düşən insanlara dərhal kömək
etməyə can atmasının, halı
pisləşən şəxslər üçün “Təcili
yardım” briqadasının gəlişini
gözləmədən onları öz xidməti
avtomobillərində dərhal
xəstəxanaya çatdırmasının, 8
Mart bayramında qadın sürücüləri
saxlayaraq hər birinə gül dəstəsi
verərək təbrik etməsinin, qoca
və uşaqların qolundan tutaraq
yoldan keçirməsinin dəfələrlə
şahidi olmuş və ürəkdən
“afərin” söyləmişik. Bu gün
hər bir vətəndaşımız məhz
xalqın mənafelərini daim uca
tutan daxili işlər orqanlarının
əhalinin təhlükəsiz həyatının
təmin edilməsində, asayişinin
qorunmasında xidmətlərindən
tam razıdır.
İnanırıq ki, Azərbaycan polisi bundan sonra da dövlətimiz
və cəmiyyətimiz üçün önəmli
fəaliyyət göstərəcəkdir.

Əli NƏCƏFXANLI,
“Xalq qəzeti”

Ceyhun Bayramov İraq Parlamentinin
sədr müavini ilə görüşüb
İyulun 1-də Xarici Işlər naziri
Ceyhun Bayramov Qoşulmama
Hərəkatı Parlament Şəbəkəsinin
Bakı Konfransında iştirak etmək
üçün ölkəmizdə səfərdə olan
İraq Respublikası Nümayəndələr
Şurasının (Parlament) sədr
müavini Şaxvan Abdullah
Əhmədin başçılıq etdiyi
nümayəndə heyətini qəbul edib.
Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat
xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a
bildiriblər ki, görüş zamanı tərəflər
Azərbaycan ilə İraq arasında ikitərəfli
əlaqələrin uğurlu inkişafından
məmnunluq ifadə edib və ölkələrimizin
bütün sahələrdə əməkdaşlığı
genişləndirmək əzmində olduğunu
vurğulayıblar.
Nazir Ceyhun Bayramov
Azərbaycanın İraq ilə əlaqələrin inkişafına önəm verdiyini qeyd edib. İki ölkə
arasında münasibətlərin tarixi, mədəni
və dini bağlar üzərində inkişaf etdiyini
vurğulayaraq, həm ikitərəfli, həm də
çoxtərəfli çərçivələrdə əməkdaşlığın
həyata keçirildiyini qeyd edib. İraqın
hər zaman beynəlxalq təşkilatlar
çərçivəsində ölkəmizin suverenliyi,
ərazi bütövlüyü və sərhədlərin

D

ünyanın nüfuzlu “Science Channel” telekanalında yayımlanan
“Tərk edilmişlərin sirri” (Mysteries of the abandoned) elmi
serialının növbəti buraxılışı Azərbaycanın Ağdam şəhərinə
həsr olunub. AZƏRTAC xəbər verir ki, reportajda son otuz ildə
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin on minlərlə insanın həyatına
son qoyduğu, müharibə zamanı və ondan sonra işğal dövründə
şəhər və kəndlərin məhv edildiyi əksini tapır. Qeyd edilir ki, vaxtilə
regionun mədəniyyət mərkəzi olan və bir vaxtlar minlərlə insanın
yaşadığı Ağdam işğal dövründə yerlə-yeksan olunub və heç kimin
yaşamadığı, tamamilə dağıdılmış “ruhlar şəhəri”nə çevrilib.

toxunulmazlığına göstərdiyi dəstək
minnətdarlıqla qeyd edilib.
İkitərəfli münasibətlərimizin inkişafında parlamentlərarası əlaqələrin
önəmini qeyd edən nazir Ceyhun
Bayramov, İraq parlamentini təmsil edən
yüksək səviyyəli nümayəndə heyətinin
Azərbaycana səfərinin ölkələrimizin
parlamentləri arasında və ümumilikdə
iki ölkə arasında əməkdaşlığın
genişləndirilməsi işinə xidmət edəcəyinə
əminliyini bildirib.
Səmimi qəbula görə minnətdarlığını
bildirən İraq parlamentinin sədr müavini
Şaxvan Abdullah Əhməd ölkələrimiz
arasında mövcud olan müsbət

İyulun 1-də Azərbaycanın Xarici Işlər naziri Ceyhun Bayramov
İordaniya Haşimilər Krallığı Senatının sədri Feysəl əl-Fayez ilə görüşüb.
Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat
xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a
bildirilib ki, Ceyhun Bayramov
Senatın sədrini səmimiyyətlə salamlayıb və onun Qoşulmama Hərəkatı
(QH) Parlament Şəbəkəsinin Bakı

k onfransında şəxsən iştirakının
həm tədbirin işinə, həm də ikitərəfli
əlaqələrimizin inkişafına töhfə verdiyini
bildirib. Nazir Azərbaycanın İordaniya
ilə ikitərəfli və çoxtərəfli platformalarda,
o cümlədən, İƏT və QH çərçivəsində

“Science Channel”
telekanalında yayımlanan
“Tərk edilmişlərin sirri”
serialının növbəti buraxılışı
Ağdam şəhərinə həsr olunub

əlaqələri qeyd edərək, Azərbaycanın
İraqa göstərdiyi dəstəyi, o cümlədən
Azərbaycan tərəfindən göstərilən humanitar yardımı məmnunluqla qeyd edib.
Ölkələrimiz arasında həm ikitərəfli, həm
də çoxtərəfli münasibətlərin inkişafının
hər iki ölkənin marağına uyğun olduğu
və parlamentlərarası dostluq qruplarının
bu inkişafa töhfə verdiyi qeyd edilib.
Tərəflər, həmçinin ikitərəfli əlaqələrin
inkişaf etdirilməsi perspektivləri, o
cümlədən iqtisadi, humanitar, turizm,
təhsil və digər sahələrdə əməkdaşlığın
genişləndirilməsi imkanları üzrə fikir
mübadiləsi aparıblar.

İordaniya Senatının sədri ilə görüş
əməkdaşlığını məmnunluqla
vurğulayıb.
Gələn il ölkələrimiz arasında diplomatik əlaqələrin qurulmasının 30 illiyinin
qeyd ediləcəyi və bu münasibətlə
tədbirlərin təşkilinin əhəmiyyəti
səsləndirilib.
Senatın sədri Feysəl əl-Fayez
Azərbaycan ilə əlaqələrin inkişafında
maraqlı olduqlarını və bu xüsusda
ikitərəfli səfərlərin intensivləşməsinin
əhəmiyyət kəsb etdiyini bildirib. O,
Azərbaycanın Qoşulmama Hərəkatına
sədrliyi çərçivəsində fəal rolunu, irəli
sürülən təşəbbüslərin təqdirəlayiq
olduğunu qeyd edib. Sədr hazırda dünyada cərəyan edən bir sıra narahatlıq
doğuran hadisələr fonunda Qoşulmama
Hərəkatının dünya müstəvisində rolunun
artırılmasına ehtiyacın olduğunu vurğulayıb.
Görüşdə, həmçinin regional vəziyyət,
habelə qlobal əhəmiyyət kəsb edən
məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi
aparılıb.

vaxt daha yaxşı silahlanmış Ermənistan
ordusu tərəfindən işğal olundu. Minlərlə
erməni silahlısı Ağdama girib şəhəri
gülləbaran etdi.
“1993-cü ildə şəhərin 40 min əhalisi
və bölgədəki yarım milyondan çox
azərbaycanlı öz evlərini tərk etmək
məcburiyyətində qaldı. 1994-cü ilə
qədər Ermənistan Ağdam şəhəri də daxil olmaqla regionu zəbt etmişdi”, – deyə
kimya mühəndisi Caega Vays bildirir.

Reportajda viran qoyulmuş Ağdamdan görüntülər, o cümlədən işğal
dövründə şəhərdə yeganə salamat qalmış bina – Ağdam Cümə məscidi, eləcə
də Dram teatrının, Çörək muzeyinin və
digər ictimai binaların dağıntıları nümayiş olunur. Həmçinin bu şəhər barədə
tarixçi Dominik Selvudun fikirləri təqdim
edilir: “İnanmaq çətindir ki, Ağdam bir
vaxtlar normal həyat yaşayan insanların
çiçəklənən, səs-küylü şəhəri olub. Yaşıl
ağaclar arasında yüzlərlə bina görünür.
Lakin onlar məhv edilib və həmin binaların yalnız qalıqları qalır. Məscid bu yerin
irsini təqdim edir”.
Jurnalist Cim Meyqs isə Ağdamın
vaxtilə çox müasir şəhər olduğunu vurğulayır: “İstənilən qərbli küçələrdə gəzə,
kafelərə baş çəkə və özünü evdəki kimi
hiss edə bilərdi. Lakin bütün bunlar qısa
müddətdə məhv oldu. Bura qorxunc
yerdir, sanki qorxu filmlərindəki kadrlara
bənzəyir. Yollar və küçələr kimsəsiz qalıb. Heç yerdə insan görünmür. Şəhərdə
salamat qalmış yalnız bir bina var.
İnsanlar digər bölgələrdəki münaqişələr
haqqında eşitdikləri qədər bu münaqişə
barədə eşitməyiblər”.
Reportajda Ağdamdakı Çörək
muzeyindən də bəhs olunur: “Başqa bir
gözlənilməz tapıntı kimi bu dağıntının

ortasında gözəl bir boyalı divar var.
Bəlkə də bu, dağılmış şəhərin canlanmasından xəbər verir”.
Azərbaycanlı jurnalist Emin İbrahimov Çörək muzeyinin divarındakı
rəsmdə Azərbaycan mədəniyyətinin üç
atributunun təsvir olunduğunu bildirir: “Qadın əlində Novruz bayramının
rəmzlərindən olan məcməyi tutub. Aşığın əlində Azərbaycanın milli musiqi aləti
olan saz var. Uşaqlı qadın isə kəlağayı
adlanan örpək geyinib. Bunların üçü
də UNESCO tərəfindən qorunur və
bəşəriyyətin qeyri-maddi mədəni irsinin
bir hissəsidir. Ağdam şəhərində salamat
qalan yeganə bina 1870-ci illərdə tikilmiş köhnə məsciddir. Ermənilər, əslində,
ondan müşahidə qülləsi, anbar və artilleriya atəşlərini istiqamətləndirmək üçün
istifadə edirdilər”.
Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsinin tarixindən də söhbət açıldığı reportajda məlumat verilir ki, sovet
dövründə Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın
tərkibində olub. Lakin həmin vaxt
muxtar respublikada əhalinin əksər
hissəsini təşkil edən ermənilər vilayətin
Ermənistana birləşdirilməsi tələbi ilə
çıxış etməyə başladılar. 1990-cı illərin
əvvəllərində baş verən münaqişə
nəticəsində Azərbaycan əraziləri həmin

Məlumat verilir ki, 2020-ci ildə dünya
koronavirusa qarşı mübarizə apardığı bir
vaxtda bu bölgədə münaqişə yenidən
alovlanmağa başladı. Müharibədə
ən müasir hərbi texnika ilə silahlanan
Azərbaycan Ordusu qələbə qazandı.
Azərbaycan Ordusunun müasir dron
texnologiyasından uğurla istifadə etməsi
uğur əldə olunmasında mühüm rol
oynadı. C.Vays Qarabağ müharibəsinin
dronların həlledici rol oynadığı ilk
müharibə olduğunu qeyd edib.
Həmçinin reportajda bildirilir ki,
müharibə nəticəsində 2020-ci ilin
noyabrında Ağdam şəhəri işğaldan
azad edildi. Lakin şəhər sakinləri üçün
mübarizə hələ bitməyib. Silahlar susmuş
ola bilər. Ancaq mülki insanlar üçün hələ
də travmatik zamandır.
Xüsusi vurğulanır ki, Ağdamı təmsil
edən “Qarabağ” futbol komandası yerləyeksan edilən şəhərin gələcəyinə olan
ümidin carçısına çevrilib. Komandanın
uğurları göstərir ki, bu şəhərin həyata
yenidən qayıdacağı ümidləri yaşayır.
Komandanın Ağdamda yenidən oynamaq şansı var. Çünki dövlət “ruhlar
şəhəri”ni super şəhərə çevirmək planlarını bəyan edib. Ağdamın Baş planı
2021-ci ilin mayında təsdiqlənib. Plana
əsasən, yenilənmiş şəhərin əhalisi 100
min nəfər olacaq.
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 245									
“Azərbaycan Respublikasında
dövlət büdcəsindən maliyyələşən
idarə, müəssisə və təşkilatlarda
nəqliyyat vasitələrindən istifadə qaydalarının təkmilləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2011-ci il 18 iyul tarixli
120 nömrəli Qərarında dəyişiklik
edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 119-cu maddəsinin səkkizinci
abzasını rəhbər tutaraq, Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti
qərara alır:
Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2011-ci il 18 iyul tarixli 120
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanun-vericilik Toplusu, 2011,
№ 7, maddə 747; 2012, № 8, maddələr
827, 830; 2013, № 3, maddə 347, № 7,
maddə 886, № 8, maddə 1017, № 10,
maddə 1218; 2014, № 1, maddələr 51,
69, № 2, maddə 201, № 4, maddə 441,
№ 5, maddələr 572, 594, № 6, maddə
747, № 8, maddə 1015, № 12,

maddələr 1658, 1666; 2015, № 2,
maddə 227, № 11, maddə 1417; 2016,
№ 3, maddə 609, № 4, maddə 831,
№ 5, maddə 955, № 7, maddə 1353,
№ 8, maddə 1437, № 9, maddələr
1585, 1589, № 12, maddə 2241; 2017,
№ 5, maddə 966, № 10, maddələr
1890, 1919, № 11, maddə 2168, № 12
(II kitab), maddələr 2476, 2487, 2507;
2018, № 3, maddələr 588, 632, № 6,
maddə 1374, № 7 (II kitab), maddə
1668, № 8, maddə 1807, № 9, maddə
1906, № 10, maddələr 2142, 2172,
№ 11, maddə 2426; 2019, № 3,
maddələr 529, 563; 2020, № 2, maddə
204, № 4, maddə 500, № 5, maddə
652, № 8, maddə 1123, № 9, maddə
1217, № 10, maddələr 1258, 1296,
№ 11, maddə 1405, № 12 (V kitab),
maddə 1616; 2021, № 2, maddə 203,
№ 3, maddələr 265, 276, № 4, maddə
420, № 6 (IV kitab), maddə 682; 2022,
№ 1, maddə 59, № 3, maddə 277;
Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2022-ci il 4 aprel tarixli 137
nömrəli, 18 aprel tarixli 164 nömrəli və

