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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Zati-aliləri cənab İlham Əliyevə

Hörmətli cənab Prezident!
Sizi və Azərbaycan xalqını Müstəqillik
Günü münasibətilə Amerika xalqı adından
təbrik edirəm.
Biz bu il Amerika Birləşmiş Ştatları
ilə Azərbaycan Respublikası arasında
diplomatik münasibətlərin qurulmasının
30 illiyini qeyd edirik. Ötən 30 il ərzində
enerji mənbələrinin şaxələndirilməsi və
beynəlxalq təhlükəsizlik sahələrində
əməkdaşlığımız tarixin mühüm anında
öz bəhrəsini verir, Azərbaycan Avropa və
dünya bazarlarının təhlükəsizliyinin təmin
olunması və sabitləşdirilməsində önəmli
rol oynayır. Azərbaycanın Ukraynanın
suverenliyinə dəstəyi, habelə Ukraynaya
göstərdiyi humanitar və enerji sahəsində
yardımı vacib ismarış verir. Biz, həmçinin
Sizin terrorizmə qarşı qlobal mübarizəyə
verdiyiniz əhəmiyyətli töhfələrinizi təqdir
edirik.
İndi Cənubi Qafqazda davamlı sülhə
nail olmaq üçün mühüm imkana bəslənən
ümid zamanıdır. Amerika Birləşmiş Ştatları bütün Qafqaz və Trans-Xəzər regi-

onunun çiçəklənməsinə imkan verəcək
Azərbaycan ilə Ermənistan arasında
diplomatik təmasların intensivləşdirilməsinə
və Azərbaycanın iqtisadi, nəqliyyat və insanlararası əlaqələrinin qurulmasına kömək
etməyə hazırdır. Biz Azərbaycanı bütün
azərbaycanlıların hüquq və fundamental
azadlıqlarını qoruyan demokratik idarəetmə
və islahatlar istiqamətində məqsədyönlü
addımlar atmağa dəvət edirik.
Rusiyanın Ukraynaya qarşı müharibə
ilə beynəlxalq təhlükəsizliyin əsas sütunlarını sıradan çıxarmağa çalışdığı bu qlobal
qeyri-sabitlik dönəmində Amerika Birləşmiş
Ştatları Azərbaycanın müstəqilliyi və
suverenliyinə öz dəstəyini bir daha təsdiq
edir. Biz qarşıdan gələn illər və onilliklərdə
münasibətlərimizi daha da genişləndirmək
arzusundayıq.
Müstəqillik Günündə Azərbaycan xalqına ən xoş arzularımı ifadə edirəm.
Səmimiyyətlə,

Prezident İlham Əliyev ICESCO-nun
Baş direktorunu qəbul edib

Cozef R.BAYDEN,
Amerika Birləşmiş
Ştatlarının Prezidenti

Ermənistan Azərbaycanın sülh
təşəbbüslərinə müsbət cavab verməlidir
Türkiyənin Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlu BMT-nin Nyu-Yorkdakı
mənzil-qərargahında azərbaycanlı jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən
bildirib ki, İrəvan Bakının sülh təşəbbüslərinə müsbət cavab verməlidir.

Mövlud Çavuşoğlu deyib: “Biz
Ermənistanı bu xoş niyyətlərə cavab
verməyə cağırmaqda və təşviq etməkdə
davam edirik. Ölkə daxilindəki radikalların və
xaricdəki erməni diasporunun Ermənistan

hakimiyyətinə təzyiq etdiyini görürük. Biz
artıq təkcə ABŞ dövlət katibi Entoni Blinkenə
deyil, digər həmsöhbətlərimizə də demişik ki,
Ermənistan bu istiqamətdə daha çox təşviq
edilməlidir. ABŞ dövlət katibi ilə dünən baş
tutan görüşümüzdə bir daha xatırlatdıq ki,
Türkiyə və Azərbaycan regionda sabitliyin
təmin edilməsi naminə sülh istəyir və xoş
məram nümayiş etdirir”.
Xarici işlər naziri qeyd edib ki, 44 günlük
müharibədə qələbə qazandıqdan sonra
Azərbaycan regionda sülh niyyətini açıq
şəkildə nümayiş etdirib. Çavuşoğlu xatırladıb
ki, Azərbaycan tərəfi Ermənistana hərtərəfli
sülh sazişi bağlamağı təklif edib. Azərbaycan,
həmçinin, Ankara ilə İrəvan arasında
münasibətlərin normallaşması ilə bağlı aparılan danışıqları dəstəkləyir.

“Xalq qəzeti”

BMT rəsmisi İrana qarşı
sanksiyaları ləğv etməyə çağırıb
BMT-nin birtərəfli məcburi
tədbirlərin insan hüquqlarına mənfi təsiri üzrə xüsusi
məruzəçisi Yelena Dovqan İrana
səfərindən sonra billdirib ki, BMT
Təhlükəsizlik Şurasının razılığı olmadan ABŞ və digər ölkələrin Tehrana qarşı tətbiq etdiyi birtərəfli
sanksiyalar ləğv edilməlidir.
Xüsusi məruzəçi qeyd edib ki,
ABŞ 1970-ci illərin sonlarından
etibarən İrana qarşı sanksiyalar
tətbiq edir və bu tədbirlər dəfələrlə
genişləndirilib. Avropa İttifaqı da 2010-cu ildə
iqtisadi və ticari sanksiyalar tətbiq edib, 2012-ci
ildə isə neft ixracına embarqo qoyub.
Yelena Dovqan vurğulayıb ki, bir sıra
ölkələr, o cümlədən, Böyük Britaniya, Avstraliya
və Kanada da Tehrana qarşı ixrac və ticarətlə
bağlı məhdudiyyətlər tətbiq ediblər. İranın xarici

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
mayın 20-də ICESCO-nun Baş direktoru Salim bin Məhəmməd
əl-Maliki qəbul edib.
ölkələrdə dondurulmuş aktivləri 100-120 milyard
dollar həcmində dəyərləndirilir.
Qeyd edək ki, Yelena Dovqanın rəy və
tövsiyələrini BMT-nın İnsan hüquqları üzrə Ali
Komissarının İdarəsi Cenevrədə cümə axşamı
dərc etmişdir.

“Xalq qəzeti”

Dövlətimizin başçısı ICESCO-nun
Baş direktorunun keçən il Ağdam
və Füzuliyə, bu il isə Azərbaycanın
mədəniyyət paytaxtı Şuşaya
səfərindən məmnunluğunu bildirdi,
Salim bin Məhəmməd əl-Malikin
Şuşada təşkil edilən beynəlxalq
konfransda iştirakını yüksək

NATO 42 minədək hərbçisini yüksək
döyüş hazırlığı vəziyyətinə gətirib

Brüsseldə keçirilən mətbuat konfransında NATO Müttəfiq
Qüvvələrinin (JAF) Avropadakı Ali Baş Komandanı amerikalı general
Tod Uolters bildirib ki, Alyans yüksək döyüş hazırlığı vəziyyətində
olan qüvvələrin sayını 42 minə çatdırıb.
Tod Uolters deyib: “Avropada Ali Baş Komandan kimi mənim

rəhbərliyim altında hazırda yüksək
döyüş hazırlığı vəziyyətində olan

qiymətləndirdi.
Prezident İlham Əliyev
Azərbaycanın uzun illər ICESCO
ilə səmərəli və uğurlu əməkdaşlıq
həyata keçirdiyini vurğulayaraq,
torpaqlarımızın ermənilər tərəfindən
işğal olunduğu, eləcə də 44 günlük
müharibə dövründə ICESCO-nun

42 mindən çox hərbçimiz və 120
təyyarəmiz var, 20-dən çox gəmi də
hazır vəziyyətdədir”.
Tod Uolters qeyd edib ki, hazırda
Birləşmiş Ştatların kollektiv müdafiəyə
cəlb etdiyi qüvvələr 100 mindən çox
hərbi qulluqçudan ibarətdir.
General vurğulayıb ki,
ümumiyyətlə, NATO-nun qətiyyəti
və birliyi heç vaxt bu qədər yüksək
olmayıb.

“Xalq qəzeti”

ölkəmizin ədalətli mövqeyini davamlı
dəstəklədiyinə görə minnətdarlığını
bildirdi. Dövlətimizin başçısı qeyd
etdi ki, biz istərdik UNESCO-nun
nümayəndələri də işğaldan azad
olunmuş ərazilərə səfər edərək
ermənilərin törətdikləri dağıntıları
öz gözləri ilə görsünlər. Lakin
əfsuslar olsun ki, müharibənin
bitməsindən il yarımdan artıq vaxt
keçməsinə baxmayaraq bu təşkilatın
nümayəndələri həmin ərazilərə

səfər etməyiblər. Prezident İlham
Əliyev qeyd etdi ki, ermənilər
tərəfindən ölkəmizə vurulan maddi
ziyanın qiymətləndirilməsində və
bunun beynəlxalq ictimaiyyətə
çatdırılmasında ICESCO-nun
fəaliyyəti və onun ekspertlərinin
iştirakı önəmli rol oynaya bilər.
Dövlətimizin başçısı Bakıda
ICESCO-nun Regional Ofisinin
yaradılmasının əməkdaşlığımızın
genişləndirilməsi işində əhəmiyyətini
qeyd etdi, bu təşkilatın Azərbaycanın
haqq işinə göstərdiyi dostluq və
tərəfdaşlıq dəstəyinə görə bir daha
təşəkkürünü bildirdi.
Xoş sözlərə görə minnətdarlığını
ifadə edən ICESCO-nun Baş
direktoru işğaldan azad edilmiş
ərazilərə bundan əvvəlki səfərini
xatırladaraq, həmin səfər zamanı
orada gördükləri mənzərənin onları
çox məyus etdiyini bildirdi, həmin
ərazilərdə kütləvi dağıntıları, hər
şeyin yerlə-yeksan olunduğunu
gördüklərini dedi. Eyni zamanda,
Salim bin Məhəmməd əl-Malik
budəfəki səfəri zamanı işğaldan
azad olunmuş ərazilərimizdə həyata
keçirilən böyük quruculuq işlərinin
şahidi olduqlarını məmnunluqla
qeyd etdi. Bu yerlərin çox gözəl
olduğunu vurğulayan ICESCO-nun
Baş direktoru artıq xarici ölkələrdən
də çox sayda insanın buraya gəlmək
istədiklərini bildirdi. Bu baxımdan,
Salim bin Məhəmməd əl-Malik
dövlətimizin başçısının işğaldan azad
edilmiş ərazilərə mütəmadi səfərlərini
və bu səfərlər zamanı məscidləri
ziyarətini, insanlarla görüşlərini, orada
çalışanlara verdiyi mənəvi dəstəyi
yüksək qiymətləndirdi. ICESCO-nun
Baş direktoru Şuşaya səfəri zamanı
kilsəyə də baş çəkdiklərini və orada
bərpa işlərinin yekunlaşmaq üzrə
olduğunu qeyd etdi.
ICESCO-nun Baş direktoru
dövlətimizin başçısına xatirə
hədiyyəsi təqdim etdi.

AZƏRTAC

Böyük Qayıdış
reallığa çevrilir
(bax səhifə 4)
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Füzuli Peşə Liseyinin binasının layihələndirilməsi
və tikintisi ilə bağlı tədbirlər haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini
rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. Füzuli Peşə Liseyinin binasının
layihələndirilməsi və tikintisi məqsədilə
Azərbaycan Respublikasının 2022-ci
il dövlət büdcəsində işğaldan azad
olunmuş ərazilərin yenidən qurulması və

bərpası üçün nəzərdə tutulan vəsaitdən
Azərbaycan Respublikasının Təhsil
Nazirliyinə ilkin olaraq 1,0 (bir) milyon
manat ayrılsın.
2. Azərbaycan Respublikasının
Maliyyə Nazirliyi bu Sərəncamın
1-ci hissəsində göstərilən məbləğdə
maliyyələşməni təmin etsin.

3. Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabineti bu Sərəncamdan irəli
gələn məsələləri həll etsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Bakı şəhəri, 20 may 2022-ci il

Şuşa şəhərində Şuşa Real Məktəbinin binasının
layihələndirilməsi və bərpası ilə bağlı tədbirlər haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini
rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. Şuşa şəhərində Şuşa Real
Məktəbinin binasının layihələndirilməsi
və bərpası məqsədilə Azərbaycan
Respublikasının 2022-ci il dövlət
büdcəsində işğaldan azad olunmuş
ərazilərin yenidən qurulması və bərpası

üçün nəzərdə tutulan vəsaitdən
Azərbaycan Respublikasının Təhsil
Nazirliyinə ilkin olaraq 1,0 (bir) milyon
manat ayrılsın.
2. Azərbaycan Respublikasının
Maliyyə Nazirliyi bu Sərəncamın
1-ci hissəsində göstərilən məbləğdə
maliyyələşməni təmin etsin.

3. Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabineti bu Sərəncamdan irəli
gələn məsələləri həll etsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Bakı şəhəri, 20 may 2022-ci il

“Hüquqi Ekspertiza və Qanunvericilik Təşəbbüsləri
Mərkəzi” publik hüquqi şəxsin Müşahidə Şurasının
tərkibinin təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini
rəhbər tutaraq qərara alıram:
“Hüquqi Ekspertiza və Qanunvericilik
Təşəbbüsləri Mərkəzi” publik hüquqi
şəxsin Müşahidə Şurasının aşağıdakı
tərkibi təsdiq edilsin:

Müşahidə Şurasının sədri
Gündüz Kərimov – Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Administ-

rasiyasının Qanunvericilik və hüquq
siyasəti şöbəsinin müdiri, Azərbaycan
Respublikasının Birinci vitse-prezidentinin köməkçisi

Müşahidə Şurasının üzvləri
Şahin Əliyev – Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Ədliyyə
Akademiyasının rektoru
Humay Əfəndiyeva – Azərbaycan
Respublikası Konstitusiya

Məhkəməsinin hakimi
Xalid Qasımlı – Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti Aparatının
Hüquq və qanunvericilik şöbəsinin
müdiri
Fərid Hacıyev – Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi Aparatının rəhbəri.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Bakı şəhəri, 20 may 2022-ci il

“Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin tabeliyində
“Bakı Mühəndislik Universiteti” publik hüquqi şəxsin yaradılması
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 8 noyabr
tarixli 2429 nömrəli Sərəncamında dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini
rəhbər tutaraq qərara alıram:
“Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin tabeliyində “Bakı Mühəndislik
Universiteti” publik hüquqi şəxsin yaradılması haqqında” Azərbaycan Respub-

likası Prezidentinin 2016-cı il 8 noyabr
tarixli 2429 nömrəli Sərəncamının
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016, № 11, maddə
1868; 2017, № 2, maddə 198) 1-ci
hissəsinə “fundamental” sözündən
sonra “, nəzəri-metodoloji, pedaqoji-me-

todiki” sözləri əlavə edilsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Bakı şəhəri, 20 may 2022-ci il

“Bakı Mühəndislik Universiteti” publik hüquqi şəxsin Nizamnaməsi”nin
təsdiq edilməsi və “Bakı Mühəndislik Universitetinin yaradılması
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 8 noyabr
tarixli 2429 nömrəli Sərəncamında dəyişikliklər edilməsi barədə”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 21 fevral tarixli
1254 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini
rəhbər tutaraq qərara alıram:
“Bakı Mühəndislik Universiteti”
publik hüquqi şəxsin Nizamnaməsi”nin
təsdiq edilməsi və “Bakı Mühəndislik
Universitetinin yaradılması haqqında”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

2016-cı il 8 noyabr tarixli 2429 nömrəli
Sərəncamında dəyişikliklər edilməsi
barədə” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2017-ci il 21 fevral tarixli
1254 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu,
2017, № 2, maddə 198; 2019, № 3,
maddə 404, № 7, maddə 1230; 2020,

Baş nazir Əli Əsədov MDB Hökumət
Başçıları Şurasının iclasında iştirak edib

№ 2, maddə 107, № 6, maddə 698;
2021, № 2, maddə 126) 1-ci və 3-cü
hissələri ləğv edilsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Bakı şəhəri, 20 may 2022-ci il

Mayın 20-də Müstəqil Dövlətlər Birliyinin (MDB)
Hökumət Başçıları Şurasının videokonfrans
rejimində iclası olub.
Nazirlər Kabinetinin
mətbuat xidmətindən
AZƏRTAC-a bildiriblər ki,
Azərbaycan Respublikasının
Baş naziri Əli Əsədov iclasda
iştirak edib.
İclasda gündəlikdəki
məsələlərə dair fikir mübadiləsi
aparılıb. Əli Əsədov iclasda
çıxış edərək əmin olduğunu
bildirib ki, uzun illər ərzində
müxtəlif səviyyələrdə yaranmış sıx əlaqələr, habelə birgə
işin müsbət təcrübəsi bundan
sonra da MDB çərçivəsində
səmərəli əməkdaşlığa şərait
yaradacaq.
Baş nazir dünyada indiki
epidemioloji vəziyyətin postpandemiya dövrünün tezliklə
başlanacağını proqnozlaşdırmağa imkan verdiyini
qeyd edərək Azərbaycanda
COVID-19-la bağlı vəziyyəti
müsbət qiymətləndirib.
Pandemiyanın aradan qaldırılmasında vaksinasiya
prosesinin mühüm rolunu
vurğulayan Əli Əsədov qeyd
edib ki, Azərbaycan 2021-ci
ilin əvvəlindən vaksinasiyaya
başlamış ilk ölkələrdən biri

olub. Bildirilib ki, ölkədə iqtisadi
canlanmanın aşkar əlamətləri
müşahidə edilir, iqtisadiyyat
bərpa olunmağa başlayıb.
Cari ilin birinci rübündə iqtisadi
artım 6,8 faiz təşkil edib.
Əli Əsədov Şura
üzvlərinin diqqətini regionda münaqişədən sonrakı
vəziyyətə də cəlb edib. Baş
nazir münaqişənin keçmişdə
qaldığını qeyd edərək, bir
daha Azərbaycanın sülhə,
sabitliyə və proqnozlaşdırıla
bilən olmağa sadiqliyini ifadə
edib. Baş nazir deyib: “Bizim
siyasətimiz tamamilə açıq və
aydındır. Biz Cənubi Qafqazın
sülh, əməkdaşlıq və qarşılıqlı
fəaliyyət regionuna çevrilməsi
məqsədilə konstruktiv dialoq
və birgə iş üçün açığıq”.
Sülh sazişi ilə əlaqədar
Azərbaycanın irəli sürdüyü
beş əsas prinsipin Ermənistan
tərəfindən qəbul edildiyini bildirən Baş nazir deyib:
“Bu beş prinsip beynəlxalq
hüququn əsas prinsipləridir,
BMT-nin Nizamnaməsinə və
Helsinki Yekun Aktına müvafiqdir”.

Qeyd olunub ki,
Azərbaycan maksimum
konstruktivlik və xoş məram
nümayiş etdirərək Ermənistan
ilə münasibətləri normallaşdırmağa, sülh sazişi imzalamağa
və sərhədlərin delimitasiyasına hazırdır. Şura üzvlərinin
diqqətinə çatdırılıb ki,
Azərbaycan sülh müqaviləsinin
hazırlanması üzrə öz
nümayəndə heyətinin, habelə
Ermənistan ilə sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası
üzrə milli komissiyanın tərkibini
artıq müəyyən edib.
Bununla bərabər, Əli
Əsədov qeyd edib ki,
Azərbaycan Ermənistanın
Azərbaycan, Rusiya və
Ermənistan liderlərinin
üçtərəfli Bəyanatı çərçivəsində
öz üzərinə götürdüyü
öhdəliklərin tam həcmdə yerinə
yetirilməsini gözləyir.
Bildirilib ki, 2020-ci il
9-10 noyabr tarixli üçtərəfli
Bəyanatın erməni silahlı dəstələrinin Azərbaycan
Respublikası ərazisindən
kənara çıxarılmasını nəzərdə
tutan 4-cü bəndinin hələ
yerinə yetirilməmiş qalması
Azərbaycan tərəfini narahat
edir.
Həmçinin qeyd edilib ki,

üçtərəfli işçi qrup çərçivəsində
davam edən görüşlərə baxmayaraq, üçtərəfli Bəyanatın
9-cu bəndinə müvafiq olaraq
regionda iqtisadi və nəqliyyat
əlaqələrinin bərpasında
irəliləyiş müşahidə olunmur.
Əli Əsədov daha sonra
əlavə edib ki, rəsmi Bakı hər iki
məsələ üzrə ən yaxın vaxtlarda
ciddi irəliləyiş gözləyir və bu
istiqamətdə zəruri tədbirlərin
görülməsini vacib hesab edir.
Vurğulanıb ki, nəqliyyat
kommunikasiyalarının,
çoxşaxəli nəqliyyat arteriyaları şəbəkəsinin, o cümlədən,
Zəngəzur dəhlizinin açılması
regiondakı bütün xalqların
mənafelərinə cavab verir.
MDB Hökumət Başçıları
Şurasının üzvləri işğaldan
azad edilmiş torpaqların
bərpası, o cümlədən, avtomobil və dəmir yollarının çəkilişi,
beynəlxalq aeroportların
tikintisi, bu ərazilərin elektrik
enerjisi ilə təmin edilməsi üzrə
genişmiqyaslı işlər barədə də
məlumatlandırılıb.
Baş nazir Əli Əsədov
iclas iştirakçılarını bir daha
əmin edib ki, Azərbaycan
bundan sonra da regionda
sülhün möhkəmlənməsinə və
tərəqqiyə töhfə verəcək.