Bakı şəhəri, 24 iyun 2022-ci il
12 may tarixli 182 nömrəli qərarları)
ilə təsdiq edilmiş 2 nömrəli əlavə –
“Azərbaycan Respublikasının mərkəzi
icra hakimiyyəti və məhkəmə orqanlarının aparatları (hərbi qurumlar, dövlət
təhlükəsizliyi, xarici kəşfiyyat xidmətləri,
hüquq mühafizə və prokurorluq orqanları, rayon (şəhər) məhkəmələri istisna
olmaqla), mərkəzi icra hakimiyyəti
orqanlarının yerli bölmələri, onların
yanında, tabeliyində olan orqanlar,
mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının
yanında yaradılan dövlət agentliklərinin,
dövlət xidmətlərinin aparatları və onların yerli bölmələri üçün xidməti minik
avtomobillərinin say həddi (limiti)”nin
3-cü hissəsinin “cəmi” sütununda “75”
rəqəmləri “23” rəqəmləri ilə, “ərazi və
yerli bölmələr üzrə” sütununda “65”
rəqəmləri “13” rəqəmləri ilə əvəz edilsin.

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının
Baş naziri

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 246								
Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin “Dövlət qulluğu vəzifələri
üzrə test imtahanından keçmək
barədə Sertifikatın Forması”nın
təsdiq edilməsi haqqında” 2017-ci
il 10 mart tarixli 87 nömrəli və “15-ci kateqoriya dövlət orqanlarında
inzibati vəzifələrin birinci-yeddinci
təsnifatlarına uyğun olan vakant
vəzifələrin tutulmasının Ümumi
Şərtləri”nin təsdiq edilməsi haqqında” 2017-ci il 8 dekabr tarixli
545 nömrəli qərarlarında dəyişiklik
edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 119-cu maddəsinin səkkizinci
abzasını rəhbər tutaraq, Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti
qərara alır:

1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2017-ci il 10 mart tarixli 87
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017,
№ 3, maddə 486, № 11, maddə 2176;
2018, № 2, maddə 366; 2022, № 3,
maddə 274) ilə təsdiq edilmiş “Dövlət
qulluğu vəzifələri üzrə test imtahanından
keçmək barədə Sertifikatın Forması”na
1 nömrəli əlavə - “Dövlət qulluğu
vəzifələri üzrə Sertifikatın verilməsi üçün
inzibati vəzifələrin növləri, qrupları və
alt qrupları” cədvəlinin “AB1” və “AB2”
sətrlərinə “Komissiyası” sözündən sonra
“və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Sirrinin Mühafizəsi
üzrə İdarələrarası Komissiyanın Katibliyi” sözləri əlavə edilsin.
2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2017-ci il 8 dekabr tarixli

“Satışı əlavə dəyər vergisindən
azad olunan heyvandarlıq və quşçuluq təsərrüfatlarında istifadə edilən
yem və yem əlavələrinin Siyahısı”nın
təsdiq edilməsi haqqında
“Azərbaycan Respublikasının Vergi
Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2021-ci
il 3 dekabr tarixli 406-VIQD nömrəli

Qanununun tətbiqi və həmin Qanunun
tətbiqi ilə əlaqədar bir sıra məsələlərin
tənzimlənməsi barədə” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 29
dekabr tarixli 1533 nömrəli Fərmanının
2.1.4-cü yarımbəndinin icrasını təmin
etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:
1. “Satışı əlavə dəyər vergisindən
azad olunan heyvandarlıq və quşçuluq

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının
Baş naziri

Bakı şəhəri, 30 iyun 2022-ci il
təsərrüfatlarında istifadə edilən yem və
yem əlavələrinin Siyahısı” təsdiq edilsin
(əlavə olunur).
2. Bu Qərar 2022-ci il 1 yanvar
tarixindən tətbiq edilir və 2024-cü il 1
yanvar tarixinədək qüvvədədir.

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının
Baş naziri

AMEA-nın müxbir üzvü Firəngiz
Əlizadənin 75 illiyi qeyd olunub

Tədbir AMEA-nın Humanitar Elmlər
Bölməsi və Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun birgə təşkilatçılığı ilə baş tutub.
Əvvəlcə görkəmli bəstəkarın həyat
və yaradıcılığından bəhs edən “Firəngiz
Əlizadənin yaradıcılıq səhifələri” adlı
sənədli film nümayiş etdirilib.
Tədbiri giriş nitqi ilə açan AMEA-nın
vitse-prezidenti, akademik İsa
Həbibbəyli görkəmli bəstəkarı AMEAnın prezidenti vəzifəsini icra edən,
akademik Arif Həşimovun adından salamlayıb və onu səmimi qəlbdən təbrik
edib. Akademik İsa Həbibbəyli Firəngiz
xanımın yaradıcılığında əldə etdiyi
yüksək nailiyyətlərin onun sənətinin
böyüklüyünün bariz nümunəsi olduğunu
vurğulayıb.
“Firəngiz Əlizadə türk-müsəlman
dünyasının Avropanı fəth etmiş ən
dəyərli bəstəkarlarından biridir”, – deyə
vurğulayan akademik İsa Həbibbəyli
görkəmli bəstəkarın Avropaya təqdim
etdiyi əsərlərin Şərq və Qərb musiqisinin

sintezindən ibarət olduğunu qeyd
edib. Əlavə edib ki, görkəmli bəstəkar
Azərbaycan motivini və fəlsəfəsini Qərb
musiqisinin dili ilə dünya ictimaiyyətinə
çatdırmaqdadır.
Akademik İsa Həbibbəylinin
sözlərinə görə, Firəngiz Əlizadə Qərbdə
Azərbaycan mədəniyyətinin təbliği
istiqamətində əhəmiyyətli işlərə imza
atmaqla yanaşı, Qərb ölkələrində yeni
növ mədəniyyətin – Şərq ağırlıqlı Qərb
mədəniyyətinin formalaşmasında iştirak
edən nadir bəstəkarlardan biridir.
Vitse-prezident bəstəkar Firəngiz
Əlizadənin musiqi dili ilə Şərqin reallıqlarını, Azərbaycan gerçəkliklərini
Qərbə ən yüksək səviyyədə çatdırmasını musiqimizin böyük təntənəsi kimi
qiymətləndirib: “Bu, ulu öndər Heydər
Əliyevin əsasını qoyduğu və Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla
davam etdirilən müstəqil Azərbaycan
incəsənətinin dünya incəsənətinə inteqrasiyasının isbatıdır”.

tələbə həyatının yaddaqalan
anlarını bölüşüblər.
Tədbir iştirakçıları
ABŞ-ın Corc Vaşinqton
Universitetinin Mühəndislik
və tətbiqi elmlər fakültəsinin

545 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu,
2017, № 12 (II kitab), maddə 2493;
2018, № 7 (II kitab), maddə 1661, № 9,
maddə 1938; 2022, № 3, maddə 274)
ilə təsdiq edilmiş “1-5-ci kateqoriya
dövlət orqanlarında inzibati vəzifələrin
birinci-yeddinci təsnifatlarına uyğun olan
vakant vəzifələrin tutulmasının Ümumi
Şərtləri”nin 5-ci hissəsinin ikinci abzasına “Komissiyası” sözündən sonra “və
Azərbaycan Respub-likasının Prezidenti
yanında Dövlət Sirrinin Mühafizəsi üzrə
İdarələrarası Komissiyanın Katibliyi”
sözləri əlavə edilsin.

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

İyulun 1-də AMEA-da görkəmli bəstəkar, Azərbaycan Bəstəkarlar
İttifaqının sədri, “Şərəf” və “Şöhrət” ordenli, Xalq artisti, AMEA-nın müxbir
üzvü Firəngiz Əlizadənin 75 illiyinə həsr olunmuş elmi sessiya keçirilib.

İyulun 1-də ADA Universitetində “Məzun
günü” keçirilib. AZƏRTAC xəbər verir ki, tədbir
universitetdə təhsil alan əcnəbi tələbələrin
təmsil etdikləri dövlətlərin bayraqlarını səhnəyə
gətirməsi və Azərbaycan Respublikasının Dövlət
Himninin səsləndirilməsi ilə başlayıb.

Bakı şəhəri, 24 iyun 2022-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 251								

ADA Universitetində “Məzun günü”

Akademik İsa Həbibbəyli Firəngiz
Əlizadənin AMEA-nın müxbir üzvü kimi
Azərbaycan elminin inkişafına böyük
töhfələr verən, musiqişünaslıq elmini
zənginləşdirən dəyərli ziyalılarımızdan
olduğunu vurğulayıb, görkəmli alimə
möhkəm cansağlığı, uzun ömür və yeni
yaradıcılıq nailiyyətləri arzu edib.
Yubiley tədbirində AMEA-nın müxbir
üzvü Rəna Məmmədovanın “Azərbaycan
xalqının görkəmli bəstəkarı”, professor
Həcər B
 abayevanın “Firəngiz Əlizadə
və azərbaycançılıq”, sənətşünaslıq
üzrə fəlsəfə doktoru Gülarə Vəzirovanın
“Firəngiz Əlizadənin yaradıcılığının
əsas mərhələləri” və sənətşünaslıq üzrə
fəlsəfə doktoru, dosent Jalə Qulamovanın “Firəngiz Əlizadənin balet musiqisi”
mövzusunda məruzələri böyük maraq
doğurub.
Diqqətə çatdırılıb ki, Firəngiz Əlizadə
görkəmli bəstəkar və musiqişünas olmaqla yanaşı, pedaqoji fəaliyyətlə də məşğul
olub. Bəstəkarın yaradıcılığı musiqişünaslar üçün əsl tədqiqat mənbəyidir. O,
hər zaman gənc bəstəkarlara diqqət və
qayğı göstərir. Firəngiz xanımın yaradıcılığı yalnız ifaçılarımız üçün deyil, musiqi
elmimiz üçün də dəyərli bir mənbədir.
Elmi sessiyada AMEA-nın vitseprezidenti, akademik İradə Hüseynova,
Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun
baş direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü
Ərtegin Salamzadə və digərləri görkəmli
bəstəkarın ömür salnaməsindən, zəngin
yaradıcılıq fəaliyyətindən, Azərbaycan
mədəniyyətinə verdiyi dəyərli töhfələrdən
söz açıb, ona yeni yaradıcılıq uğurları
arzulayıblar.
Sonda Firəngiz Əlizadə çıxış
edərək göstərilən diqqət üçün tədbirin
təşkilatçılarına və iştirakçılara təşəkkür
edib. O, Azərbaycan musiqisinin təbliği
naminə bundan sonra da böyük əzmlə
çalışacağını vurğulayıb.

Qabil YUSİFOĞLU,
“Xalq qəzeti”

Qeyd olunub ki,
ümumilikdə 2021-2022-ci
akademik il üzrə ADA
Universitetində 7 bakalavr və
7 magistr ixtisası üzrə 471
tələbə məzun olub. Həmin
məzunlardan 305-i bakalavr,
166-sı isə magistr proqramlarını təmsil edir.
Onların arasında bu il
Azərbaycandan başqa 10
müxtəlif ölkəni təmsil edən
15 tələbə məzun olur. Həmin
ölkələr sırasına ABŞ, Bolqa-

rıstan, Fransa, Gürcüstan,
Qazaxıstan, Maldiv adaları,
Nigeriya, Rusiya Federasiyası, Sudan, Zimbabve daxildir.
ADA Universiteti tələbələri
iş mühitinə hazırlayaraq
onların əmək bazarına keçidini təmin edir. Bu səbəbdən
də məzunların məşğulluq
dərəcəsi 82 faizdir.
Mərasimdə məzunlar
adından Aytən Süleymanova və Elnur Məmmədov
çıxış edərək ADA-dakı

dekanı Con Lak tərəfindən
məzunlara ünvanlanan
videomüraciəti dinləyiblər.
Tədbirdə ADA Universitetinin rektoru, səfir
Hafiz Paşayev məzunları
təbrik edib, onların gələcək
fəaliyyətlərində uğurlar
arzulayıb. Rektor deyib
ki, hər hansı vəzifədə
ölkəsini mükəmməl təmsil
etmə məsuliyyəti bugünkü
məzunların üzərinə düşür.

Vətənə xidmətin ən parlaq
nümunələrini 44 günlük
müharibədə bizim cəsur
hərbçilərimiz göstərdi. Fəxrlə
deyə bilərəm ki, onların
sırasında ADA-nın məzunları
da olub. Azad olmuş Qarabağ indi sizdən fədakarlıq
gözləyir. Artıq geniş vüsət
almış bərpa işlərində sizin
bilik və bacarığınız lazım
olacaq.
Milli Məclisin sədri Sahibə
Qafarova çıxışında qeyd
edib ki, Azərbaycanın təhsil
sistemində ADA Universiteti
fenomenini mən ilk növbədə
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin
yaratdığı şəraitlə bağlayıram. Yarandığı ilk gündən
indiyədək ADA Universiteti
haqlı olaraq ölkəmizin ən
nüfuzlu təhsil ocaqlarından
biri sayılır. Universitetin
tarixi o qədər böyük olmasa da, əlamətdar hadisələr
və parlaq nailiyyətlər ilə
zəngindir. Ötən illərdə universitet Azərbaycanın və xarici
ölkələrin intellektual və təhsil
ehtiyatlarını birləşdirərək,
eyni zamanda, möhkəm
maddi-texniki və metodiktədris bazası formalaşdıraraq, mütəxəssis hazırlığının
aparıcı mərkəzlərindən birinə
çevrilib.
Təhsil naziri Emin
Əmrullayev, BP-nin Xəzər
regionunda kommunikasiya
və xarici əlaqələr üzrə vitseprezidenti Bəxtiyar Aslanbəyli
və Moskva Dövlət Beynəlxalq
Münasibətlər İnstitutunun
dekanları Vasili Tkaçev və
İqor Turuyev də məzunların
sevincini bölüşüblər.

Gədəbəydə təbii fəlakətdən
ziyan çəkənlərə dəstək böyükdür
Təbii fəlakət elə bir hadisədir ki, “çağırılmamış qonaq” kimi
birdən başının üstünü alır. Amma qonaqdan fərqli olaraq o özü ilə
bəla gətirir, evlərə, yollara, körpülərə, təsərrüfatlara ziyan vurur.
Adamların illər boyu zəhmətlə, əziyyətlə ərsəyə gətirdiklərini
amansızcasına qabağına qatıb aparır, dağıntılar törədir...

Dağ rayonu olan Gədəbəydə
insanlar təbii fəlakətlərlə daha tez-tez
üz-üzə gəlməli olurlar. Amma nə qədər
əvvəlcədən qabaqlayıcı tədbirlər həyata
keçirilsə də, əksər hallarda çaylar
məcrasından çıxır, güclü yağışların
yağması, dolu düşməsi bir sıra fəlakətlər
törədir.
Amma bu çətin anlarda insanların bir
yerə toplaşması, daha çox ziyan çəkən
ev sahiblərinə ürək-dirək verməsi və
kömək əlini uzatması, dağlmış yolları,
körpüləri bərpa etmək barədə düşünüb konkret tədbirlər görməsi tezliklə
olanları, keçənləri unutdurur. Bir də ki,
belə çətin anlarda rayon rəhbərliyinin
adamların səsinə səs verməsi, onların
yanında olması, hər birini dinləməsi,
vəziyyəti nizama salmaq üçün əməli
köməklik göstərməsi ağrı-acını xeyli
yüngülləşdirir...

Rayon icra hakimiyyəti başçısının
səlahiyyətlərini icra edən Natiq
Nağıyev icra aparatının bir sıra
məsul işçiləri, ağsaqqallarla birlikdə
Sarıhasanlı kəndinə gələndə adamların necə sevindiyini başa düşmək
olardı. Kənd sakinləri özləri deyirdilər

ki, vacib deyil dağıdılmış nəyisə elə
həmin anda, necə deyərlər, sehrli
çubuqla ilə düzəltsinlər. Vacib odur
ki, dövlət heç nəyə biganə qalmır,
onun nümayəndələri ən çətin anlarda
vətəndaşın yanındadır, onların
problemlərinə laqeyd deyil.
Bu kəndə yağan yağışlar bir sıra
fəsadlar törədib. Güclü yağışdan sonra
yaranan sel yolu-rizi yuyub aparıb.
Ən pisi isə çayın digər tərəfinə çəkilən
piyada keçidinin tamamilə sıradan
çıxmasıdır. Onun yenidən bərpası ilə
bağlı sakinlərin müraciətlərinə yerində
baxan N.Nağıyev qaldırılan məsələyə
həssaslıqla yanaşılacağını və problemin
qısa vaxt ərzində həll olunacağını
bildirib. Əlaqədar təşkilat rəhbərlərinə
müvafiq tapşırıqlar verilib.
Qeyd edək ki, rayon rəhbərliyi təbii
fəlakətdən ziyan çəkən kəndlərin hər

birində olmuş, adamlarla söhbət etmiş,
vəziyyətin nizama salınması üçün
konkret tədbirlər görmüşdür.

Hamlet QASIMOV,
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri
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Madrid sammiti çərçivəsində imzalanmış üçtərəfli
memorandum Türkiyənin diplomatik qələbəsidir
Baş katib Ukraynadakı müharibə
haqqında daha geniş danışaraq deyib
ki, “müharibə nə qədər davam etsə
də, NATO Ukraynanın yanında olacaq.
Liderlər Ukraynaya çox güclü dəstək
mesajı verdilər. Ukraynaya daha çox
hərbi sursat, silah və ağır texnika
göndəriləcək. Ukrayna alyansa arxalana bilər. NATO Ukrayna üçün hərtərəfli
dəstək paketi elan edib. Sovet texnikasından NATO texnikasına keçid təmin
ediləcək”.
Siyasi ekspertlər sammitdə baş vermiş ən mühüm hadisə kimi Türkiyənin
Finlandiya və İsveçin alyansa
üzvlüyünə yaşıl işıq yandırmasını qeyd
edirlər. Artıq məlum olduğu kimi, NATO
toplantısında Finlandiya və İsveçin
təşkilata üzvlük üçün müraciətlərinə baxılacağı gözlənilirdi. Lakin Türkiyə hər
iki ölkəni terroru dəstəkləməkdə ittiham
edərək onların alyansa daxil olmasına
imkan vermirdi.
Doğrudur, sammitə qədərki
müddətdə Ankara, Helsinki və Stokholm arasında danışıqlar aparılmışdı.
Bu dialoqda NATO-nun Baş katibi
Yens Stoltenberq də fəal iştirak etmiş,
tərəflərin razılığa gəlməsi üçün əlindən
gələni etmişdi. Lakin bütün cəhdlər
fayda verməmişdi.
Nəhayət, Madrid sammitində Türkiyə
Finlandiya və İsveçin alyansa qoşulması
üçün yaratdığı maneəni aradan qaldırdı
və bununla da Helsinki və Stokholmun NATO üzvlüyünə yolu açıldı. Üzv
ölkələrin dövlət və hökumət başçıları
onları öz sıralarına qəbul etdilər.
Türkiyənin qısa zamanda mövqeyini
dəyişməsini ekspertlər tarixi dönüş kimi
qiymətləndirirlər. Ancaq bu razılaşma
Türkiyə, İsveç və Finlandiya liderlərinin,
eləcə də NATO-nun Baş katibi Stoltenberqin iştirakı ilə keçirilmiş dördtərəfli
danışıqlar nəticəsində əldə olundu.
Finlandiya Prezidenti Sauli Niiniste
açıqlama verərək bəyan etdi: “Xarici
işlər nazirlərimiz Türkiyənin Finlandiya
və İsveçin NATO üzvü olmağa dəvətini
dəstəklədiyini təsdiqləyən üçtərəfli
memorandum imzalayıblar. NATO-ya
daxil olmağımız üçün konkret addımlar müttəfiqlər tərəfindən yaxın iki gün
ərzində razılaşdırılacaq”.
Razılaşmanı böyük sevinclə qarşılamış Böyük Britaniyanın Baş naziri

Bu günlərdə İspaniyanın paytaxtı Madriddə NATO ölkələri
dövlət və hökumət başçılarının növbəti sammiti başa çatıb.
Tədbirin yekunları ilə bağlı mətbuat konfransı keçirən Baş katib
Yens Stoltenberq bildirib ki, müttəfiqlər yeni Strateji Konsepsiya sənədini qəbul ediblər. Məqsəd bütün müttəfiqləri müdafiə
etməkdir. 2010-cu ildə Rusiya NATO-nun xarici tərəfdaşı olduğu
halda, yeni konsepsiyada birbaşa təhlükə olaraq qeyd edilib.
Finlandiya və İsveçin üzvlüyə daxil olması qapıların açıq olduğunu göstərir.
Boris Conson özünün twitter hesabında
yazdı: “NATO sammitinin başlanması ilə
bağlı fantastik xəbər. İsveç və Finlandiyanın üzvlüyü bizim parlaq birliyimizi
daha güclü və təhlükəsiz edəcək".
ABŞ Prezidenti Cozef Bayden də
İsveç, Finlandiya və Türkiyəni Şimali
Avropa ölkələrinin NATO-ya üzvlüyü ilə
bağlı razılıq əldə etməsi münasibətilə
təbrik edib. Bu barədə ABŞ Prezidenti
də özünün twitter səhifəsində yazıb.
"Finlandiya, İsveç və Türkiyəni
üçtərəfli memorandumun imzalanması
münasibətilə təbrik edirik – bu, NATOnun Finlandiya və İsveçi alyansa qoşulmağa dəvət etməsi üçün əsas addımdır
ki, bu da bizim ittifaqımızı gücləndirəcək
və kollektiv təhlükəsizliyimizi artıracaq.
Bu, NATO sammiti üçün əla başlanğıcdır", – deyə Bayden qeyd edib.
Stoltenberq isə bildirib ki, "artıq
qapılarımız açıqdır - Finlandiya və
İsveç NATO-ya daxil olacaq. Alyansı

təşkil edən 30 dövlətin liderləri İsveç
və Rusiya ilə 1300 kilometr sərhədi
olan Finlandiyanı NATO-ya üzv olmağa
rəsmən dəvət edəcəklər”.
Türkiyənin əsas tələbi isə bu iki
Skandinaviya ölkəsinin öz ərazilərində
PKK və onun Suriya qanadı olan YPGPYD yaraqlılarına dəstəyi dayandırması
və Türkiyəyə müəyyən silah növlərinin
satışına qoyduqları qadağaların
götürülməsi idi. Helsinki və Stokholmun
Türkiyənin tələblərini qəbul edərək Ankara ilə üçtərəfli memorandum imzalaması məsələnin həllini tezləşdirdi.
Bununla bağlı Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan sammitin nəticələri ilə bağlı keçirdiyi
mətbuat konfransında bildirib ki,
bütün NATO ölkələri terrorizmə qarşı vahid və qəti mövqe tutmalı, bu
bəlaya qarşı mübarizədə əməkdaşlığı
genişləndirməlidir: “NATO-nun terrorizmin bütün formalarına qarşı mübarizədə