Azərbaycanda iqtidar-müxalifət dialoqu
çərçivəsində növbəti görüş Klassik
Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri ilə keçirilib
Ölkəmizdə yeni siyasi konfiqurasiyanın inkişafı,
iqtidar-müxalifət dialoqunun davamı olaraq Prezident
Administrasiyasının Siyasi partiyalar və qanunvericilik
hakimiyyəti ilə əlaqələr şöbəsinin müdiri Ədalət Vəliyev
mayın 20-də Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri
Mirmahmud Fəttayev ilə görüşüb.
Prezident Administrasiyasının Siyasi partiyalar və qanunvericilik hakimiyyəti ilə əlaqələr
şöbəsindən AZƏRTAC-a
bildiriblər ki, görüş zamanı
Administrasiya rəsmisi Vətən
müharibəsində qazanılmış
qələbə, müharibə dövründə
siyasi partiyaların siyasi
həmrəylik nümayiş etdirməsi,
regionda yeni siyasi reallıqların
yaranması barədə geniş söz
açıb. Bu reallıqlar kontekstində
Prezident İlham Əliyevin siyasi
iradəsi ilə aparılan iqtidarmüxalifət dialoqu barədə
danışan şöbə müdiri bildirib
ki, dövlətçiliyin, müstəqilliyin
qorunmasında, siyasi plüralizmin, fikir azadlığının təmin
olunmasında siyasi partiyaların
yeri və rolu danılmazdır. Bu
səbəbdən, ölkəmizdə aparılan
siyasi dialoq gələcəkdə siyasi
sistemin təməl prinsiplərini
möhkəmləndirəcək.
Qeyd edilib ki, Prezident
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
ölkəmizdə aparılan köklü siyasi

islahatlar nəticəsində siyasi
partiyaların fəaliyyəti üçün bütün imkanlar yaradılıb. Siyasi
partiyaların qərargahla təmin
olunması, media resurslarının
bütün imkanlarından geniş
istifadə etməsi, qurultaylarının
keçirilməsi və nəticələrinin
dövlət qeydiyyatına alınması,
siyasi partiyaların mövcud qanunvericiliyin tələblərinə uyğun
şəkildə fəaliyyətlərini qurması,
fikir və söz azadlığının təmin
olunması, çoxpartiyalı sistemin
inkişafı yeni siyasi konfiqurasiyanın tərkib hissəsidir. Bundan
əlavə, yaradılmış yeni siyasi
partiyaların dövlət qeydiyyatına alınması hər kəsə bərabər
şəraitin yaradılmasını özündə
ehtiva edir. Siyasi dialoqun
nəticəsi kimi bu gün müxalifətlə
iqtidar arasında sağlam
əməkdaşlıq mühiti formalaşıb,
hər bir partiya yeni reallıqları
qorumalı və inkişaf etdirməlidir.
Klassik Xalq Cəbhəsi
Partiyasının sədri Mirmahmud Fəttayev, öz

Ceyhun Bayramov: Azərbaycan regionda sülh və təhlükəsizliyin
möhkəmləndirilməsi üçün Ermənistanla əməkdaşlığa hazırdır
Mayın 20-də Avropa Şurasının (AŞ) Nazirlər Komitəsinin
İtaliyanın Turin şəhərində 132-ci sessiyası keçirilib. Xarici
İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a
bildiriblər ki, Azərbaycanın Xarici İşlər naziri Ceyhun
Bayramov tədbirdə iştirak edib.
Sessiyada çıxış edən Ceyhun
Bayramov AŞ Nazirlər Komitəsində
sədrliyinin müvəffəqiyyətlə başa
çatması münasibətilə İtaliyaya
təbriklərini çatdırıb və gələcək İrlandiya sədrliyinə ölkəmizin dəstəyini
ifadə edib.
Azərbaycanın beynəlxalq
hüququn norma və prinsiplərinə, o
cümlədən, dövlətlərin beynəlxalq
səviyyədə tanınmış sərhədləri
çərçivəsində suverenliyinə və ərazi
bütövlüyünə hörmət etdiyini vurğu-

layan nazir sözügedən prinsiplərin
beynəlxalq sülh, təhlükəsizlik və
sabitliyin əsası olduğunu bildirib.
XİN-in rəhbəri bölgədəki
cari vəziyyət və Azərbaycanla
Ermənistan arasında
münasibətlərin normallaşdırılması istiqamətində atılan addımlar barədə iclas iştirakçılarını
məlumatlandırıb. Hazırda iki dövlət
arasında münasibətlərin normallaşdırılması istiqamətində tərəfimizdən
ardıcıl səylərin davam etdiyini

növbəsində, ölkəmizdəki
siyasi dialoq təşəbbüslərini
yüksək qiymətləndirdiyini
bildirib, Vətən müharibəsi
zamanı əldə olunmuş siyasi
birliyin və milli həmrəyliyin
qələbənin və dövlətçiliyimizin
möhkəmlənməsinə xidmət
etdiyini vurğulayıb. İqtidarmüxalifət dialoqu və yeni
siyasi konfiqurasiyanın önəmi
barədə danışan partiya sədri
deyib ki, Klassik Xalq Cəbhəsi
partiyası öz fəaliyyətini hər
zaman dövlətçiliyin qorunması

bildirən nazir aprelin 6-da Aİ Şurası
Prezidentinin vasitəçiliyi və iştirakı ilə Azərbaycan və Ermənistan
liderlərinin Brüsseldə baş tutan
görüşünün bu prosesə müsbət təsir
göstərdiyini qeyd edib. Nazir həmin
görüşün yekunlarına görə, iki ölkə
arasında sülh sazişinin hazırlanmasına başlanılması ilə bağlı hər
iki ölkənin xarici işlər nazirlərinə
təlimat verildiyini, həmçinin iki
dövlət arasında sərhədin delimitasiya və demarkasiyası ilə bağlı Birgə
Sərhəd Komissiyasının təşkilinin
razılaşdırıldığını diqqətə çatdırıb.
Azərbaycanın regionda sülh və
təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi
istiqamətində Ermənistanla
əməkdaşlıq etməyə hazır olduğunu
qeyd edən nazir Ceyhun Bayramov
bu istiqamətdə xüsusi rola malik
etimad quruculuğu tədbirlərinin
həyata keçirilməsinə Avropa
Şurasının töhfə verə biləcəyini
qeyd edib, Avropa Şurasının Baş
katibinin təşəbbüsü ilə Azərbaycan
və Ermənistan vətəndaş cəmiyyəti
nümayəndələrinin görüşünün
təşkilini müsbət qiymətləndirib.
Azərbaycanın postmünaqişə
dövründə üzləşdiyi problemlərdən

istiqamətində qurub və bundan
sonrada bu istiqamətdə işlərini
davam etdirəcək.
Sonda ölkəmizdə siyasi dialoq mədəniyyəti,
dövlət siyasətinin müxtəlif
istiqamətləri ilə bağlı siyasi partiyaların təklif və təşəbbüsləri,
işğaldan azad olunan torpaqlarımızda aparılan quruculuq
işləri, Böyük Qayıdış prosesi,
beynəlxalq münasibətlər
sistemində Azərbaycana olan
ikili münasibət barədə fikir
mübadiləsi aparılıb.

olan mina təhlükəsi, 1990-cı illərin
əvvəlində baş verən müharibə
zamanı itkin düşən 4000-dən çox
azərbaycanlı barədə bu günədək
məlumatın olmadığına diqqət çəkən
nazir Ceyhun Bayramov beynəlxalq
birliyi regionda möhkəm sülh və
sabitlik naminə bu problemlərin
aradan qaldırılmasına fəal dəstək
və töhfə verməyə çağırıb.
Azərbaycanın Avropa Şurasının üzv dövlətləri və orqanları
ilə əməkdaşlığa sadiq olduğunu qeyd edən nazir 2022-ci ilin
aprelində Avropa Şurasının Baş
katibinin ölkəmizə səfəri zamanı
Azərbaycan ilə Avropa Şurası
arasında əməkdaşlıq məsələlərinin
geniş müzakirə olunduğunu, AŞ-nin
2022-2025-ci illərdə Azərbaycan
üçün yeni fəaliyyət planının təqdim
edildiyini və sözügedən planın birgə
fəaliyyət üçün yeni zəmin yaratdığını vurğulayıb.
Sonda nazir İrlandiyanın
gələcək sədrliyi dövründə
də Avropa Şurasının ümumi
dəyərləri əsasında prioritetlərinə
uyğun olaraq nəticəyönümlü
əməkdaşlığımızın davam
etdirəcəyini bildirib.
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Azərbaycan–ABŞ əməkdaşlığı
keyfiyyətcə yeni mərhələyə daxil olur

Son illər müstəqil Azərbaycan dövlətinin sivil, demokratik
dünyanın bütün dövlətləri, o cümlədən, planetimizin super gücü
olan Amerika Birləşmiş Ştatları ilə qarşılıqlı inam və etimad
əsasında əməkdaşlığı genişlənməkdə davam edir. Azərbaycan
Prezident İlham Əliyevin müdrik liderliyi ilə çağdaş dünya
birliyində uğurlu dövlət idarəçiliyi modeli kimi qəbul edilir və
ölkəmizə adekvat münasibət nümayiş etdirilir.
Təsadüfi deyildir ki, dünən ABŞ
Prezidenti Cozef Bayden Müstəqillik
Günü münasibətilə Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevə təbrik
məktubu göndərib. Təbrikdə Amerika
Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan
Respublikası arasında diplomatik
münasibətlərin qurulmasından ötən
30 il ərzində enerji mənbələrinin
şaxələndirilməsi və beynəlxalq
təhlükəsizlik sahələrində
əməkdaşlığın tarixin mühüm anında
öz bəhrəsini verdiyi, Prezident İlham
Əliyevin liderliyi ilə Azərbaycanın
Avropa və dünya bazarlarının
təhlükəsizliyinin təmin olunması
və sabitləşdirilməsində önəmli rol
oynadığı vurğulanır.
Məktubda daha sonra deyilir:
“Azərbaycanın Ukraynanın
suverenliyinə dəstəyi, habelə
Ukraynaya göstərdiyi humanitar
və enerji sahəsində yardımı vacib
ismarış verir. Biz, həmçinin Sizin
terrorizmə qarşı qlobal mübarizəyə
verdiyiniz əhəmiyyətli töhfələrinizi
təqdir edirik. İndi Cənubi Qafqazda
davamlı sülhə nail olmaq üçün
mühüm imkana bəslənən ümid
zamanıdır.
Amerika Birləşmiş Ştatları
bütün Qafqaz və Trans-Xəzər
regionunun çiçəklənməsinə
imkan verəcək Azərbaycan ilə
Ermənistan arasında diplomatik
təmasların intensivləşdirilməsinə
və Azərbaycanın iqtisadi, nəqliyyat
və insanlararası əlaqələrinin
qurulmasına kömək etməyə
hazırdır. Biz Azərbaycanı bütün
azərbaycanlıların hüquq və
fundamental azadlıqlarını qoruyan
demokratik idarəetmə və islahatlar
istiqamətində məqsədyönlü addımlar
atmağa dəvət edirik”.
ABŞ Prezidenti həmçinin qeyd
edib ki, Rusiyanın Ukraynaya
qarşı müharibə ilə beynəlxalq
təhlükəsizliyin əsas sütunlarını
sıradan çıxarmağa çalışdığı bu qlobal
qeyri-sabitlik dönəmində Amerika
Birləşmiş Ştatları Azərbaycanın
müstəqilliyi və suverenliyinə öz
dəstəyini bir daha təsdiqləyir.
Məktubda, həmçinin ABŞ-ın
qarşıdan gələn illər və onilliklərdə
Azərbaycanla münasibətləri daha da
genişləndirmək arzusu ifadə olunub.
Xatırladaq ki, Azərbaycan ilə
ABŞ arasında tərəfdaşlığın 30
ildən artıq bir tarixi vardır. Bu
illər ərzində ölkələrimiz arasında
bərabərlik, qarşılıqlı hörmətə və
enerji təhlükəsizliyi, sülhməramlı
əməliyyatlar, terrorla mübarizə və
digər sahələr daxil olmaqla uğurlu