“Yaşat” Fondu öz vəzifəsinin
öhdəsindən layiqincə gəlir
İkinci Qarabağ müharibəsi Azərbaycanın Ermənistan üzərində şanlı
qələbəsi ilə başa çatdı, ölkəmizin ərazi bütövlüyü bərpa olundu. Amma bütün
müharibələrdə olduğu kimi, 44 günlük Vətən müharibəsində də şəhidsiz,
qazisiz ötüşə bilmədik. 30 ildən bəri qəddar düşmənin işğalı altında qalmış,
demək olar ki, son daşına qədər sökülüb dağıdılmış Qarabağ torpaqları uğrunda igid oğullarımız canlarından keçdilər, yaralandılar.
Müharibədən sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ərazi bütövlümüz uğrunda döyüşmüş bütün əsgər və zabitlərimizi
Vətənin ən ali mükafatları ilə təltif etdi. Eyni
zamanda, şəhid ailələrinə çoxlu güzəştlər
müəyyən edildi. Qazilərimizin müalicəsi
üçün ciddi addımlar atıldı. Belə addımlardan
biri də “Yaşat” Fondunun yaradılması oldu.
Azərbaycan Prezidentinin 2020-ci il 8 dekabr
tarixli fərmanı ilə “Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar
yaralananların və şəhid ailələrinin təminatına
dəstək fondunun (“YAŞAT” Fondu) vəsaitinin
formalaşdırılması, idarə olunması və ondan
istifadə qaydası” təsdiq olundu.
Fərmanda qeyd edildiyi kimi, fondun
əsas məqsədi qazilərimizin, eləcə də şəhid
ailələrinin sosial müdafiəsi sahəsində dövlətin
həyata keçirdiyi tədbirlərə əlavə dəstək
verməkdir.
“Yaşat” Fondunun vəsaitləri fiziki və hüquqi şəxslərin könüllü olaraq maliyyə vəsaiti
şəklində verdiyi yardımlar (ianələr), eləcə də
qanunla qadağan olunmayan digər mənbələr
hesabına formalaşdırılır. Fondun vəsaitinin
toplanması və ondan təyinatı üzrə istifadə
edilməsi məqsədilə bank hesabı açılır.
Fondun vəsaiti Azərbaycan manatı və xarici
valyutalarla formalaşdırılır.
Prezidentin fərmanında bildirilir ki,
fondun vəsaitindən şəhid ailəsi statusu
alanadək və ya əlilliyi müəyyən edilənədək
götürülən istehlak kreditlərinin və digər borc
öhdəliklərinin qarşılanması, müalicə və psixoloji dəstək xərclərinin ödənilməsi, təhsil almasına, habelə əlavə təhsilinə, peşə hazırlığının
artırılmasına, eləcə də yaradıcı potensialının
inkişafına kömək edilməsi ilə bağlı xərclərin
ödənilməsi, məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması kimi istiqamətlərdə istifadə olunur.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşlərdə iştirak etmiş bütün
şəxslər daim dövlətin diqqət mərkəzindədir
və hər cür qayğı ilə əhatə olunublar. Bu
məsələ şəxsən Prezident İlham Əliyevin
və Birinci vitse-prezident Mehriban xanım
Əliyevanın diqqətindədir. Vətən uğrunda
şəhid olmuş, yaralanmış oğullarımızn adları
həmişə xalqımız tərəfindən də uca tutulur.
Bu gün qazilərimizin istər ölkə daxilində,
istərsə də xarici ölkələrdə ən yüksək
səviyyədə müalicə olunması üçün “Yaşat”

qətiyyət göstərməsi çox vacibdir. Özü
də bu qətiyyət kağız üzərində qalmamalı, real fəaliyyətdə görünməlidir”.
Türkiyə lideri xatırladıb ki, ölkəsi 40
ildir PKK terror təşkilatının separatçıları
ilə mübarizə aparır: “Türkiyənin minlərlə
oğlu və qızı terrorçularla mübarizədə
həlak olub. Bizim gözləməyə nə
səbrimiz, nə də vaxtımız qalıb. Prosesin
uzanmasına imkan verməyəcəyik”.
Onun sözlərinə görə, ölkəsinin
NATO-ya daxil olmaq istəyən Finlandiya və İsveçlə bağlı mövqeyi terrorizm
məsələsinin Türkiyənin “qırmızı xətti”
olduğunun göstəricisidir: “İsveç və Finlandiya ilə imzalanmış üçtərəfli memorandum isə Türkiyənin və türk xalqının
sadə olmayan danışıqlar prosesi
nəticəsində diplomatik qələbəsidir”.
Prezident deyib ki, əldə olunmuş
razılaşma çərçivəsində İsveç 73 terrorçunu Türkiyəyə təhvil verəcəyini vəd
edib. Ankara isə üçtərəfli memorandumun müddəalarının reallaşdırılmasını
diqqətlə izləyəcək və işin gedişinə
uyğun olaraq gələcək addımlarını
atacaq: “Əgər Skandinaviya ölkələrinin
ərizələri Türkiyə parlamenti tərəfindən
bəyənilməsə, onların NATO-ya
qəbulu başa çatmayacaq. Ona görə
də Finlandiya və İsveç öhdəliklərinə
əməl etməlidir. Bu ölkələr PKK, YPG
və FETÖ terrorçuları üçün qapılarını bağlamalıdır. Milli qanunvericiliyə
müvafiq dəyişikliklər də edilməlidir.
Əgər sözlərinə əməl etməsələr, onda
inciməsinlər. Biz lazımi addımları atacağıq. Əgər bu sözlərə əməl olunmasa, o
zaman məsələ Türkiyə parlamentində
müzakirəyə çıxarılmayacaq”.
Ərdoğan Türkiyə Hərbi Hava
Qüvvələrinin F-16 parkının modern
ləşdirilməsi məsələsinə də toxunub.
Türkiyə lideri deyib: “Prezident Co
Bayden Türkiyəyə F-16 təyyarələrinin
verilməsi ilə bağlı səmimi səylərini
əsirgəməyəcək. Bayden öz mövqeyində
əmindir. Ümid edirəm ki, nəticələr
Türkiyə-ABŞ dostluğu və həmrəyliyinə
uyğun olacaq. Tezliklə Türkiyə
nümayəndələrini bununla bağlı Vaşinqtona göndərəcəyəm”.

Paşa ƏMİRCANOV,
“Xalq qəzeti”

Radiasiya, kimyəvi və
bioloji mühafizə bölmələrində
təlim-metodiki toplanış
Müdafiə nazirinin təsdiq etdiyi plana əsasən,
hərbi hissələrin radiasiya, kimyəvi və bioloji
mühafizə xidməti rəisləri və bölmə komandirləri
ilə tapşırıqların daha keyfiyyətlə yerinə yetirilməsi
məqsədilə təlim-metodiki toplanış keçirilib.
Müdafiə Nazirliyindən bildiriblər ki, toplanışda bölmələrin
uzlaşmış fəaliyyətinin, eləcə də tapşırıqların icrası zamanı şəxsi
heyətin praktiki vərdiş və bacarıqlarının, həmçinin mənəvipsixoloji dözümlüyünün artırılmasında zabitlərin üzərinə düşən
vəzifələrdən danışılıb.
Aparılan müzakirələrdə komandir heyətinə müvafiq rəhbər
sənədlərin hazırlanması və icrası ilə bağlı nəzəri və praktiki
köməklik göstərilib.
Təlim-metodiki məşğələlərdə həmçinin Azərbaycan
Ordusunun döyüş qabiliyyətinə təsir edən mövzular barədə ətraflı
fikir mübadiləsi aparılıb.

“Xalq qəzeti”

Fondu tərəfindən də kifayət qədər dəstək
göstərilir. Davamlı olaraq həmin kateqoriyadan olan insanlarla görüşlər keçirilir,
onlara hər cür yardım göstərilir. Müraciətlər
əsasında hər bir keçmiş döyüşçüyə lazımi
dəstək verilir.
23 iyun 2022-ci ilədək fondun hesabına
73 781 435 manat vəsait daxil olub. Ölkədə
2927 şəhidin ailə üzvləri, habelə 5599 yaralı
olmaqla, ümumilikdə, 17 minədək şəxslə
görüş keçirilib və onların ehtiyacları qeydə
alınıb. Fond tərəfindən müraciətlərin böyük
bir qismi öhdəliyə götürülüb. Reallaşmış
ödəniş sayı 21 848 olub. İndiyədək müvafiq
istiqamətlərə 61 114 757 manat məbləğində
vəsait xərclənib. Bunun yarıdan çoxu məişət
şəraitinin yaxşılaşmasına, qalan qismi isə
təhsil, peşə hazırlığı və yaradıcı potensialın
inkişafına, istehlak kreditləri və digər borc
öhdəliklərinin qarşılanmasına, müalicə və psixoloji dəstəyə xərclənən vəsaitlərdir. Təkcə
məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı
10 215 müraciət təmin edilib.
Fondun mühüm tədbirlərindən biri də
“Onlar bizə əmanət” layihəsidir. Vətən
müharibəsinin başlandığı 2020-ci il sentyabrın 27-dən sonra dünyaya gələn 102
şəhid övladının zəruri xərclərinin qarşılanması məqsədilə maddi yardımlar edilib
və həmin uşaqların hərəsinin adına 5000
manat məbləğində depozit hesabı açılıb.
Təbii ki, fondun fəaliyyəti bununla bitmir. Bu
fəaliyyət haqqı olan bütün vətəndaşlarımızı
əhatə edir və zənnimizcə, fond öz vəzifəsinin
öhdəsindən layiqincə gəlir.

Şəmistan ƏLİZAMANLI,
ehtiyatda olan mayor, “Vətənpərvərliyin
Təbliğinə Dəstək” İctimai Birliyinin sədri

NATO: yeni konsepsiya, yeni hədəflər
(əvvəli 1-ci səhifədə)
Rusiyanın NATO-nun qəzəbinə tuş gələcəyi
gözlənilən idi. Belə ki, NATO-nun Madriddə
keçirilən sammiti olduqca kritik bir dövrə
təsadüf edirdi. Ekspertlər Rusiyanın Ukraynaya
təcavüzünü 11 sentyabr 2001-ci ildəki terror
hadisəsindən sonra, Qərbə vurulan ən böyük
strateji zərbə kimi qiymətləndirirlər.
Moskva isə, əksinə, NATO-nun Şərqə doğru
genişlənməklə, Rusiyanın milli təhlükəsizliyinə
ciddi təhdidlər törətdiyini iddia edir. Rusiya
rəsmiləri ən yüksək səviyyədə adekvat tədbirlər
görəcəkləri barədə xəbərdarlıq ediblər.
Bəllidir ki, NATO Avropanı Rusiyanın
sonrakı təcavüzündən qorumağa qadir olan
yeganə hərbi ittifaqdır. Görünən budur ki, alyans
indi öz üzərinə düşən məsuliyyətin fərqindədir
və bu istiqamətdə müvafiq addımlar atmaq
niyyətindədir.
NATO hazırda əvvəlki illərdən fərli olaraq
daha qətiyyətli və daha fəal görünür. Sual
oluna bilər: buna səbəb nədir? Bu suala cavab
verməzdən əvvəl bir məsələni qeyd etmək
lazımdır. Təxminən üç il əvvəl Fransa Prezidenti
Makron NATO-nu “ölmüş beyin” adlandırmışdı.
Həqiqətən, o dönəmdə alyansa ümidlər azalırdı.
Ancaq Rusiya tankları Ukrayna sərhədini
keçdiyi andan etibarən Qərb buna vahid
mövqedən, dərhal və sərt reaksiya verdi. NATO
dərhal öz şərq sərhədlərini möhkəmləndirmək
və modern silahlarla təchiz etmək üçün aktiv
fəaliyyətə keçdi.
Madrid sammiti ərəfəsində NATO-nun Baş
katibi Yens Stoltenberq “alyansın çəkindirmə və
müdafiəsi siyasətində əsaslı dəyişiklik” edildiyini – qurumun şərq sərhədlərində müdafiənin
gücləndiriləcəyini və çevik reaksiya qüvvələrinin
sayının 300 min nəfərə çatdırılacağını açıqlamışdı. Sammit bu barədə müvafiq qərar qəbul
edib.
Hazırda alyans hibrid müharibələrdən tutmuş Balkanlarda sabitliyin pozulması, kiberhücumlar, kosmosun hərbiləşdirilməsi və Çinin
artan hərbi gücü kimi çox sayda problemlərlə
üz-üzədir. ABŞ çağdaş zamanın bu ciddi çağırışlarına adekvat cavab vermək üçün NATO
üzrə müttəfiqlərini ətrafına toplayır.
Lakin NATO-ya daxil olan nüvə silahına
malik üç böyük dövlət – ABŞ, Böyük Britaniya
və Fransa Rusiya ilə birbaşa vuruşmaq istəmir.
Qərbdə hesab edirlər ki, bu, böyük fəlakətə
çevrilə bilər. Bu, çox dəhşətli və qorxunc ssenaridir.
Moskva özünün təhlükəsizliyi ilə bağlı
“zarafat”ları sevmir. Prezident Putin dəfələrlə
Qərbə xatırladıb ki, Rusiyanın nəhəng nüvə
arsenalı var və hətta kiçik bir transsərhəd toqquşması belə vəziyyətin nəzarətdən çıxmasına
gətirib çıxara bilər.
Beləliklə, alyans üçün son dörd ayın ən
böyük problemi özü müharibəyə qoşulmadan
Ukraynaya Rusiyanın hücumundan müdafiə
olunmağa kömək etməkdir. Hələlik, Moskva
böyük miqdarda canlı qüvvə itkisi və maddi
ziyan bahasına olsa da, Ukraynanın şərqində –
əsasən rusdilli bölgə olan Donbasda qalib gəlir.
Gözlənilən budur ki, 2014-cü ildə Krımı ilhaq etmiş Rusiya bu ərazini də eyni qaydada özündə
saxlamağa çalışacaq.
Moskva artıq Rusiya Federasiyasının qanuni
ərazisi hesab etdiyi torpaqları geri almaq üçün

çalışan ukraynalılar silahlandırılmaqda davam
edəcəkmi? Kreml bəyan edib ki, Qərb silahlarından Rusiya ərazisinə zərbələr endirilməsi
qırmızı xəttin keçilməsi deməkdir və bu, dünya
müharibəsi risklərini kəskin şəkildə artıracaq.
Rusiya yalnız Donbasa girsəydi, Ukraynaya
üç tərəfdən hücum etməsəydi, bəlkə də Qərbin
buna reaksiyasında belə qeyri-adi birlik yaranmayacaqdı. Avropa İttifaqının altı paketdən
ibarət sanksiyaları Rusiya iqtisadiyyatına ağır
zərbə vurur, üstəlik, Almaniya Rusiya qazını
ölkənin şimalına gətirəcək milyardlarla dollarlıq
“Şimal axını-2” layihəsindən də imtina edib.
Ancaq alyansın daxilində Rusiyanın nə vaxta qədər cəzalandırılması və Qərb iqtisadiyyatının hara qədər dözə biləcəyilə bağlı fikir ayrılığı
var. Mövqelərdəki fərqlər Madrid sammitində də
üzə çıxıb. Almaniya vəd etdiyi silah tədarükünü
gecikdirməkdə ittiham olunur, Macarıstan isə
Rusiya neftindən imtina etməklə bağlı tələbləri
rədd edir.
Moskvanın ən çox təhdid etdiyi Polşa,
Litva, Latviya və Estoniya maksimum sərt
xətt seçilməsini və öz sərhədlərində daha çox
NATO qüvvəsinin toplanmasını istəyir. Potensial
olaraq bu bölgə NATO ilə Rusiya arasındakı
münaqişənin əsas mərkəzinə çevrilə bilər.
Bu ay Litva Aİ-nin sanksiyaları altındakı bəzi
malların öz ərazisindən Kalininqrada – Rusiyanın Baltikyanı eksklavına göndərilməsini
əngəllədikdən sonra Rusiya “praktiki cavab
tədbirləriylə” hədələyib.
Estoniyanın Baş naziri Kaja Kallassa NATOnu tənqid edərək bildirib ki, alyans Rusiyanın
sərhədi keçərək hücum etməsi vəziyyətinə
hazır deyil. Mövcud strategiyaya görə, NATO
yalnız Rusiya hücum edəndən sonra Estoniya
ərazisini geri almağa çalışmalıdır. “Onlar bizi
yer üzündən silə bilərlər”, – deyə Kallas şikayət
edibdir.
Rusiyanın suveren ölkəyə genişmiqyaslı
hücumundan ciddi dərəcədə narahat olan
Finlandiya və İsveç indiyəqədərki neytral
mövqelərindən imtina edərək NATO-ya üzv
olmaq qərarına gəliblər. Alyans onlara böyük
həvəslə qucaq açıb. Bu ölkələrin quruma qəbul
edilməsi Baltik dənizini faktiki olaraq “NATO
gölü”nə çevirir.
Hazırda qarşı-qarşıya gələn tərəflər silahlanmaya kulli miqdarda vəsait xərcləyirlər.
Rusiyanın xərcləri günbəgün artır. Moskva
müdafiəyə özünün ümumi daxili məhsulundan
4,1 faiz pul xərcləyir. Rusiya iqtisadiyyatı buna
nə qədər dözəcək? Bu suala konkret cavab
vermək çətindir.
Məlumdur ki, NATO üzvləri illik ÜDM-in iki
faizini müdafiə xərclərinə yönəltməyə borcludurlar, amma bu göstərici ölkələr üzrə dəyişir. Stokholm Beynəlxalq Sülh Araşdırmaları İnstitutunun
son məlumatlarına görə, ABŞ müdafiəyə 3,5
faiz, Britaniya 2,2 faiz, Almaniya 1,3 faiz, İtaliya,
Kanada, İspaniya və Hollandiya isə 2 faizdən
xeyli az vəsait xərcləyir.
Görünən budur ki, Qərblə Rusiya arasında yenidən “soyuq müharibə” küləkləri
əsməyə başlayıb. Qərbdə yüksək çinli
hərbçilər xəbərdarlıq edirlər ki, indi NATO
öz təhlükəsizliyini gücləndirməsə, Rusiyanın
növbəti təcavüzünün qiyməti ölçülməz dərəcədə
baha olacaq.

Məsaim ABDULLAYEV, “Xalq qəzeti”

Bakıda Xəzərlə
“AzerGold” QSC-nin
istehsal və ixrac imkanları artır
bağlı beynəlxalq
konfrans planlaşdırılır
İyulun 5-də Ekologiya
və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə “İqlim
dəyişmələri şəraitində
Xəzər dənizinin səviyyə
tərəddüdləri, proqnoz və
uyğunlaşma tədbirləri”
mövzusunda beynəlxalq
konfrans keçiriləcək.
Milli Hidrometeorologiya
Xidmətinin rəisi Umayra Tağıyeva bildirib ki, Xəzəryanı ölkələrin
mütəxəssislərinin, beynəlxalq
təşkilatların nümayəndələrinin
və xarici ekspertlərin iştirakı ilə konfransda Xəzər dənizinin
səviyyə tərəddüdləri və azalma səbəbləri, regional uyğunlaşma
tədbirlərinin hazırlanması, birgə əməkdaşlığın genişləndirilməsi
məsələləri müzakirə olunacaq.
İqlim dəyişmələri üzrə hökumətlərarası ekspert qrupunun bu
ilin iyun ayında Bonn şəhərində Çərçivə Konveniyasının Elmi və
Texniki aspektlər üzrə Yardımçı Təşkilatının 56-cı sessiyasında
təqdim etdiyi qiymətləndirmə hesabatının nəticələri, son onillikdə
iqlim dəyişmələri tempinin artması və gələcəkdə gözlənilən
tərəddüdlərə dair aparılan araşdırmalar ətrafında fikir mübadiləsi
aparılacaq.
Xəzər dənizinin səviyyə tərəddüdlərinə dair orta və
uzunmüddətli müxtəlif proqnoz-ssenarilər mövcuddur. Bu baxımdan, daha realist ssenarinin seçilməsi, buna uyğun Xəzər
dənizinin sahilyanı əraziləri üçün Uyğunlaşma Planının hazırlanmasında regional yanaşmanın tətbiq edilməsi sahəsində birgə
fəaliyyət istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi məsələsinə baxılacaq.

“AzerGold” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti (QSC)
tərəfindən 2022-ci ilin may ayında 5,1 min unsiya
qızıl, 13,9 min unsiya gümüş, cari ilin ilk 5
ayında isə 20,3 min unsiya qızıl, 67,8 min unsiya
gümüş hasilatı həyata keçirilib.

QSC-dən bildiriblər ki, ötən
ay ərzində 4,8 min unsiya qızıl,
11,4 min unsiya gümüş ixrac
edilib. Yanvar-may aylarında
isə ümumilikdə 17,3 min
unsiya qızıl, 52,3 min unsiya
gümüşün beynəlxalq birjalarda
satışı nəticəsində ölkə iqtisadiyyatına 58,4 milyon manat
dəyərində vəsait cəlb edilib.
Bununla QSC-nin 2022-ci il
üzrə hasilat və ixrac planlarına uyğun olaraq ilk 5 ay üzrə
fəaliyyəti tam təmin edilib.
Cari ilin yanvar-may ayları
ərzində əldə edilən hasilat və
ixrac rəqəmlərinin ötən ilin
müvafiq dövrü ilə müqayisədə
müəyyən qədər planlı azalması Çovdar İnteqrəolunmuş
Regional Emal Sahəsinin
(ÇİRES) istehsalat xəttində
həyata keçirilən optimizasiya
işləri ilə əlaqədardır. Belə ki,
mineral-xammal resurslarından istifadənin səmərəliliyinin
yüksəldilməsi və dayanıqlı
hasilatın təmin edilməsi
məqsədilə cari il ərzində
icra olunan yenidənqurma
işləri çərçivəsində ÇİRES-də
mövcud qırıcı və konveyer

xətlərinin süxurkeçirmə
qabiliyyəti artırılaraq,
müəssisənin istehsal imkanları
yüksəldilib. Nəticədə, əvvəlcə
xırdalama sahəsində saatda
210 ton filiz emal edilirdisə,
optimizasiya işlərindən sonra
qeyd olunan həcmin 43% artırılaraq saatda 300 tona çatdırılmasına nail olunub. Beləliklə,
optimizasiya işləri hasilat və
ixracatın cari ilin 3-cü rübündən
etibarən artırılmasına və ötən
ilin yekun göstəricilərindən
daha artıq icra edilməsinə
imkan yaradacaqdır.

Qeyd edək ki, hazırda
mövcud topa aşındırma üsulu
ilə işləyən emal zavoduna
əlavə olaraq, tranzit və sulfid
filizlərinin emalı üçün çən aşındırma üsulu (Carbon in Leach

– CIL) ilə fəaliyyət göstərəcək
yeni emal zavodunun tikintisi də sürətlə davam etdirilir.
2022-ci ilin sonu – 2023-cü ilin
əvvəlində istismara veriləcək
zavodda “Çovdar” yatağının
sulfid mərhələsi üzrə hasil
ediləcək filizlər, “Mərəh”,
“Ağyoxuş-2”, “Tülallar” və onun
cinah sahələrindən çıxarılacaq
filiz süxurlarının emal edilməsi
planlaşdırılır.

Samirə ƏLIYEVA,
“Xalq qəzeti”

2 iyul 2022-ci il, şənbə

ATMU-da “Məzun günü” keçirilib

A

zərbaycan T
 urizm
və Menecment
Universitetində
(ATMU) keçirilən
“Məzun günü”ndə öncə
ümummilli lider Heydər
Əliyevin və Azərbaycanın
müstəqilliyi, ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından
keçmiş şəhidlərin xatirəsi
bir dəqiqəlik sükutla anılıb, Dövlət himni
səsləndirilib.
Toplantıda çıxış edən
Azərbaycan Turizm və
Menecment Universitetinin rektoru İlham Mədətov
məzunları təbrik edərək
onlara ixtisaslı kadr kimi
gələcək fəaliyyətlərində
uğurlar arzulayıb. Qeyd edib
ki, bu il universitetdən məzun
olan 457 tələbədən 365
nəfəri bakalavr, 92 nəfəri isə
magistr pilləsini bitirib. Rektor
məzunlardan 18 nəfərin eyni
zamanda Avstriyanın IMC
Krems Tətbiqi Elmlər Universitetinin (TEU) də diplomuna
sahibləndiyini, ümumilikdə,
universitet məzunlarının 278
nəfərinin iki diploma malik
olduğunu diqqətə çatdırıb.
Tələbələrlə bir yerdə
olmaqdan məmnunluğunu
bildirən Dövlət Turizm Agentliyinin (DTA) sədri Fuad Nağıyev pandemiya səbəbindən
son 2 ildə bu günün qeyd
edilmədiyini, 2022-ci il
məzunlarının isə bu günü
maskasız və məhdudiyyətsiz
keçirdiklərinə görə şanslı

“Yamburqun nəbzi” (“Пульс Ямбурга”)
qəzetində bu barədə məqalə dərc olunub

olduqlarını qeyd edib. Turizmin dinamik, sürətlə inkişaf
edən, rəqabəti sevən bir
sahə olduğunu qeyd edən
agentlik sədri ATMU-nun
qısa müddətdə Azərbaycanın
turizm sənayesi üçün xeyli
sayda peşəkarlar yetişdirdiyini vurğulayıb. O, Azərbaycan
turizm sənayesində ixtisaslı,
təhsilli və bilikli gənclərə ehtiyac olduğunu qeyd edərək,
məzunları mütəmadi olaraq
öz üzərlərində işləməyə
səsləyib və DTA-nin turizm
təhsilli gənclərə hər zaman
dəstək göstərdiyini diqqətə
çatdırıb.
Tədbirdə Milli Məclisin deputatları Musa Qasımlı, Rauf
Əliyev, Prezident Administrasiyasının Humanitar siyasət,
diaspor, multikulturalizm və
dini məsələlər şöbəsinin
müdir müavini Məhərrəm
Əhmədov, Dövlət Məşğulluq
Agentliyinin İdarə Heyətinin

sədri Mustafa Abbasbəyli,
“İçərişəhər” Dövlət TarixMemarlıq Qoruğu İdarəsinin
İdarə Heyətinin sədri Şahin
Seyidzadə, IMC Krems
Tətbiqi Elmlər Universitetinin
baş icraçı direktoru Karl Ennsfellner, Bakı Turizm Peşə
Məktəbinin direktoru Neylufər
Kərimova və digər qonaqlar
məzunları təbrik ediblər.
“Məzun günü”ndə ATMU
və Avstriyanın IMC Krems
Tətbiqi Elmlər Universitetinin beynəlxalq proqram
məzunlarına diplomlar
təqdim olunub.
Məzunlardan ixtisas,
fakültə və universitet
birincilərinə plaketlər,
2021/2022-ci tədris ili
üzrə universitet birincisinə
ATMU-nun “Tələbə Fəxri
Kitabı” təqdim edilib.