əməkdaşlıq ənənələri formalaşıb.
İki ölkə arasında siyasi əlaqələr
dinamik olaraq inkişaf edir. Belə ki,
ABŞ Azərbaycanın müstəqilliyini
25 dekabr 1991-ci ildə tanımış,
diplomatik münasibətlər isə 28
fevral 1992-ci ildə qurulmuşdur.
Azərbaycanın ABŞ-da səfirliyi 6 mart
1992-ci ildən, ABŞ-ın Azərbaycanda
səfirliyi isə 16 mart 1992-ci ildən
fəaliyyət göstərir.
Azərbaycan Respublikası
və Amerika Birləşmiş Ştatları
arasında 86 sənəd imzalanmış
və genişmiqyaslı əməkdaşlıq
üçün müvafiq normativ-hüquqi
baza yaradılmışdır. Azərbaycan
Respublikasının Milli Məclisində
Azərbaycan–ABŞ parlamentlərarası
əlaqələr üzrə işçi qrupu 1997-ci ildən
fəaliyyət göstərir.
1993-cü ildən etibarən yüksək
səviyyəli qarşılıqlı səfərlər və
beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində
səfərlər və görüşlər baş
tutmuşdur. ABŞ-a ilk rəsmi səfər 
1997-ci ildə ulu öndər Heydər Əliyev
tərəfindən həyata keçirilmişdir.
Sonuncu dəfə, 2016-cı ilin
30 mart – 1 aprel tarixlərində
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab İlham Əliyevin
ABŞ-a işgüzar səfəri baş tutmuşdur.
2021-ci ilin 20-26 sentyabr
tarixlərində BMT Baş
Assambleyasının illik sessiyasında
iştirak etmək məqsədilə Xarici İşlər
naziri Ceyhun Bayramovun ABŞda səfəri həyata keçirilmişdir. Daha
əvvəl, 2020-ci ilin 22-25 oktyabr
tarixlərində Ceyhun Bayramovun
ABŞ-a işgüzar səfəri baş tutmuşdur.
Azərbaycanla ABŞ arsında
müdafiə və təhlükəsizlik sahələrində
də əməkdaşlıq durmadan inkişaf
edir. Belə ki, 31 iyul 1997-ci il tarixli
“Azərbaycan Respublikası ilə ABŞ
arasında müdafiə və hərbi sahələrdə
gələcək münasibətlərə dair Birgə
Bəyanat” və 30 iyun 2000-ci il tarixli
“Azərbaycan Respublikası ilə ABŞ
arasında müdafiə və hərbi sahələrdə
əməkdaşlığa dair Birgə Bəyanat”
ikitərəfli hərbi əlaqələrin inkişafına
təkan vermişdir.
ABŞ tərəfi 2002-ci ildən etibarən
Azərbaycana təhlükəsizlik sahəsində
dəstək verir. Yardımlar Xarici Hərbi
Maliyyələşmə Proqramı (Foreign
Military Financing Program – FMF),
Beynəlxalq Hərbi Təhsil və Təlim
(International Military Education
and Training – IMET), 2018-ci ildən
etibarən Müdafiə Departamentinin
“333-cü bölməsi” çərçivəsində xarici
təhlükəsizlik qüvvələrinin imkanlarının

artırılması proqramı və digər
proqramlar üzrə həyata keçirilir.
2001-ci ildən ABŞ-ın başçılığı
ilə NATO-nun Əfqanıstandakı
əməliyyatlarında Azərbaycanın
sülhməramlı qüvvələri fəal iştirak
etmişlər. Ölkəmizin Əfqanıstandakı
sülhməramlıları NATO tərəfdaşları
arasında ən son olaraq Əfqanıstanda
qalmış və Kabul beynəlxalq
hava limanında təxliyyə işlərində
əhəmiyyətli rol oynamışdır.
Təqdirəlayiq haldır ki,
Azərbaycanla ABŞ arasında iqtisadi
əlaqələr daim yüksələn xətt üzrə
inkişaf edir. Azərbaycan Cənubi
Qafqazda ABŞ-ın ən böyük ticarət
tərəfdaşıdır. Regionda birbaşa xarici
sərmayələr ən çox Azərbaycana
yatırılmışdır (14 milyard ABŞ
dollarından çox). Azərbaycanın Dövlət
Neft Fondu ABŞ-ın maliyyə təşkilatları
və fondları ilə sıx əməkdaşlıq edərək
qiymətli kağızlar və daşınmaz əmlak
bazarına, təxminən, 7,6 milyard
ABŞ dolları sərmayə yatırmış,
Azərbaycanda 300-dən çox Amerika
şirkəti qeydiyyatdan keçmişdir.
İqtisadi sahədə ölkələrimiz
arasında bir sıra mühüm sənədlər
imzalanmışdır. Hələ 1993-cü
ildə Azərbaycan Respublikası
Hökuməti ilə Amerika Birləşmiş
Ştatları Hökuməti arasında ticarət
münasibətləri haqqında saziş və
Azərbaycan Respublikası Hökuməti
ilə Amerika Birləşmiş Ştatları
Hökuməti arasında sərmayə
qoyuluşunun qarşılıqlı qorunması
və təşviq edilməsi haqqında 1997-ci
il müqaviləsi imzalanmışdır. İki ölkə
arasında ticarət dövriyyəsinin həcmi
ilbəil artır.
Azərbaycan ABŞ-a ən çox xam
neft və başqa yanacaq məhsulları
ixrac edir. Azərbaycan ABŞ-dan,
ilk növbədə qiymətli metallar (qızıl,
alüminium), mülki təyyarə, onun
mühərrik və ehtiyat hissələri, yerüstü
nəqliyyat vasitələri, avadanlıq və
cihazlar, eyni zamanda onların ehtiyat
hissələri, borular, çənlər və onlara aid
hissələr idxal edir.
Azərbaycan ABŞ ilə enerji
sahəsində uğurlu əməkdaşlıq edir.
1994-cü ildə Azəri–Çıraq–Çünəşli
yataqlarının dərinlikdə yerləşən
hissəsinin birgə işlənməsi üzrə “Əsrin
müqaviləsi”ndə ABŞ şirkətlərinin
yer alması ilə başlanan əməkdaşlıq,
Azərbaycanın təşəbbüsü ilə həyata
keçirilən əsas ixrac neft və qaz
kəmərlərinin tikintisinə fəal dəstək
ilə davam etmişdir. 14 sentyabr
2017-ci il Azəri, Çıraq və Günəşli
yatağının dərinsulu hissəsinin
birgə işlənməsinin 2050-ci ilədək
uzadılmasına dair yenilənmiş
Hasilatın Pay Bölgüsü (HPB)
sazişində “Şevron” və “Ekson”
şirkətləri yer almışdır.
ABŞ Azərbaycanın Avropanın
enerji təhlükəsizliyinə töhfəsini
dəstəkləmişdir. ABŞ Cənub Qaz
Dəhlizinə qətiyyətlə sadiq olduğunu
və layihənin tamamlanması üçün

Azərbaycan və onun beynəlxalq
tərəfdaşlarının səylərini dəstəklədiyini
dəfələrlə bildirmişdir.
İki ölkə arasında mədəniyyət,
təhsil və humanitar sahələrdə
əlaqələr genişlənir.
Azərbaycanın ABŞ-da bir çox
tədbirlərdə mədəniyyət və musiqisi
təqdim edilmişdir. 2002-ci ilin iyunun
26-dan iyulun 7-dək keçirilən 36-cı
İpək Yolu festivalında ölkəmiz təmsil
olunmuş, Ədalət Nəsibovun başçılıq
etdiyi musiqiçilər qrupu konsert
proqramları ilə çıxış etmişlər.
2012-ci ilin iyul ayında
Vaşinqtonda ABŞ-ın ən böyük
mədəniyyət festivalı olan iki həftəlik
Smitsonian Folklor Festivalında
(Smitsonian Folklife Festival)
ABŞ ictimaiyyəti ABŞ-da Qarabağ
Fondunun tərəfdaşlığı ilə qurulan
“Azərbaycan mətbəxi çadırı”na
gələrək ləziz yeməklərimizdən
dadmışlar. Bununla yanaşı, festivalın
əyləncə proqramına xüsusi olaraq
“Azərbaycan muğam axşamları”
əlavə edilmişdir.
2018-ci ilin 22-24 mart tarixlərində
Vaşinqtonun “Con Kennedi
Mərkəzində” dahi Azərbaycan şairi
Nizami Gəncəvinin “Leyli və Məcnun”
poeması əsasında bəstələnmiş
opera xalq artisti Alim Qasımovun və
Fərqanə Qasımovanın iştirakı ilə ABŞ
ictimaiyyətinə təqdim olunmuşdur.
Operanın səhnə quruluşunda “Mark
Morris” məşhur rəqs qrupu iştirak
etmişdir. İfalarda məşhur violonçel
ifaçısı Yo-Yo Manın rəhbərlik etdiyi
“İpək Yolu” ansamblı da iştirak
etmişdir. Alim Qasımovun ABŞ-da
qastrolları əvvəlki illərdə də təşkil
olunmuşdur.
2018-ci ilin aprel ayında
isə Azərbaycan Demokratik
Respublikasının yaranmasının 100
illiyi ilə əlaqədar olaraq silsilə tədbirlər
çərçivəsində Vaşinqton şəhərinin ən
məşhur turizm mərkəzlərindən olan
Tomas Ceferson Memorial, Vaşinqton
Abidəsi, Linkoln Memorial və Ağ evin
qarşısında valehedici Azərbaycan
milli rəqsləri nümayiş etdirilmişdir.
Ölkəmiz ilə ABŞ arasında təhsil
sahəsində bir sıra proqramlar və
mübadilələr həyata keçirilmişdir.
31 yanvar 2020-ci il tarixində
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji
Universiteti (ADPU) və ABŞ-ın Corc
Vaşinqton Universiteti arasında
ikili diplom proqramı üzrə sazişin
imzalanma mərasimi keçirilmişdir.
Prezident İlham Əliyevin
müvafiq sərəncamı ilə imzalanmış
“2019-2023-cü illər üçün Azərbaycan
Respublikasında ali təhsil sisteminin
beynəlxalq rəqabətliliyinin artırılması
üzrə Dövlət Proqramı” çərçivəsində
həyata keçiriləcək ikili diplom
proqramı təhsilin idarə olunması
üzrə mütəxəssislərin hazırlanmasını
nəzərdə tutur.
Proqram çərçivəsində
2020-2021-ci tədris ilindən etibarən
ADPU-da magistratura pilləsinə
qəbul aparılacaq. Magistratura
pilləsində təhsilin 2 il müddətinə
ingilis dilində aparılması nəzərdə
tutulur. İlk mərhələ üçün proqrama
25 tələbə cəlb ediləcək. Tədris
Corc Vaşinqton Universitetindən
dəvət olunan, eyni zamanda yerli
müəllimlər tərəfindən aparılacaq.
Sonda məzunlara həm Azərbaycan
Dövlət Pedaqoji Universiteti, həm
də Corc Vaşinqton Universitetinin
diplomları veriləcək.
ABŞ dövləti Prezident İlham
Əliyevin liderliyi ilə İkinci Qarabağ
müharibəsində xalqımızın
qazandığı parlaq qələbədən sonra
regionda yaranmış yeni reallıqların
fərqindədir. ABŞ Prezidentinin
təbrik məktubunda qeyd olunur ki,
rəsmi Vaşinqton Azərbaycan və
Ermənistan arasında diplomatik
təmasların intensivləşdirilməsini
müsbət qarşılayır və bunun bütün
Qafqaz və Trans-Xəzər regionunun
çiçəklənməsinə imkan verəcəyi
qənaətindədir. Hazırkı dövrdə
cərəyan edən proseslərin mürəkkəb
xarakterini nəzərə almaqla,
Amerikanın Azərbaycanın müstəqilliyi
və suverenliyinə öz dəstəyini bir
daha təsdiq etməsi Azərbaycan
diplomatiyasının böyük uğuru sayıla
bilər.
Fikrimizcə, ABŞ Prezidenti
Cozef Baydenin təbrik məktubunda
qarşıdan gələn illərdə Azərbaycanla
münasibətləri daha da genişləndirmək
arzusunu ifadə etməsi Ağ evin hazırkı
sahibinin Azərbaycan dövlətinə
və onun müdrik lideri Prezident
İlham Əliyevin prinsipial və ədalətli
siyasətinə verdiyi böyük dəyərdir.