Z.BƏŞİRQIZI,
“Xalq qəzeti”

Son sutkada Azərbaycanda COVID-19
infeksiyasına 29 yoluxma faktı qeydə alınıb

Son sutkada Azərbaycanda yeni növ
koronavirus (COVID-19) infeksiyasına 29
yoluxma faktı qeydə alınıb, 15 nəfər müalicə
olunaraq sağalıb.

Nazirlər Kabineti yanında
operativ qərargahdan verilən
məlumata görə, indiyədək
ölkədə, ümumilikdə, 793
min 302 nəfərin koronavirus
infeksiyasına yoluxması faktı
müəyyən edilib, onlardan
783 min 383 nəfər müalicə
olunaraq sağalıb, 9 min 717
nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə
sayı 202 nəfərdir.
Son sutkada yeni
yoluxma hallarının
müəyyənləşdirilməsi ilə
əlaqədar 2 min 653, bu
günə qədər isə, ümumilikdə,
6 milyon 966 min 738 test
icra olunub.

“Xalq qəzeti”

FHN-in Cənub Regional
Mərkəzi təlim keçirib

F

övqəladə Hallar
Nazirliyinin Cənub
Regional Mərkəzi
tərəfindən Xəzər dənizinin
Lənkəran şəhərindəki
sahil zolağında “Su
hövzələrində insanların
təhlükəsizliyinin təmin
olunması” mövzusunda
təlim keçirilib.
Təlim xilasedicilərin
sularda təhlükəsizliyin
təmin edilməsi ilə bağlı
peşə vərdişlərinin
təkmilləşdirilməsi məqsədilə
təşkil olunub.
Təlimdə FHN-in Cənub
Regional Mərkəzinin,
Kiçikhəcmli Gəmilərə
Nəzarət və Sularda
Xilasetmə Dövlət Xidmətinin
Cənub dalğıc-axtarış qrupunun xilasediciləri iştirak
ediblər.
Təlimdə şərti baş vermiş sudaboğulma hadisəsi

Azərbaycanlı alimə Rusiyanın
yüksək ordeni təqdim edilib

zamanı axtarışlar aparılaraq
“zərərçəkmiş xilas olunub,
ona təxirəsalınmaz ilkin tibbi
yardım göstərilib və aidiyyəti
üzrə təhvil verilib”. Təlim
bitdikdən sonra nəticələri

təhlil olunub, müvafiq tapşırıqlar verilib.
Təlim zamanı qarşıya
qoyulan məqsədlərə nail
olunub.

“Xalq qəzeti”

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC
“Dənizçi Təmir –Tikinti” MMC-nin balansında olan yüksəkmərtəbəli
binalar üçün elektrik mallarının 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 15 iyul 2022-ci il
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.
Əlaqə telefonu- (012) 404-37-00, 
daxili: 1177
Ünvan- AZ1003, Bakı şəhəri, Mikayıl
Useynov küçəsi 2.

buradakı “Urenqoy Qaz İstehsalı”
MMC-yə göndərildi. O, burada gərgin
əmək fəaliyyətinə başladığı ilk gündən
yüksək təşəbbüskarlığı və işgüzarlığı ilə
fərqləndi, praktik istehsalat fəaliyyəti ilə
məşğul olmaqla bərabər, eyni zamanda, elm sahəsində də ciddi tədqiqatlar
apararaq, bir-birindən parlaq uğurlar
əldə etdi.
Etibar Talıbov istehsalatdan
ayrılmadan 1985-ci ildə “Neftqazavtomat” Elmi-Tədqiqat İstehsalat Birliyinin nəzdindəki qiyabi aspiranturaya
daxil olmuş və 1990-cı ildə “Neft-qaz
hasilatı obyektləri telekomplekslərinin
idarəetmə məntəqələrinin informasiya
mübadiləsi vasitələrinin səmərəliliyinin

R

usiyanın Yeni Urenqoy şəhərində nəşr olunan “Yamburqun
nəbzi” (“Пульс Ямбурга”) qəzetinin 27 iyun 2022-ci il tarixli
nömrəsinin birinci səhifəsində “Vətən qarşısında xidmətlərinə
görə” adlı geniş məqalə dərc edilib. Yazıda qeyd olunur ki, Yamal-Nen
Muxtar Dairəsinin qubernatoru Dmitri Artyuxov mahalın inzibati
mərkəzi olan Salexard şəhərində görkəmli azərbaycanlı alim Etibar
Talıbova bir müddət əvvəl Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir
Putinin sərəncamı ilə təltif olunduğu II dərəcəli “Vətən qarşısında
xidmətlərinə görə” ordenini təqdim edibdir.
Yazıda qeyd olunur ki, Etibar
Talıbov “Qazprom” Şirkətlər Qrupunun
“Yamburq Qaz Hasilatı” Məhdud
Məsuliyyətli Cəmiyyətinin “Avtomatlaşdırma İdarəsi”nin aparıcı elektronik mühəndisidir. Qırx ildən çoxdur
ki, Rusiyanın neft-qaz sənayesi
müəssisələrində çalışır və avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemlərinin
tətbiqi və istismarı sahəsində nüfuzlu
mütəxəssislərdən sayılır.
Etibar Talıbov 1957-ci ildə
Azərbaycanın Lerik rayonunun Çayrud kəndində anadan olmuşdur.
1964–1974-cü illərdə bu kənddəki
orta məktəbdə təhsil almışdır. Kənd
məktəbini əla qiymətlərlə bitirib elə
həmin il Bakıdakı keçmiş Azərbaycan
Politexnik İnstitutunun (hazırda
Azərbaycan Texniki Universiteti) avtomatika və hesablama fakültəsinə daxil
olmuşdur. 1979-cu ildə buranı elektronika mühəndisi ixtisası üzrə fərqlənmə
diplomu ilə bitirmişdir.
Gənc mütəxəssisin ilk iş yeri Sumqayıt şəhərindəki “Neftqazavtomat”

Elmi-Tədqiqat İstehsalat Birliyi olmuşdur. Qeyd etmək lazımdır ki,
sözügedən birlik keçmiş SSRİ-nin neft
və qaz sənayesinin çox sayda zavodları üçün atomatlaşdırılımış idarəetmə
sistemlərinin istehsalı və tətbiqi üzrə
ixtisaslaşdırılmışdı və bu sahədə ən
qabaqcıl müəssisələrdən biri hesab
olunurdu.
O illərdə “Neftqazavtomat” ElmiTədqiqat İstehsalat Birliyi tərəfindən
hazırlanmış avtomatik idarəetmə
sistemləri SSRİ Qaz Sənayesi Nazirliyinin bir çox istehsalat müəssisələrində,
o cümlədən “Urenqoy Qaz İstehsalı”
MMC-də (hazırda “Qazprom Urenqoy
Hasilat” MMC) geniş istifadə edilirdi.
“Neftqazavtomat”ın istehsal etdiyi
müasir texnoloji avadanlıqların istehsal
müəssisələrində tətbiqi və istismarına
nəzarət etmək üçün Sibirdə perspektivli
gənc mütəxəssislərə böyük ehtiyac
vardı.
Məhz bu məqsədlə Etibar Talıbov
gənc istedadlı və bacarıqlı kadr kimi
Sumqayıtdan Yeni Urenqoy şəhərinə,

artırılması” mövzusunda namizədlik
dissertasiyası yazaraq, uğurla müdafiə
etmiş və texniki elmlər namizədi elmi
dərəcəsini almışdır.
Bundan sonra Etibar Talıbov
yüksək ixtisaslı mütəxəssis kimi “Qazprom Yamburq Hasilat” müəssisəsinə
yüksək vəzifəyə dəvət olundu. Lakin
elmi-nəzəri fəaliyyətini bir an belə dayandırmadı. Belə ki, həmyerlimiz 2005ci ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Kibernetika İnstitutunda
(hazırda İdarəetmə Sistemləri İnstitutu
adlanır) Rusiyanın qütb ərazilərində
təbii qaz yataqlarının istismarı zamanı çeşidli texnoloji prorseslərin
idarəedilməsi sahəsində intellektual
avtomatlaşdırılmış sistemlərin tətbiqi
üzrə doktorluq dissertasiyası müdafiə
etdi.
“Yamburqun nəbzi” qəzeti yazır ki, Etibar Talıbov neft və qaz
sənayesi sahəsində bir neçə kəşf,
elmi ixtira və onlarla səmərələşdirici
təklifin müəllifidir. Onun təklif etdiyi
elmi yeniliklərin istehsalata tətbiqi
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nəticəsində təkcə “Qazprom Yamburq
Hasilat” müəssisəsi son bir neçə ildə
yüz milyonlarla Rusiya rublundan çox
gəlir əldə etmişdir.
Həmyerlimiz hazırda Rusiyada təbii
qazın kəşfi, hasilatı, nəqli və istismarı
sahəsində ən yüksək texnologiyaların
tətbiqini mənimsəmiş yüksək peşəkar,
kreativ düşüncəli mütəxəssislərdən
hesab olunur. O, bu sahədə çox sayda
innovativ ideyaların və modern texnologiyaların tətbiqinə nail olmuşdur.
Alimin 100-dən çox elmi əsəri Rusiya
və dünyanın nüfuzlu elmi jurnallarında
dərc olunmuşdur.
Etibar Talıbov Rusiyanın şimal
qütb ərazilərində avtomatlaşdırılmış
idarəetmə sistemlərinin tətbiqinin
əhəmiyyəti ilə bağlı üç fundamental
elmi monoqrafiyanın müəllifidir. Hazırda
görkəmli alim “Qazprom” şirkətlər qrupunun qaz emalı müəssisələrində qazın
hasilatı, nəqli və emalı proseslərində
optimal riyazi idarəetmə modellərinin
tətbiqi üzrə geniş tədqiqat işləri aparır.
Yeni Urenqoy şəhərində nəşr
olunan qəzetdə həmçinin qeyd olunur
ki, Etibar Talıbov çalışdığı kollektivdə
böyük hörmət və nüfuza malikdir. İş
yoldaşları onu çox sadə, əməksevər və
xeyirxah insan kimi tanıyırlar. Rusiyada
çoxları onu haqlı olaraq əfsanəvi neftçi,
həmyerlimiz Fərman Salmanovun ən
layiqli ardıcıllarından biri hesab edirlər.
Etibar Talıbov özü isə bu barədə söz
düşəndə tam səmimiyyətlə xatirəsinə
böyük hörmət etdiyi Fərman Salmanov
zirvəsinə yüksəlməyin mümkünsüz
olduğunu deyir. Lakin bunu da etiraf
edir ki, o, hər zaman “böyük Fərman
Salmanovun həmyerlisi” adını ləyaqətlə
daşımağa çalışıb.
Təqdirəlayiq haldır ki, hörmətli alim
Talıbov Rusiyada böyük layiqincə təmsil
etdiyi sevimli Vətəni Azərbaycandakı
alim dostları, keçmiş tələbə yoldaşları
ilə daim sıx əlaqə saxlayır. Prezident
İlham Əliyevin liderliyi ilə Azərbaycanın
son illər ərzində əldə etdiyi böyük uğurlara görə çox sevinir.
Burada bir məqamı qeyd etmək
yerinə düşər. Belə ki, uzun illər Rusiyada yaşayıb-yaradan həmyerlimiz
Vətənə gələn kimi bir vaxtlar qucağından pərvazlandığı Lerik rayonunun
Çayrud kəndinə tələsir, buradakı doğmaları, yaxınları ilə görüşür, kənd orta
məktəbini ziyarət edir.
Çayrudlular, əlbəttə, həyatda adının
mənasını sözü və əməli ilə təsdiq edən,
elm və istehsalatda görkəmli nailiyyətlər
əldə edən tanınmış həmyerliləri,
azərbaycanlı mühəndis alim Etibar
Talıbovla fəxr edir, onunla sonsuz qürur
duyurlar.

Məsaim ABDULLAYEV,
“Xalq qəzeti”

“Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC-nin

Tikilməkdə Olan Meliorasiya və İrriqasiya
Obyektlərinin Birləşmiş Müdiriyyəti
2022-ci il üçün nəzərdə tutulan İmişli rayonunda Qızılarx kanalının yenidən
qurulmasının (I mərhələ) tikintisi işlərinin satın alınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDIR
Satınalan təşkilatın adı-Tikilməkdə Olan
Meliorasiya və İrriqasiya Obyektlerinin Birləşmiş
Müdiriyyəti
Əlaqələndirici şəxs-Quliyev Emin Arif oğlu
(S.A.A.).
Satınalan təşkilatın ünvanı-Bakı şəhəri,
Yasamal rayonu, Moskva prospekti 69A.
Əlaqələndirici şəxsin E-mail-tomiobm@mst.gov.az
Əlaqə nömrəsi-(012) 431- 08- 64.
Satınalma predmetinin adı- İmişli rayonunda
Qızılarx kanalının yenidənqurulması
(I mərhələ).
Ünvan-İmişli rayonu ərazisi.
İşlərin qısa təsviri-Su buraxma qabiliyyəti -10.9
m3/san, 30029 pm uzunluğunda Qızılarx kanalının
qurğularla birlikdə tikintisi .
İşlərin yerinə yetirilmə müddəti 33 aydır.
Tender təkliflərinin qiymətləndirməsi meyarları:
Tender təkliflərinin ödəniş şərti – 10 baldır. İddiaçı bağlanacaq satınalma müqaviləsini, işlər yerinə
yetirildikdən sonra ödəniş edilməsi şərtilə bağlamağa razıdırsa bu meyar üzrə müəyyən olunmuş
maksimal 10 bal alacaqdır.
İddiaçı tender təklifində 30 faizdən artıq avans
ödənişi tələb edərsə, həmin iddiaçının tender təklifi
kənarlaşdırılacaqdır.
30 faiz və daha az avans ödənişi tələb olunan
tender təklifinin bu meyar üzrə alacağı bal aşağıdakı düstur əsasında hesablanacaq, (30 – X)/30x10
X - tender təklifində iddiaçı tərəfindən tələb olunan
avans ödənişinin müqavilə qiymətinə nisbətdə faizi.
Qiymət təklifi – 90 baldır.
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlara malik olmalıdırlar. Tenderdə iştirak etmək istəyən təşkilatlar
müəyyən məbləğdə iştirak haqqını göstərilən hesaba köçürdükdən sonra müsabiqə üçün təkliflərini
möhürlənib imzalanmış şəkildə ikiqat zərflərdə
yazılı surətdə təqdim etməlidirlər.
İştirak haqqı 4000 (dörd min manat) manatdır
(iştirak haqqının məbləği “Dövlət Satınalmaları
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun
29.1 maddəsinə müvafiq olaraq müəyyənləşdirilir).
İddiaçılar aşağıda göstərilən hesaba müəyyən
edilmiş iştirak haqqını ödədikdən sonra tenderin
əsas şərtlər toplusunu əldə edə bilərlər.
Ödənilmiş iştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
Təşkilat-Tikilməkdə olan meliorasiya və irriqasiya obyektlərinin birləşmiş müdiriyyəti

VÖEN - 1300300711
H/h - AZ 10 IBAZ 380700194497 16100216
“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı”nın Yasamal
filialı
Kod- 805562
M/h AZ03NABZ01350100000000002944
VÖEN -9900001881
SWIFT - IBAZAZ2Х (AZIPS-in üzvü)
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı
sənədləri təqdim etməlidirlər:
1. Tender təklifi azı 30 bank günü qüvvədə
olmalıdır (tender təkliflərinin açıldığı gündən ən
azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır). Tender
təklifi Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır (xarici
dildəki tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə
edilməlıdır).
2. Tender təklifi qiymətinin 1 faizi məbləğində
tender təklifinin təminatı (bank zəmanəti, tender
təklifinin qüvvədə olma müddətindən 30 bank günü
çox qüvvədə olmalıdır (bank tərəfindən təqdim
edilməlidir).
3. Azərbaycan Respublikasında vergilərə
və digər icbari ödənişlərə aid yerinə yetirilməsi
vaxtı keçmiş öhdəliklərin, habelə son bir il ərzində
(fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergi ödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının
Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin
yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması
haqqında müvafiq vergi orqanından arayış (vergi
xidməti tərəfindən təqdim edilməli və qeydiyyat
tarixi cari rüb ərzində olması zəruridir).
4. İddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haqqında
vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə
hesabatının surəti (son maliyyə dövrünə olan
məlumatı əks etdirməsi zəruridir).
5. İddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti
haqqında bank arayışı (bank tərəfindən təqdim
edilməli və qeydiyyat tarixi cari rüb ərzində olması
zəruridir).
6. İddiaçının tam adı, hüquqi statusu,
nizamnaməsi və qeydiyyatdan keçdiyi ölkə (kommersiya və hüquqi şəxslərin Dövlət qeydiyyatı
reyestrindən çıxarış iddiaçı tərəfindən təqdim
edilməli, nizamnamənin, dövlət reyestrindən çıxarışın və şəhadətnamənin notarial qaydada təsdiq
olunmuş surətinin olması zəruridir).
7. Rekvizitlər (iddiaçının və ya bankın imzası və
möhürü ilə təsdiq edilməsi zəruridir).
8. Satınalma prosedurlarının başlanmasından
əvvəlki 5 il ərzində özlərinin, habelə işlərini idarə

edənlərin, qulluqçularının peşəkar fəaliyyətləri, yaxud satınalma müqaviləsinin bağlanması üçün ixtisas göstəricilərini yanlış göstərmələri ilə əlaqədar
cinayətə görə məhkum olunmaması, yaxud onların
müvafiq peşə fəaliyyətləri ilə məşğul olmasının
məhkəmə qaydasında qadağan edilməməsi (asan
xidmət tərəfindən təqdim edilməli və qeydiyyat
tarixi cari rüb ərzində olması zəruridir).
9. Müflis elan olunmaması, əmlakı üzərinə
həbs qoyulmaması, ödənişə yönəlmiş girovun
olmaması və məhkəmənin qərarı ilə kommersiya
fəaliyyəti dayandırılmış şəxs olmaması (vergi
xidməti tərəfindən təqdim edilməli və son rübü
əhatə etməsi zəruridir).
10. Öz əmlakından sərbəst və məhdudiyyətsiz
istifadə etmək imkanı, habelə ödəmə qabiliyyəti
olması (vergi xidməti tərəfindən təqdim edilməli və
qeydiyyat tarixi cari rüb ərzində olması zəruridir).
11. Satınalma müqaviləsinin icrasını təmin
etmək üçün müvafiq sahədə peşəkarlığının,
təcrübəsinin, texniki və maliyyə imkanlarının, işçi
qüvvəsinin, idarəetmə səriştəsinin və etibarlılığının
olması (iddiaçı tərəfindən təqdim edilməlidir).
12. İddiaçının mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin meyarlarına uyğun
olması(Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən təqdim edilməlidir).
13. İddiaçının müvafiq sahibkarlıq fəaliyyəti
növünün həyata keçirilməsi və ya müəyyən
hərəkətlərin yerinə yetirilməsi üçün müvafiq lisenziyaya və ya icazəyə malik olması (Azərbaycan
Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən
təqdim edilməlidir).
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün yuxarıda 3
və 13-cü sıralarda göstərilən sənədləri 3 avqust
2022-ci il saat 17.00-a, ixtisas göstəriciləri uyğun
gələn iddiaçıların tender təklifi və bank təminatını
isə 22 avqust 2022-ci il saat 17.00-a qədər (tender təkliflərinin açılışına 1 (bir) bank günü qalmış)
möhürlənib imzalanmış şəkildə ikiqat zərflərdə
satınalan təşkilata təqdim etməlidirlər.
İddiaçıların təklifləri 23 avqust 2022-ci il saat
15.00-da açılacaqdır.
Tender iştirakçılarının səlahiyyətli
nümayəndələri zərflərin açılışında iştirak edə
bilərlər.
Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

Tender komissiyası
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Finlandiya və İsveç Türkiyə ilə
razılaşmaya sadiqdir
ABŞ

Seçkilərə müdaxilə məlumatlarına görə
10 milyon dollar mükafat
ABŞ Dövlət Departamenti yerli seçkilərə xarici müdaxilə haqqında
məlumat verən şəxslərə
10 milyon dollara qədər
mükafat təklif edəcək.
Bu barədə idarənin
mətbuat xidmətindən
məlumat verilib.
Mükafat seçkilərə müdaxilə edən əcnəbiləri və ya
təşkilatları müəyyən etməyə kömək edən məlumatları
təqdim edənlərə çatacaq.
Xəbəri “lenta.ru” yayıb.

ABŞ Avropaya qaz nəqlində ilk dəfə
Rusiyanı üstələdi
Beynəlxalq Enerji
Agentliyinin (IEA) rəhbəri
Fatih Birol “Twitter” hesabında bildirib ki, iyun
ayının nəticələrinə görə,
ABŞ-dan Avropa İttifaqına LNG ixracının həcmi
“Qazprom”un tədarükünü
bir qədər üstələyib. O əlavə edib ki, Aİ ölkələri Rusiya
qazının tədarükünün azalması fonunda qaza tələbatı azaltmağa çalışmalıdır.
Fatih Birol Rusiya və ABŞ-ın Avropaya nə qədər qaz
tədarük etdiyini dəqiq açıqlamayıb. Lakin məlumdur ki,
mart ayında ABŞ Aİ-nin Rusiya enerjisindən asılılığını
azaltmaq üçün bu il Avropaya 15 milyard kubmetr LNG
tədarük etməyi öhdəsinə götürmüşdü.
Xəbəri “Kommersant.ru” yayıb.

Almaniya
BMW i3 elektrik avtomobilinin istehsalını
dayandırır
BMW şirkəti
Bavariya brendinin
ilk kütləvi istehsalı
olan elektrik avtomobili i3-ün istehsalını dayandıracaq.
Əvvəlcə hetçbeklərin
istehsalının 2024-cü
ilə qədər davam edəcəyi planlaşdırılsa da, indi sonuncu
avtomobillərin 2022-ci ilin iyulunda Leypsiq zavodunun
konveyer xəttindən çıxacağı bildirilir. BMW nümayəndələri
bu məlumatı “Autocar”-a təsdiqləyiblər.
Bildirilir ki, zavodda BMW i3-ün istehsalı başa çatdıqdan sonra onlar yeni nəsil elektromobil olacaq “MINI
Countryman” krossoverinin yığılmasına başlayacaqlar.
Leypsiqdəki zavodda modelin istehsal olunduğu səkkiz
il ərzində 250 min elektrik avtomobili yığılıb.
Xəbəri “Kommersant.ru” yayıb.

Çin

Pandemiya zamanı ənənəvi
tibbi vasitələrin satışı artıb
“The Economist”
yazır ki, Çində COVID-19
pandemiyası zamanı
müxtəlif ənənəvi dərman
vasitələrinin, otların və
digərlərinin satışı xeyli
artıb. Bu cür dərmanların
əsas istehsalçısı olan
“Yiling Pharmaceutical”ın
satışları 2021-ci ildə pandemiyadan əvvəlki 2019-cu ilə
nisbətən iki dəfə artaraq 10 milyard yuanı (1,6 milyard
dollar) ötüb. Digər vasitələrlə yanaşı, şirkət COVID-19-un
müalicəsində də istifadə edilən qrip dərmanı olan “Lianhua
Qingwen” istehsal edir.
Məlumatı Sinxua verib.

İspaniya

“Camp Nou”nun adı dəyişdi
Kataloniya klubunun stadionu bundan sonra “Spotify
Camp Nou” adlanacaq. Klub
öz sosial platformasında Barsanın ev stadionunu bəzəyən
yeni prefiksinin şəklini
yerləşdirərək ad dəyişikliyini
təsdiqləyib.
Bu ilin əvvəlində Barselona media nəhəngi Spotify ilə
növbəti dörd il üçün sponsorluq müqaviləsi imzaladı – ilk üç ildə müqavilə davam
edir, kluba 67,5 milyon avro ödəniləcək ki, bu da 70 milyon
avroya yüksələ bilər. 4 il ərzində "Barselona" 275 milyon
avro ala bilər. Müddəti bitdikdən sonra Spotify müqaviləni
daha 15 il müddətinə yeniləmək imkanı əldə edəcək.
Xəbəri “sport.ru” yayıb.

Hazırladı:
Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

Finlandiya yaxın vaxtlarda terror təşkilatlarının
fəaliyyətini dayandırmaq sahəsində Türkiyə ilə
əməkdaşlığa başlayacaq. Bu barədə ölkənin XİN başçısı
Pekka Haavistö “Anadolu” agentliyinə müsahibəsində
bəyan edib.
Agentliyin verdiyi
məlumata görə, nazir bildirib
ki, tezliklə Türkiyə tərəfindən
müəyyən edilmiş şəxslər
və qruplarla bağlı bütün
əlavə məlumatların verilməsi
sahəsində əməkdaşlıq
qurulacaq: “Helsinki artıq
PKK, YPG-PYD və FETÖ
kimi terror təşkilatlarını
dəstəkləmədiyi barədə Ankaranı məlumatlandırıb”.
O deyib ki, PKK terror
qruplaşması NATO-nun
Madrid sammitində Türkiyə
ilə danışıqlarda müzakirə
edilən əsas məsələ olub:
“Biz bu barədə Türkiyə ilə
çox danışdıq. Bizim PKK
ilə bağlı ümumi baxışlarımız var. Bu, Finlandiyada,
eləcə də İsveçdə qadağan
olunmuş terror təşkilatıdır.
Əlbəttə, biz gələcəkdə
PKK-ya qarşı addımlar
atmağa hazırıq və bununla
bağlı Türkiyədən istənilən
informasiyanı qəbul etməyə
açığıq”.
XİN başçısı qeyd edib ki,
Finlandiya və İsveç Türkiyə
ilə imzalanmış üçtərəfli

memorandumla PKK-nın Suriya qanadı olan YPG terror
təşkilatını dəstəkləməmək
barədə öhdəlik götürüb.
İsveçin Baş naziri Maqdalena Andersson da bəyan
edib ki, ölkəsi Türkiyə ilə imzalanmış razılaşmaya sadiqdir: “Biz Türkiyə ilə razılaşmanı yüz faiz dəstəkləyirik.
Əlbəttə, razılaşmada qeyd
olunanlar yerinə yetiriləcək.
Türkiyə əvvəllər də ekstradisiya ilə bağlı müraciət edirdi
və biz bunlara müxtəlif cür
baxırdıq. Bəzən deportasiya

haqda qərar qəbul edir, bir
çox hallarda bunu etmirdik.
İndi isə razılaşmanın arxasında dururuq”.