Məsaim ABDULLAYEV,
“Xalq qəzeti”

Bir neçə gün əvvəl Milli Məclisdə keçirilən İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı
Parlament Assambleyasının “Postpandemiya dövründə əməkdaşlıq: çağırışlar
və bərpa imkanları” mövzusuna həsr edilmiş Üçüncü Ümumi Konfransında
Bakı Bəyannaməsi də qəbul olundu. İƏT PA işçi qrupu tərəfindən verilən təklif
dəstəkləndi. Bu işçi qrup Azərbaycan, Türkiyə və Pakistan parlamentlərinin
nümayəndələrindən ibarətdir. Onu da qeyd etmək vacibdir ki, Azərbaycan Milli
Məclisi qurumun üç komitəsinin iclasına da evsahibliyi edib.

Azərbaycan üzv olduğu
beynəlxalq təşkilatların nüfuzunun
yüksəlməsinə öz töhfəsini verir
Xatırladım ki, ölkəmiz sədrlik etdiyi qurumların nüfuznun yüksəldilməsi üçün bütün
imkanlardan səmərəli istifadə edir. Məsələn,
Azərbaycanın Qoşulmama Hərəkatına sədrliyi
dövründə bu təşkilatın nüfuzu xeyli artmışdır.
QH-nin sədri qismində Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə iki beynəlxalq
təşkilatın COVID-19-la mübarizəyə həsr edilmiş
zirvə görüşü və 2020-ci ilin dekabrında BMT
Baş Assambleyasının xüsusi sessiyası keçirilmiş, 2021-ci ilin mart və dekabr aylarında İnsan
Hüquqları Şurası və Baş Assambleya tərəfindən
“COVID-19 pandemiyası ilə mübarizədə bütün
ölkələr üçün peyvəndlərin bərabər, məqbul
qiymətə, vaxtında və universal əlçatanlığın
təmin edilməsi”nə dair qətnamə qəbul edilmişdir.
Konfransda yadda qalan məqamlardan biri
də İƏT PA- ya sədrliyin Pakistan İslam Respublikasının Milli Assambleyasından Azərbaycan
Respublikasının Milli Məclisinə keçməsi oldu.
Təşkilata sədrlik Azərbaycan Milli Məclisinə
keçdikdən sonra bu qurumun da beynəlxalq
aləmdə nüfuzu artacaq və mühüm bir regional
təşkilata çevriləcək. Çünki Azərbaycan üzvü
olduğu bütün beynəlxalq təşkilatların reytinqinin
yüksəlməsi üçün səmərəli fəaliyyət göstərir. Assambleyanın Nizamnaməsi Azərbaycanın Milli
Məclisi tərəfindən ratifikasiya edilib. Digər üzv
dövlətlər bu nuzamnaməni imzaladıqdan və ratifikasiya etdikdən sonra parlamentlər arasında
əlaqələr daha da genişlənəcək.
Konfransın mövzusu bütün dünya üçün aktual olan bir – COVID-19 pandemiyasının qlobal
iqtisadiyyata, səhiyyəyə və ümumiyyətlə həyatın
bütün sahələrinə mənfi təsir göstərməsi mövzusunun müzakirəsi olmuşdur. Doğrudan da,
pandemiya səbəbindən dünya ölkələrinin iqtisadiyyatı ciddi zərər çəkdi. Pandemiya tam başa
çatmasa da, böyük çətinliklər arxada qalıb Artıq
bütün beynəlxalq təşkilatların prioritet vəzifəsi
yaranmış bu iqtisadi, siyasi geriləmələrin ara-

dan qaldırılması olmalıdır. İƏT PA bu sahədə
üzv dövlətlərin dəstəyi ilə mövcud çətinliklərin
aradan qaldırılmasına böyük dəstək vermək
niyyətindədir.
Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarova çıxışında qeyd etdiyi kimi, Prezident İlham Əliyev
pandemiya ilə mübarizədə bir sıra uğurlu qlobal
təşəbbüslərlə çıxış etdi. Möhtərəm Prezidentimizin təşəbbüsü ilə bir sıra dövlətlərə maliyyə
və humanitar yardımlar edildi. Dövlət başçımız pandemiyadan sonrakı dövr üçün qlobal
tədbirlərlə bağlı konkret tövsiyələr hazırlaya
biləcək BMT-nin COVID-19-dan sonra Qlobal
Bərpa üzrə Yüksək Səviyyəli Panelin təsis
edilməsi təşəbbüsünü irəli sürüb.
Azərbaycan İƏT PA-ya sədrlik etdiyi dövrdə
bu təşkilat postpandemiya dönəmində üzv
dövlətlərin səylərinin birləşdirilməsinə, eləcə də
həmrəylik nümayiş etdirilməsinə böyük töhfə
verəcək.

Kamilə ƏLİYEVA,
Milli Məclisin deputatı,
BDU-nun kafedra müdiri, professor

Azərbaycanda xarici investisiya
qoyuluşu üçün hər cür şərait var
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
Azərbaycanda son illərdə qeyri-neft sektorunun
inkişafının təmin olunması, iqtisadiyyatın müxtəlif
sahələrinin şaxələndirilməsi, respublikamızın ixrac
potensialının artırılması, xarici sərmayənin cəlb
edilməsi, biznes mühitinin daha da yaxşılaşdırılması
istiqamətində bir sıra önəmli layihələr icra olunub.
Bütün bunlar isə ölkəmizə xarici investisiya qoyuluşuna müsbət zəmin yaradıb. Litva Respublikasının Prezidenti Gitanas Nausedanın mayın 18-də
respublikamıza səfəri çərçivəsində keçirilən biznes
forumunda da dövlətimizin başçısı Azərbaycanda investorlar üçün əlverişli biznes mühitinin mövcudluğunu vurğuladı, bu sahədə
yüksək göstəricilər əldə edildiyini, xarici sərmayə yatırımının on milyard dollarla dəyərləndirildiyini diqqətə çatdırdı.

Ölkə rəhbəri bununla belə xarici şirkətlərin
investisiya portfelinin şaxələndirilməsinin də
çox vacib amil olduğunu bildirdi: “İnvestisiya
proqramlarımızın ilkin vaxtlarında əsasən neftqaz sektoruna investisiya qoyulurdusa, indi biz
bərpaolunan enerji sahəsində birbaşa xarici
investisiyaları görürük. Bu ilin əvvəlində xarici
investorlar ilə 470 meqavat gücündə günəş və
külək elektrik stansiyaları tikmək üçün iki böyük
müqavilə imzalanmışdır ki, bu da əlverişli investisiya mühitinin olmasının göstəricisidir”.
Yeri gəlmişkən, Azərbaycan iqtisadiyyatına
sərmayə qoyuluşuna marağın getdikcə artması,
ilk növbədə, ölkəmizin siyasi cəhətdən sabit
olması ilə bağlıdır. Bununla bərabər, hökumət
tərəfindən həyata keçirilən düzgün iqtisadi
siyasət, aparılan dərin islahatlar nəticəsində
respublikada güclü iqtisadi potensial mövcuddur. Yaradılan əlverişli biznes və investisiya
mühiti, Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə etibarlı
tərəfdaş kimi tanınması, regionda əlverişli
mövqeyə malik mühüm tranzit mərkəzinin
olması da ölkəmizin investisiya qoyuluşu baxımından cəlbediciliyini artırır. Eyni zamanda,
Azərbaycan beynəlxalq müqavilələrdən irəli
gələn öhdəliklərini tam şəkildə və vaxtında
yerinə yetirir.
Azərbaycan Prezidentinin biznes forumda
vurğuladığı kimi, ölkəmizin təşəbbüskarı olduğu
transmilli layihələr hazırda Avropa İttifaqının
enerji təhlükəsizliyinin gerçəkləşməsində
mühüm rol oynayır. Hökumət, həmçinin ölkədə
investisiya fəaliyyətinin genişləndirilməsinə,
biznes mühitinin daha da yaxşılaşdırılmasına,
sənaye istehsalının artırılmasına, qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsinə ciddi önəm verir.
Bu istiqamətdə qarşıya qoyulan əsas vəzifələr
sərmayə qoyuluşlarının artırılması, sahibkarların ixrac potensialının gücləndirilməsi, investisiya imkanlarının genişləndirilməsi, potensial
tərəfdaşların tapılması və birgə əməkdaşlıq
layihələrinin həyata keçirilməsidir.
Onu da qeyd edim ki, son illərdə
Azərbaycana xarici investisiya qoyuluşunu
sürətləndirmək üçün bir sıra tədbirlər həyata

keçirilib. Belə ki, investisiya mühitinin daha da
yaxşılaşdırılması məqsədilə vergi və gömrük
islahatları davam etdirilib, onlayn vahid ixrac
ərizəsi, “Yaşıl dəhliz”, elektron məhkəmə, elektron satınalma, tikintidə “bir pəncərə”, biznesə
başlama, elektrik enerjisinə çıxış, kreditlərə
əlçatanlıq, müqavilələrin icrası və əmlakın qeydiyyatı sahələrində mühüm tədbirlər reallaşdırılıb.
Bütün bu sistemli yeniliklər isə ölkəmizin
Dünya Bankının reytinq hesabatında ilk
iyirmiliyə daxil olmasını şərtləndirib. Adı
çəkilən bankın ekspertlərinin fikrincə, respublikamızın belə bir müsbət nəticə əldə etməsi
Azərbaycanda daşınmaz əmlakın qeydiyyatı,
kreditlərin alınması, minoritar investorların
müdafiəsi, müqavilə intizamı kimi sahələrdə
bizneslə məşğul olmağın daha da asanlaşması
ilə bağlıdır.
Azərbaycanın dünya miqyasında sabit
iqtisadiyyata malik dövlət kimi tanınması,
beynəlxalq birliyin etibarlı tərəfdaşı olması amilləri də ölkəmizə investisiya axınını
şərtləndirib. Bu məsələdə hökumət tərəfindən
“açıq qapı” siyasətinin reallaşdırılması da
stimullaşdırıcı rol oynayıb. Bu, öz ifadəsini
investorların hüquq və mənafelərinin qorunmasında, mülkiyyətin toxunulmazlığında, yerli və
xarici sahibkarlara bərabər şəraitin yaradılmasında daha qabarıq büruzə verib. “İnvestisiya
fəaliyyəti haqqında”, “Xarici investisiyaların
qorunması haqqında”, “Sahibkarlıq sahəsində
aparılan yoxlamaların dayandırılması haqqında” qanunların və bir sıra normativ sənədlərin
qəbulu məhz bu məqsədi daşıyıb. Bundan
savayı, Azərbaycan hökuməti ilə xarici dövlətlər
arasında investisiyaların təşviqi və qarşılıqlı
qorunması ilə bağlı çoxsayda saziş imzalanıb.
Avropa İttifaqının 20-dən çox üzv ölkəsi ilə
respublikamız arasında ikiqat vergitutma aradan
qaldırılıb.

Fərhad MÖHBALIYEV,
iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent,
Əməkdar müəllim
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Böyük Qayıdış reallığa çevrilir
Mən demişəm, biz bu bölgəni –
Qarabağı cənnətə çevirəcəyik. Artıq
bütün göstərişlər verilib. Bütün işlər
görülür, planlı şəkildə görüləcək
və biz bundan sonra bu torpaqlarda əbədi yaşayacağıq. Heç kim
bizi bundan sonra bu torpaqlardan
tərpədə bilməz. Qarabağ bizimdir!
Qarabağ Azərbaycandır!