Bu barədə hökumət
başçısı SVD qəzetinə
müsahibəsində bildirib.
ABŞ isə dünən 2013-cü
ildə Türkiyənin Reyhanlı
şəhərində qanlı terror
aktının təşkilatçısı olmaqda şübhəli bilinən Mehmet
Gəzəri Türkiyəyə təhvil verib.
Türkiyə DİN-dən bildirilib ki,
Reyhanlı faciəsini planlaşdırmış Yusuf Nazik istintaq
zamanı bu barədə tapşırığı
Gəzərdən aldığını deyib.

OXUCULARIN NƏZƏRİNƏ!

“XALQ QƏZETİ”

2022-ci il üçün abunə yazılışı kampaniyasını
davam etdirir!
Abunə respublikanın bütün poçt şöbələri və mətbuat yayımı ilə məşğul olan
firmalar tərəfindən aparılır.
Qəzetə abunə yazılmaq üçün aşağıda göstərilən mətbuatyayımı q
 urumlarına
müraciət etmək olar.
6 aylıq
62.40 (altmış
1. “Azərpoçt” MMC (012)-598-49-55, (051)-225-02-13.
iki manat
2. “Qaya” firması (012)-566-77-80, (050)-214-40-53.
qırx qəpik)
3. “Azərmətbuatyayımı” ASC (012)-493-60-37, 440-46-75,
manat.
440-10-35.
4. “SƏMA-M” MMC (012)-594-09-59.
3 aylıq
5. “ZİYA” LTD (012)-497-76-96, (050)-306-77-22.
31.20 (otuz
6. “PRESSİNFORM” MMC (012)-598-49-52, (070)-340-01-00.
bir manat
iyirmi qəpik)
manat.
Hörmətli abunəçilər!
Abunə yazılışı ilə əlaqədar hər hansı bir problemlə rastlaşsanız
(012)-498-85-29 nömrəli telefonla əlaqə saxlaya bilərsiniz.

Hörmətli oxucular!
ABUNƏ YAZILMAĞA TƏLƏSİN!

Paşa ƏMİRCANOV,
“Xalq qəzeti”

Hindistanda güclü
torpaq sürüşməsi

İsveçin Baş naziri: Türkiyə ilə
razılaşmanın arxasındayıq

Hindistanın şimal-qərbinə yağan aramsız
yağışlar nəticəsində güclü torpaq sürüşməsi baş
verib. “Telegram”ın məlumatına görə, təbii fəlakət
nəticəsində 14 nəfər həlak olub, 50 nəfər itkin düşüb.

İsveçin Baş naziri Maqdalena Andersson SVD qəzetinə
açıqlamasında bildirib ki, onun ölkəsi sözünə əməl edərək Türkiyə ilə
razılaşmanın arxasında dayanacaq.
Baş nazir, həmçinin vurğulayıb ki,
Türkiyənin daha əvvəl də ekstradisiya
tələbləri vardı: “Əlbəttə ki, razılaşmada
nə varsa, ediləcək. Türkiyə daha əvvəl
ekstradisiya tələbləri etmişdi, biz də
bununla məşğul olmuşuq. Bəzən deportasiya etmişik, çox vaxt da olmayıb. Anlaşmanın yüz faiz arxasındayıq”, – deyə
Maqdalena Andersson qeyd edib.
Daha əvvəl isə Türkiyə Prezidenti
Rəcəb Tayyib Ərdoğan bildirmişdi ki,
İsveçlə imzalanan anlaşma memorandumu başlanğıcdır, dəvətdir. Türkiyə
liderinin fikrincə, İsveç və Finlandiya

əvvəlcə öz öhdəliklərini mütləq yerinə
yetirməlidir. Ekspertlər düşünürlər ki, hər
iki ölkə Türkiyəyə vəd etdiyi öhdəliklərə
əməl etmək əzmindədir.
Bu arada qlobal mediada İsveçin
73 terrorçunu Türkiyəyə ekstradisiya
etməyə söz verdiyi barədə məlumatlar
yayılıb. Bu fakt artıq ən yüksək səviyyədə
təsdiqlənib. Belə ki, Türkiyə Prezidenti
Rəcəb Tayyib Ərdoğan NATO-nun Madrid
Sammitindən sonra keçirilən mətbuat
konfransı zamanı qeyd edib ki, İsveçlə
60 terrorçunun Türkiyəyə göndərilməsi
məsələsi müzakirə olunub.

Xatırladaq ki, bu il fevralın 24-də
Rusiyanın Ukraynaya hücumundan sonra
İsveç və Finlandiya NATO-ya üzv olmaq
niyyətini bildirmişdilər. Rəsmi Ankara
əvvəlcə buna müsbət yanaşmamış, lakin
hər iki ölkə ilə terrorçulara qarşı mübarizə
aparacaqları ilə bağlı rəsmi öhdəliklər
götürəndən və bu barədə razılaşma
imzalanandan sonra, onların alyansa üzv
olmalarına mane olmamışdır.

Mahmud QƏRİBOV,
“Xalq qəzeti”

Vikipediyada 10 il ərzində uydurma tarixi
məqalələr yazan çinli qadın ifşa edilib
“Milliyet.com.tr”nin
yaydığı xəbərə görə,
200-dən çox məqalə yazan
və 100-dən çox məqaləyə
əlavələr edən çinli evdar
qadın vikipediyada yazdığı
saxta məlumatlarla hər kəsi
heyrətləndirib.
Bildirilir ki, “Zhemao”
təxəllüsündən istifadə edən
çinli qadın 10 ildən artıq bu
işlə məşğul olub. Çin vikipediyasında əslində baş
verməyən tarixi hadisələrlə
bağlı 200-dən çox məqalə
dərc etdirən və 100-dən çox
məqaləyə əlavələr edən, şərh
verən müəllif sonda saytdan
qovulub.
Müəyyən edilib ki, çinli
qadın onlayn ensiklopediyaya
tamamilə uydurulmuş siyasi xadimlər və müharibələr,

xüsusən də Rusiya tarixi haqqında milyonlarla sözlər daxil
edib. Zhemao bu yazılarda
sikkələrin və yemək qablarının arxeoloji tapıntılarının
təfərrüatlarını da uydurub.
Yazılarda əhatə olunan mövzular slavyan xalqları arasındakı
rəqabətdən tutmuş Çin sülaləsi

ÂÂ İyulun 2-də
ÂÂ Bakıda və Abşeron yarımadasında əsasən
yağmursuz keçəcək. Arabir güclənən şimal-qərb
küləyi əsəcək. Gecə 20-23°, gündüz 30-33°,
Bakıda gecə 21-23°, gündüz 30-32° isti olacaq.
Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 754 mm civə
sütunundan 758 mm civə sütununa yüksələcək,
nisbi rütubət 50-55 faiz olacaq.Abşeron
çimərliklərində dəniz suyunun temperaturu:
Şimal çimərliklərində: (Sumqayıt, Novxanı,
Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba) 22-23° isti,
Cənub çimərliklərində: (Türkan, Hövsan, Sahil,
Şıx) 23-24° isti olacaq.
ÂÂ Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad,
Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında
əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi
dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış
yağacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Qərb küləyi
əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək.
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haqqında hekayələrə qədər
olub.
Yifan adlı araşdırmaçı
sözügedən yazıların anormal
olduğunu ilk görənlərdən biri
olub. Adıçəkilən istifadəçinin
araşdırmalarından sonra
yazılanların saxta olduğu
üzə çıxıb. İstifadəçi mövzu

Gecə 18-23°, gündüz 32-37° isti olacaq.
ÂÂ Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd, Ağdam,
həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında
əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi
yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı
gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı,
dolu düşəcəyi ehtimalı var. Qərb küləyi əsəcək,
ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək.Gecə 11-16°,
gündüz 17-22° isti olacaq.
ÂÂ Şərqi Zəngəzur: Cəbrayıl, Kəlbəcər,
Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında
əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi
yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı
gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dolu
düşəcəyi ehtimalı var. Qərb küləyi əsəcək, ayrıayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 11-16°,
dağlarda 8°-dək, gündüz 17-22° isti olacaq.
ÂÂ Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Füzuli
rayonlarında gün ərzində bəzi yerlərdə şimşək
çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrıayrı yerlərdə intensiv olacağı, dolu düşəcəyi
ehtimalı var. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı
yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 17-22°, gündüz
28-33° isti olacaq.

ilə bağlı açıqlamasında qeyd
edib ki, çinli qadının daxil
etdiyi məlumatlar ingilis
vikipediyasından və hətta rus
vikipediyasından daha əhatəli
olub: “İngilis-rus vikipediyasında olmayan simvollar Çin
vikipediyasına daxil edilmişdir. Bu personajlar real tarixi
şəxsiyyətlərlə səhv salınıb.
Bu, əsli saxtadan ayırmağı
çətinləşdirirdi”.
Vikipediya saxtakarlığı
müəyyən edildikdən sonra
Zhemao ictimaiyyətdən üzrxahlıq edib. "Əvvəlcə yazdığım yüz minlərlə sözü silmək
istəmədim. Amma sonda
milyonlarla sözü silməli oldum.
Üstəlik, mənim ucbatımdan
akademik dairə dağıldı", –
deyə o, qeyd edib. Ali təhsili
olmayan, yalnız orta məktəbi
bitirdiyini bildirən Zhemao
əlavə edib: “Mənim yaratdığım
problemi aradan qaldırmaq
çətindir, ona görə də ola bilsin
ki, daimi qadağa yeganə seçimdir”.

Əsas zərbə təbii fəlakət zonasında yerləşən hərbi bazaya
və dəmir yolu çəkən fəhlələrin yaşadıqları düşərgəyə dəyib.
Hazırda təbii fəlakət zonasında hərbçilər, polislər və
xilasedicilər çalışırlar. Onlarla insan dağıntılar altından çıxarılıb. Hindistanın Baş naziri regionun rəhbərliyinə bildirib ki,
hökumət əlindən gələn köməyi əsirgəməyəcək.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

Neftin qiyməti azalıb

Dünya bazarında “qara qızıl”ın qiymətində
azalma müşahidə olunub. Londonun “İCE”
(“Inter Continental Exchange Futures”) Birjasının
məlumatına görə, “Brent” markalı neftin qiyməti
0,14 faiz azalaraq bir bareli 109,20 dollar olub.

Rövşən TOĞRUL,
“Xalq qəzeti”

ÂÂ Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ,
İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran,
Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında bəzi
yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı
gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı,
dolu düşəcəyi ehtimalı var. Qərb küləyi əsəcək,
ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 16-21°,
gündüz 27-32°, dağlarda gecə 9-14°, gündüz 
18-23° isti 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 şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı
gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə
arabir güclənəcək. Gecə 20-24°, gündüz 32-37°
isti olacaq.
ÂÂ Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.
Şimal-şərq küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə
arabir güclənəcək. Gecə 19-22°, gündüz 
28-33°, dağlarda gecə 16-19°, gündüz 22-27°
isti olacaq.

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

Ü N V A N I M I Z:
AZ-1000, Bakı şəhəri, Bülbül prospekti, 30.
Şəhadətnamə 022273

“NYMEX” (“New York Mercantile Exchange”) Birjasının məlumatına görə, Texas sortu adlandırılan ABŞ-ın
“WTI” markalı neftinin qiyməti 0,31 faiz azalaraq bir
bareli 105,43, Azərbaycanın “AzeriLight” markalı neftinin
qiyməti 2,7 faiz azalaraq bir bareli 123,40 dollar olub.
Ekspertlər bildiriblər ki, dünya bazarında “qara
qızıl”ın qiymətinin aşağı düşməsi müvəqqəti haldır.
Neftin qiyməti artmaqda davam edəcək.

Qəzənfər QASIMOV,
“Xalq qəzeti”
99 “Xalq Sığorta” ASC-nin daşınmaz əmlakın
BB318521-dən BB319000-dək olan(cəmi 478 ədəd)
icbari sığorta blankları naməlum şəraitdə itmişdir.
Bununla bağlı, qeyd olunan seriya aralığı üzrə
ciddi hesabat blankları etibarsız sayılır.
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