ABŞ-ın Ermənistandakı səfirinin
bəyanatı təhrikedici xarakter daşıyır

İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Azərbaycanlı qardaşlarım ayrıldıqları torpaqlara, inanıram ki,
ən qısa vaxtda son dərəcə gözəl
şəkildə inşa edilən, canlandırılan
bu yerlərə qayıtmaq imkanı əldə
edəcəklər.
Rəcəb Tayyib ƏRDOĞAN
Türkiyə Respublikasının Prezidenti
Düşmən üzərində qazandığımız
şanlı qələbə ölkəmizin dünya miqyasındakı reytinqini daha da yüksəltdi.
Bu şanlı zirvəyə çatmaq üçü çətin,
mürəkkəb və keşməkeşli yol keçdik. Dövlət başçımızın rəhbərliyi ilə
Azərbaycan diplomatik sahədə böyük
uğurlar qazandı, münaqişənin həlli
ilə bağlı hüquqi baza formalaşdırıldı,
tarixi həqiqətlər və real vəziyyət dünya
ictimaiyyətinə çatdırıldı. Prezident İlham
Əlievin üzaqgörən siyasəti nəticəsində
ölkəmiz Ermənistanın və havadarlarının
yaratdığı mfləri darmadağın etdi, eyni
zamanda, informasiya müharibəsində
üstünlük əldə etməyi bacardı.
Dövlət başçımız bütün təmaslarda,
ayrı-ayrı dövlət və hökumət başçıları,
beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri ilə
görüşlərində, mötəbər tədbirlərdə iştirakı zamanı Ermənistan – Azərbaycan
münaqişəsi ilə bağlı ölkəmizin mövqeyinin, tarixi və mövcud vəziyyət haqqında həqiqətləri olduğu kimi çatdırdı.
Artıq dünya birliyi əsl həqiqətin nədən
ibarət olduğunu tam müəyyənləşdirdi.
Baxmayaraq ki, ölkəmizə qarşı
qərəzli olan ermənipərəst qüvvələr,
həmçinin bəzi beynəlxalq təşkilatlar
münaqişənin yaranmasında və uzun
müddət davam etməsində əsl həqiqəti
ört-basdır etməyə çalışırdılar, ancaq
həmin qüvvələr Ermənistanla birlikdə
Azərbaycan diplomatiyasının və
rəşadətli ordumuzun qarşısında diz
çökdülər.
Azərbaycanın qələbəsi regiona
yeni əməkdaşlıq formatları gətirdi. Artıq
dünya birliyi də regionun inkişafı üçün
əlavə stimul olacaq yeni əməkdaşlıq
formatlarını qəbul edir. Bunu dövlət
başçımıza ünvanlanmış çoxsaylı qələbə
təbrikləri də təsdiqləyir. Regionda
yaranmış yeni reallıq, həm də ölkələrin
inkişafında müsbət tendensiyalar
yaradılmasına imkan verəcək. Məsələn,
Türkiyə, İran, Rusiya və Azərbaycan
arasında həm üçtərəfli, həm də ikitərəfli
formatlarda fəal əməkdaşlıq imkanları yaranır. Sözügedən amil tarixi,
iqtisadi, nəqliyyat, geosiyasi və ən
başlıcası, bu regionda təhlükəsizliyin
möhkəmləndirilməsi baxımından olduqca önəmlidir.
Tarixi qələbədən bir həftə sonra dövlət başçımızın və Birinci
vitse-prezident Mehriban xanım
Əliyevanın işğaldan azad edilmiş torpaqlara səfərləri və yeni müəssisələrin,
yaşayış massivlərinin, təhsil, səhiyyə
ocaqlarının təməlini qoymaları, yolların, kommunikasiya xətlərinin, elektrik
enerjisi ötürücülərinin, tunellərin,
körpülərin yenidən qurulması üçün
tapşırıq verilməsi dədə-baba yurdlarından didərgin salınmış soydaşlarımızın
tezliklə doğma ocaqlarına qayıdacaqlarına əminlik yaradır. Bütün bunlar
ölkəmizin keyfiyyət etibarilə yeni inkişaf
dövrünə qədəm qoymasından xəbər
verir. Həm də Azərbaycanın tarixində
yeni səhifə – Böyük qayıdış, quruculuq
missiyası başlanır. Azad edilmiş torpaqlar əsl sahiblərinə qaytarılır.
İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə
qaçqın və məcburi köçkünlərin dayanıqlı məskunlaşması ilə bağlı dövlət
proqramının, beynəlxalq layihələrin və
iqtisadi inkişaf konsepsiyasının əsas
istiqamətləri müəyyənləşdirildi. Yaxın
gələcəkdə qarabağlılar doğma eveşiklərinə qayıdacaqlar. Uzun illərdir
həsrətlə gözlənilən Böyük qayıdış reallığa çevrilir. Söz yox ki, ölkəmizdə qaçqın
və məcburi köçkünlərlə iş sahəsində
dövlət siyasəti uğurla həyata keçirilir.

A

zərbaycan özünün milli maraqları əsasında müstəqil xarici
siyasət yürüdərək, dünya miqyasında etibarlı tərəfdaş
kimi tanınır. Torpaqlarının iyirmi faizinin 30 ilə yaxın işğal
altında qalmasına, bir milyondan artıq qaçqın və məcburi köçkünün olmasına baxmayaraq, ölkəmiz məqsədlərinə doğru daim
inamla irəliləmiş, öz hədəflərindən yayınmamışdır. 2020-ci il
noyabrın 10-da Ermənistanın siyasi və hərbi rəhbərliyi kapitulyasiya sənədini imzalamaqla təslim olduğunu rəsmən etiraf etdi.

Prezident, müzəffər Ali Baş Komandan
İlham Əliyevin qətiyyətli hərbi-siyasi və
diplomatik fəaliyyəti, rəşadətli ordumuzun qəhrəmanlığı nəticəsində torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsindən
sonra həmin ərazilərdə genişmiqyaslı
bərpa-quruculuq işlərinə başlanılması
hamıdan çox otuz ilə yaxın didərginlik
həyatı yaşayan həmvətənlərimizi sevindirib. Artıq onlar ata-baba yurdlarına
qayıdışa hazırlıq görür, necə deyərlər,
bir işarəyə bənddirlər. Dövlət başçımızın, həmçinin Birinci vitse-prezident
Mehriban xanım Əliyevanın məcburi
köçkünlərə daim diqqət və qayğı
göstərməsi, bərpa-quruculuq işlərini
nəzarətdə saxlamaları bu qayıdışı daha
da sürətləndirir.
Vətən müharibəsində qazandığımız zəfərdən sonra yaranan yeni
reallıqlardan biri də Prezident İlham
Əliyevin imzaladığı fərmanla Qarabağ
və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarının
yaradılmasıdır. İşğaldan azad edilmiş
ərazilərin bərpasını, dayanıqlı inkişafını
və məcburi köçkünlərin daimi yaşayış
yerlərinə könüllü, təhlükəsiz və ləyaqətli
qayıdışını və reinteqrasiyasını təmin
etmək Azərbaycan dövləti qarşısında
duran prioritet vəzifələrdəndir. Bu, regionun sabitliyinə mühüm töhfədir. Böyük
Qayıdış ölkəmizin iqtisadi inkişafına
dair əsas strateji prioritetlərdən biri
olaraq “Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər”də öz
əksini tapıb.
Hazırda işğaldan azad edilmiş
ərazilərdə təhlükəsizlik tədbirləri görülür, eyni zamanda, nəhəng infrastruktur
layihələr icra edilir. “Ağıllı kənd”, “Ağıllı
şəhər” layihələri yekunlaşmaq üzrədir.
Şuşa, Cıdır düzü yerli və beynəlxalq
əhəmiyyətli tədbirlərin, Suqovuşan su
anbarı beynəlxaq idman yarışlarının
keçirildiyi məkana çevrilib.
Sahələrin minalardan təmizlənməsi
əhalinin təhlükəsiz köçürülməsində
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Məlum
olduğu kimi, Ermənistan 30 ilə yaxın
müddətdə işğalda saxladığı Azərbaycan
torpaqlarının böyük hissəsini, hətta,
hərbi təyinatı olmayan torpaqları da
minalayıb. İndiyədək Ermənistan
minalanmış xəritələri tam olaraq təhvil
verməkdən imtina etməklə, fundamental
insan haqlarını, xüsusilə, insanların yaşamaq hüququnu kobud şəkildə pozur.
Azərbaycan BMT-nin Beynəlxalq Ədalət
Məhkəməsində Ermənistandan azad
edilmiş ərazilərin minalardan sürətli,
təhlükəsiz və effektiv təmizlənməsinə

imkan verəcək zəruri təxirəsalınmaz
tədbirləri görməyi tələb edir. Bu
məsələdə beynəlxalq ictimaiyyət
Ermənistana qarşı təzyiqi artırmalıdır.
Bütün bunlara baxmayaraq,
qarabağlıların öz ata-baba yurdlarına
qaytarılması dövlət siyasətinin prioritetidir. Azərbaycan dövləti qaçqın və
məcburi köçkün problemlərinin həlli
sahəsində olduğu kimi, postmüharibə
dövrünün reabilitasiyası və keçmiş
məcburi köçkünlərin doğma torpaqlarında reinteqrasiyası üzrə də dünyaya yeni
nümunəvi bir model təqdim edəcək.
Qardaş Türkiyə müharibədə
olduğu kimi, bu işdə də öz köməyini
əsirgəmir. Türkiyə Prezidenti Rəcəb
Tayyib Ərdoğanın işğaldan azd edilmiş
Zəngilan rayonuna və Şuşa şəhərinə
səfərləri çərçivəsində təməlqoyma
və açılış mərasimlərində iştirakları
gələcəyə olan ümidimizi daha da artırır.
Həm Şuşada, həm də Zəngilanda
rəsmi mərasimlərin keçirilməsi, Türkiyə
və Azərbaycanın dövlət himnlərinin
səsləndirilməsi, iki dost və qardaş
ölkənin birgə addımlarının tarixdə əbədi
qalacağından xəbər verir. Hər iki dövlət
başçısının iştirakı ilə Zəngilan rayonunda “DOST Aqropark”ın təməlinin
qoyulması, prezidentlərin aqroparkın
ərazisində çinar ağacı əkmələri “Qarabağ Azərbaycandır!” reallığını bir daha
dünyaya nümayiş etdirdi. Layihə başa
çatdıqda 6 min hektar sahədə bitki
mənşəli istehsal və texnika sahələri
yaradılacaq, 10 min baş cins heyvanın
yetişdirilməsi üçün maldarlıq, eləcə də
toxumçuluq və şitilçilik sahələri salınacaq. Bununla yanaşı, bütün bölgəyə
hədəflənən inteqrasiya olunmuş ət
emalı və qablaşdırma müəssisəsi qurulacaq, tutumu 100 min ton olan kənd
təsərrüfatı anbarı sistemi inşa ediləcək.
Layihənin icrası ilə bağlı 110 hektardan çox ərazidə tikinti işləri aparılır.
İnnovativ tikinti materiallarından istifadə
edilməklə, tam izolyasiya olunmuş 200
fərdi ekoloji evin, ikimərtəbəli 4 qeyriyaşayış binasının, 360 şagird yerlik
məktəbin və 60 yerlik uşaq bağçasının
tikintisi sürətlə davam etdirilir. “Ağıllı
kənd”də müasir şəhərsalma standartları tətbiq olunacaq. Piyada və velosiped yolları çəkiləcək. Bir sözlə, öz
doğma yurdlarına qayıdacaq sakinlər
üçün hərtərəfli şərait yaradılır. Burada
kənd təsərrüfatının təşkili və inkişafı
ilə bağlı da bir sıra işlər görülür. Artıq
kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı
məqsədilə istifadə olunacaq torpaq

Azərbaycanla Macarıstan arasında yüksək
səviyyəli münasibətlər və siyasi dialoq mövcuddur
Mayın 20-də Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər naziri
Ceyhun Bayramov Avropa Şurasının (AŞ) Nazirlər Komitəsinin
132-ci sessiyası çərçivəsində Macarıstanın xarici işlər və ticarət
naziri Peter Siyarto ilə görüşüb.
Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat
Xidməti İdarəsindən AZƏRTAC-a

Rusiyanın nüfuzlu "Natsionalnaya oborona" jurnalının baş redaktoru,
məşhur hərbi ekspert İqor Korotçenko səfir Linn Treysinin "Birləşmiş
Ştatlar Qarabağ əhalisinin öz gələcəyini müəyyən etmək hüquqlarını tanıyır"
açıqlamasını şərh edərkən “Trend”ə bildirib ki, ABŞ-ın Ermənistandakı
səfiri Linn Treysinin bəyanatı təhrikedici xarakter daşıyır. Faktiki olaraq, bu,
Ermənistanda Nikol Paşinyanı devirməyə və İrəvanın üçtərəfli Bəyanatda,
eləcə də sonrakı razılaşmalar çərçivəsində üzərinə götürdüyü öhdəlikləri
yerinə yetirməsinə mane olmağa çalışan revanşist qüvvələrə dəstək deməkdir.

bildiriblər ki, görüşdə nazirlər, iki ölkə
arasında siyasi və iqtisadi sahələrdə

ikitərəfli əməkdaşlıq məsələlərini
müzakirə edib, regional və beynəlxalq
təhlükəsizlik məsələləri ətrafında fikir
mübadiləsi aparıblar.
İki ölkə arasında yüksək səviyyəli
münasibətlərin və siyasi dialoqun
mövcudluğu vurğulanıb. İqtisadi,

sahələri müəyyənləşdirilib və lazımi innovativ texnikaların siyahısı hazırlanıb.
“Ağıllı kənd təsərrüfatı”nda müasir suvarma sistemlərindən istifadə olunacaq.
Əkin planına əsasən müəyyənləşdirilən
600 hektar ərazidən 412 hektarının
minalardan təmizlənməsi üçün müvafiq
işlər aparılıb. Burada “Ağıllı idarəetmə
sistemi” data və təhlil mərkəzindən
həyata keçiriləcək.
Bəli, zəngilanlılar, eyni zamanda, bütün qarabağlılar bu əlamətdar
hadisəni 27 il gözlədilər, bunun
xəyalları ilə yaşadılar. Keçmiş məcburi
köçkünlərin xəyalları gerçək oldu.
Təkcə Zəngilan yox, Şuşa, Ağdam,
Füzuli, Cəbrayıl, Laçın, Kəlbəcər də,
bütövlükdə, Qarabağ cənnətə dönür və
mükəməlliyə əzəmətə qovuşur.
Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan
Qarabağa səfəri zamanı Azərbaycanın
işğaldan azad edilmiş bu bölgələrinin
qısa müddət ərzində, həqiqətən, necə
dirçəldiyini, sürətlə inkişaf etdiyini
xüsusi vurğuladı. Dedi ki, bu, hər igidin,
hər siyasətçinin işi deyil: “Bu qədər qısa
müddətdə bu investisiyaları yatırmaq,
bu işləri həyata keçirmək, inanıram ki,
doğma yurdundan ayrılmağa məcbur
qalmış azərbaycanlı qardaşlarım üçün
buradan bir müjdə vermək imkanı
yaradır. Çünki azərbaycanlı qardaşlarım
ayrıldıqları torpaqlara, inanıram ki, ən
qısa vaxtda son dərəcə gözəl şəkildə
inşa edilən, canlandırılan bu yerlərə qayıtmaq imkanı əldə edəcəklər. Burada
qarşımızdakı binaya, sol tərəfimizdəki
binalara baxırıq. Bu binalar orijinal, tarixi üslubda, son dərəcə gözəl bir şəkildə
inşa edilir”.
Qardaş ölkənin başçısı Füzulini bir
tərəfdən Şuşa, digər tərəfdən də cənub
sərhədi boyunca Ağbənd, gələcəkdə
isə Naxçıvan ilə birləşdirəcək yolların
inşa edildiyini də yüksək dəyərləndirdi
və həmin yolların bölgədə çoxtərəfli
daşımaların əsasını təşkil edəcəyini bildirdi. Bu qədər qısa müddətdə bölgənin
bərpası istiqamətində görülən işlərin
həm Azərbaycan, həm də regionumuz
üçün qürurverici olduğunu diqqətə
çatdırdı. İstər tunellər, yol ötürücüləri,
istərsə də avtomobil yolları bərpa
işlərinin sürətlə həyata keçirilməsi baxımından çox önəmlidir.
Dövlət başçımızın tapşırığına
əsasən, bütün yenidənqurma, bərpaquruculuq işləri planlı şəkildə həyata
keçirilir. Hazırda Ağdam və Füzuli
şəhərlərinin baş planları təsdiqlənib
və həmin planlar əsasında işlərə start
verilib.
Keçmiş məcburi köçkünlərin dədəbaba torpaqlarına qayıtmaları üçün
kompleks tədbirlər görülür. Yaşayış
binaları, infrastruktur, iş yerləri, kənd
təsərrüfatı ilə məşğul olmaq imkanları,
sənaye parkları yaradılır. Bütün bunlar
planlı şəkildə həyata keçirilir. Həsrətlə
gözlənilən Böyük Qayıdış reallığa
çevrilir.

Əliqismət BƏDƏLOV,
“Xalq qəzeti”

ticarət, humanitar və digər sahələrdə
əlaqələrin daha da inkişafı üçün
potensialın olduğu qeyd edilib.
Tərəflər, bu il iyunun 1-3-də
Bakıda keçiriləcək Enerji Forumunun
əhəmiyyətini, habelə Avropanın enerji
təhlükəsizliyinin təmin edilməsində
Azərbaycanın rolunu xüsusi qeyd
ediblər.
Görüş çərçivəsində tərəflər,
həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran
digər məsələlər ətrafında fikir
mübadiləsi aparıblar.

İqor Korotçenko deyib: "Yüksək səviyyəli
rəsmi şəxsin verdiyi bəyanat təsadüf və ya
yanlışlıq deyil, səfirlər dövlətin adından çıxış
edirlər. Bu, Ermənistanda müşahidə etdiyimiz
revizionist əhval-ruhiyyəni məqsədli şəkildə
qızışdırmaqdır. Bu, faktiki olaraq müxalifətin,
eləcə də qlobal erməni lobbisinin ikinci Qarabağ müharibəsinin nəticələrinin təftişi səylərinin
dəstəklənməsidir. Təbii ki, bu bəyanatı
səfir özəl şəxs kimi verə bilməz. Aydındır
ki, bu, ABŞ Dövlət Departamentinin və Co
Bayden administrasiyasının nəzər nöqtəsinin
səsləndirilməsidir. Biz istisna edə bilmərik ki,
bu, həm də ABŞ-dakı erməni lobbisinin fəal
təsiridir. Onlar bu və ya digər şəkildə xarici
siyasi qərarların qəbulu proseslərinə təsir etmək
imkanına malikdir”.
Siyasi analitik qeyd edib ki, istənilən halda bu bəyanat birmənalı olaraq qınama tələb
edir. Bütün bunlar yenidən təkcə İrəvanda
deyil, həmçinin, Rusiyada da müşahidə olunan
hadisələrlə üst-üstə düşür. Son günlər bir sıra
fəal erməni lobbiçiləri Rusiyanın Ermənistan–
Azərbaycan münasibətlərinin tənzimlənməsinə
yanaşmaları yenidən nəzərdən keçirməli olması
ilə bağlı çağırışlar edirlər: “Bütün bu hadisələri,
bəyanatları və fikirləri bir mozaikaya yerləşdirsək,
görərik ki, bu, erməni lobbisinin hökumətə və
ictimai rəyə təsir göstərməklə ikinci Qarabağ
müharibəsinin nəticələrinin təftişini həyata
keçirmək cəhdlərinin aktiv mərhələsidir”.
İqor Korotçenko vurğulayıb ki, ABŞ-ın
Ermənistandakı səfirinin bəyanatı təhrikedici

xarakter daşıyır və faktiki olaraq, regionu sülh
sazişinin pozulmasına doğru sürükləyir: "Eyni
zamanda, ABŞ-ın heç bir mövqeyinin təkzib edə
bilməyəcəyi reallıqlar mövcuddur: Azərbaycanın
ikinci Qarabağ müharibəsində hərbi zəfəri faktiki
olaraq Qarabağ problemini həll edib. Üstəlik,
fevralda Rusiya prezidenti Vladimir Putin və
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev müttəfiqlik
qarşılqlı fəaliyyəti barədə Bəyannamə imzalayıb
və bu sənəddə Rusiya bir daha Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünə sadiqliyini təsdiq edib.
Hazırda kifayət qədər gərgin məqamdır,
vəziyyəti diqqətlə izləmək, dəyərləndirmək və
təbii ki, tez və operativ reaksiya vermək lazımdır
ki, erməni lobbiçilərinin yeni münaqişə yaratmaq
planları uğur qazanmasın".

“Xalq qəzeti”

Xarici ölkələrdən Şuşaya gələnlər
onun gözəlliyini dünyaya yayacaqlar
Şuşa, həm yerli, həm də xarici qonaqlara yenə qucaq açdı. Yenə çal-çağır
səsi Cıdır düzünü bürüdü. Yenə o taydan bu büsata baxıb köks ötürən, diş
qıcayanların, bir zamanlar o müqəddəs torpaqda yallı gedənlərin arzu-istəyi
gözündə qaldı. Şusa bayram libasına bürünmüşdü. İşğaldan azad ediləndən
sonra növbəti müsiqi festivalının sədaları ətrafa yayılırdı. Ötənilki və builki
festival iştirakçılarından publisist Əkbər Qoşalının bu təntənə ilə bağlı
fikirlərini öyrəndik. O dedi:
abadlıq işlərinin aparılmasından az müddət keçsə də,
beynəlxalq festival keçirilə bilir.
Bəzən ölkələr illərlə beynəlxalq
festivalı təşkil edə bilmir, biz
isə Şuşada artıq belə bir
festivalı keçiririk. Bilirsiniz, bu il
“Şuşa ili”dir, başqa tədbirlər də
olacaq. Elə bilirəm, ali dövlət
rəhbərliyinin, dövlətimizin
müvafiq orqanlarının, Heydər
Əliyev Fondunun həyata
keçirdiyi tədbirlər Şuşanın həm
Azərbaycanın Mədəniyyət
paytaxtı, Qafqazın konservatoriyası, gələn il Türk dünyasının
Mədəniyyət paytaxtı, o biri il
İslam dünyasının Mədəniyyət
paytaxtı olması etibarilə, bu
dağlar incisinin adından dünyada geniş bəhs etdirəcək.
Şuşa adını xüsusi şövqlə
çəkən Ə.Qoşalı onun ən gözəl
səsləndirilməsinin müəllifinin
Ali Baş Komandan olduğunu
söylədi:
– Şuşadan başqa Şuşa
yoxdur. Şuşa Azərbaycanın o
şəhəridir ki, dövlət başçımız

– Mayın 11-də Şuşa şəhəri
işğaldan azad olunduqdan
sonra ikinci dəfə, ümumilikdə,
beşinci dəfə “Xarıbülbül”
folklor festivalı keçirildi.
Ötən il – Şuşanın azad olunmasının ardından keçirilən
festivalda ölkəmizin fərqli
ansamblları, musiqi qrupları yaddaqalan çıxışlar etdi.
Beşinci festival isə beynəlxalq
səviyyədə – Azərbaycan ilə yanaşı ayrı-ayrı ölkələrdən gələn
folklor quruplarının iştirakı ilə
keçirildi. Məsələn, biz qardaş
Türkiyənin, Özbəkistanın,
Pakistanın, Malinin, Tunisin,
Gürcüstanın folklor qruplarını,
xalq rəqslərini seyr etdik, çox
maraqlı idi. Maraq dediyimiz
yalnız musiqi nömrələrinin,
rəqslərin, etnoqrafik etüdlərin
nümayişi ilə bağlı deyildi.
Həmin gün Şuşada yağış vardı, amma heç kim festivalı tərk
etmək fikrində deyildi və nəinki

fikrində deyildi, faktiki olaraq,
hər kəs proqram başa çatana
qədər Cıdır düzündə yağışı
nur damlaları kimi qəbul etdi.
Sanki təbiət də bizi alqışlayırdı. Və yarızarafat, yarıciddi
deyirdi ki, Şuşanın yağışından
bizə ziyan yox, xeyir gələr.
Əkbər Qoşalı, xüsusilə
vurğuladı ki, hər musiqiçi,
folklor qrupu öz sosial media hesabında Şuşadan bir
paylaşım etsə, bir “tvit” atsa,
bir “status” yazsa, ayrı-ayrı
ölkələrdən gələnlər Şuşanın
görməli yerlərindən şəkil yaysa, bunun özü dünyanın dörd
tərəfində Şuşa adını, Şuşa
gözəlliyini tirajlayacaq, Şuşaya, Qarabağa, Azərbaycana
və həqiqətlərimizə diqqət
çəkəcək. Ümumiyyətlə, bu
işin bədii zövq, sənət, təcrübə
mübadiləsi, yeni tanışlıqlar
baxımından önəmi öz yerində,
daha önəmlisi odur ki, Şuşada

onun adını “əziz Şuşa” – deyə
tərif edib. Cənab Prezident,
müzəffər Ali Baş Komandan “Əziz Şuşa, sən azadsan!”, “Əziz Şuşa, biz səni
dirçəldəcəyik!” vədini bugünkü,
bundan öncəki və nəzərdə
tutulan başqa tədbirlərlə, geniş
planlarla praktik müstəviyə
keçirməkdədir. Bu praktik
müstəviyə keçən işlər Şuşanın
böyük gələcəyini göstərir. 270
yaşlı şəhərimiz əslində 270
ilə sığmayan, 30 illik işğalda
öz qürurunu sındırmayan və
işğaldan azad olunduqdan
sonrakı illərdə sürətlə özünə
qayıdan bir şəhər siqləti ilə
seçilməkdədir. Bəlkə də biz
belə yaraşdırırıq, metaforlara
varırıq, amma Şuşaya bütün
gözəlliklər yaraşır.

Söhbəti qələmə aldı:
Zərifə BƏŞİRQIZI,
“Xalq qəzeti”
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Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarova Türkiyə
Respublikası Hesablama Məhkəməsinin sədri ilə görüşüb

Mayın 20-də Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Sədri
Sahibə Qafarova ölkəmizdə səfərdə olan Türkiyə Respublikası
Hesablama Məhkəməsinin sədri Metin Yener ilə görüşüb.
Milli Məclisin Mətbuat və ictimaiyyətlə
əlaqələr şöbəsindən AZƏRTAC-a verilən
məlumata görə, parlamentin sədri
qonağı salamlayaraq, Azərbaycanla
Türkiyə arasındakı münasibətlərin çox
yüksək səviyyədə olduğunu söyləyib.
Deyib ki, Prezident İlham Əliyevin
vurğuladığı kimi, Azərbaycan-Türkiyə
münasibətlərinin dünya siyasi sistemində
alternativi yoxdur. Münasibətlərimiz
“bir millət, iki dövlət” prinsipinə uyğun
olaraq inkişaf edir. Sevindirici haldır ki,
qardaşlıq münasibətlərimiz gündən-günə
möhkəmlənir. Əlaqələrimizin inkişafında
dövlət başçılarının və yüksək səviyyəli
nümayəndə heyətlərinin qarşılıqlı səfərləri
böyük rol oynayır. Milli Məclisin Sədri
Azərbaycan və Türkiyə prezidentlərinin
Rize-Artvin Hava Limanının açılışındakı
iştirakını xatırlayaraq, iki dost və qardaş
ölkə başçısının bu cür tədbirlərdə

birgə iştirakını dostluğumuzun bariz
nümunəsi kimi dəyərləndirib. Qeyd
edib ki, ölkələrimiz arasında qarşılıqlı
səfərlər zamanı aparılan danışıqlar və
ölkələrimiz arasında imzalanmış sənədlər
münasibətlərimizin möhkəm hüquqi
bazasını təşkil edir.
Parlamentin Sədri bu günlərdə İƏT 
PA-nın Üçüncü Ümumi Konfransında
iştirak edən Türkiyə Böyük Millət
Məclisinin Sədri Mustafa Şentopun
Bakıya səfərini və tədbirdə iştirak edən
nümayəndə heyətləri rəhbərləri ilə
birlikdə Şuşa şəhərini ziyarət etməsini
məmnunluqla xatırlayıb.
Milli Məclisin Sədri Türkiyə Hesablama
Məhkəməsi rəhbərinin Bakıya səfərinin
hər iki ölkənin audit qurumları arasında
əlaqələrin daha da dərinləşməsi
baxımından əhəmiyyətini qeyd edib.
Vurğulanıb ki, qardaş ölkələrimizin dövlət

Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri
ÜGT baş katibinin müavini ilə görüşüb

Mayın 20-də Dövlət Gömrük Komitəsinin (DGK) sədri, gömrük
xidməti general-polkovniki Səfər Mehdiyev ilə Ümumdünya Gömrük
Təşkilatının (ÜGT) baş katibinin müavini Rikardo Trevino Çapa
arasında videokonfrans formatında görüş keçirilib.

qurumları və institutları arasında
əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi
münasibətlərimizin daha da
möhkəmlənməsinə töhfə verir.
Sahibə Qafarova əlaqələrimizin
daha da dərinləşməsində
parlamentlərin özünəməxsus
rolundan söz açaraq, hər iki ölkənin
qanunverici orqanlarında dostluq
qruplarının fəaliyyət göstərməsini
təqdir edib. Bildirilib ki, Milli Məclislə
TBMM arasında çoxşaxəli əməkdaşlıq
mövcuddur. Deputatlarımız ikitərəfli və
çoxtərəfli formatlarda uğurlu fəaliyyət
göstərirlər. Yaxın günlərdə Azərbaycan,
Türkiyə və Gürcüstan parlamentlərinin
Beynəlxalq əlaqələr komitələrinin Bakı
və Şuşa şəhərlərində növbəti üçtərəfli
görüşü keçiriləcək. Bu tədbirlər
əlaqələrimizin daha da dərinləşməsi
baxımından önəmlidir.
Səmimi görüş üçün minnətdarlığını
bildirən Türkiyə Hesablama Məhkəməsinin
sədri Metin Yener ölkəmizə səfərindən
və burada keçirdiyi görüşlərdən
məmnunluğunu ifadə edib. Qeyd edib ki,
iki dost və qardaş ölkələrimiz arasında
əməkdaşlığın həyatın müxtəlif sahələrində
daha da dərinləşməsi xalqlarımızın ümumi
mənafelərinə xidmət edir.
Metin Yener deyib ki, iki ölkənin
audit qurumları arasında təcrübə və
informasiya mübadiləsi tərəflər üçün
çox əhəmiyyətlidir. Qonaq ölkələrimiz
arasında mövcud olan yüksək səviyyəli
siyasi dialoqun iqtisadi, mədəni, humanitar
sahələrə də müsbət təsir etdiyini söyləyib.
Qeyd edilib ki, Azərbaycanın qazandığı
nailiyyətlər Türkiyəni də sevindirir. Bu
dostluq və qardaşlıq hər iki ölkənin
beynəlxalq müstəvidə nüfuzunun daha da
möhkəmlənməsinə xidmət edir.
Söhbət zamanı tərəfləri maraqlandıran
digər məsələlər ətrafında da fikir
mübadiləsi aparılıb.

DGK-nın Mətbuat və ictimaiyyətlə
əlaqələr idarəsindən AZƏRTAC-a
bildiriblər ki, görüşdə ÜGT-nin Strateji planı və təşkilatda seçkilərlə bağlı məsələlər
müzakirə olunub.
ÜGT ilə DGK arasında səmərəli
əməkdaşlıqdan məmnunluqla bəhs edən
S.Mehdiyev vurğulayıb ki, Prezident İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə gömrük sistemində
həyata keçirilən mütərəqqi islahatlar hesabına bir sıra sahələrdə, o cümlədən gömrük sistemində şəffaflığın təmin olunması,
kadr potensialının gücləndirilməsi, gömrük
əməliyyatlarının sadə və sürətlə reallaşdırılması istiqamətində mühüm nailiyyətlər
əldə olunub.
Komitə sədri ÜGT-nin Strateji planı
ilə bağlı fikirlərini bölüşərək bildirib ki,
Azərbaycan gömrüyü informasiya texnologiyaları vasitəsilə məlumat mübadiləsinin
daha da təkmilləşdirilməsinin
və bu istiqamətdə əməkdaşlığın
gücləndirilməsinin tərəfdarıdır.
R.Trevino Azərbaycan gömrük
sistemində aparılan islahatlardan və əldə
olunan nəticələrdən məmnunluqla bəhs
edib, ÜGT ilə Azərbaycan gömrük xidməti
arasında mövcud əməkdaşlığı yüksək
qiymətləndirib. ÜGT-nin Strateji planından
bəhs edən baş katibin müavini vurğulayıb ki, sənədin əsas məqsədi inzibati
idarəetmənin təkmilləşdirilməsi, təşkilatın
müasirləşdirilməsidir.
Daha sonra tərəflər təşkilatda
keçiriləcək seçkilərlə bağlı müzakirələr
aparıb, rəy və təkliflərini bildiriblər.

Şuşada beynəlxalq konfransın iştirakçıları birgə müraciət yayıb
Şuşada Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən
“Postmünaqişə humanitar gündəliyinin inkişaf etdirilməsi: mədəni
mühitin canlandırılması yolu ilə davamlı inkişaf” adlı beynəlxalq
konfransın iştirakçıları birgə müraciət yayıblar. AZƏRTAC xəbər
verir ki, müraciətdə deyilir:
“Biz, Azərbaycanın mədəniyyət
paytaxtı və 2023-cü il üçün “Türk
dünyasının mədəniyyət paytaxtı”
Şuşada təşkil olunan “Münaqişədən
sonrakı humanitar gündəliyin inkişafı:
mədəni mühitin canlandırılması yolu ilə
davamlı inkişaf” mövzusunda beynəlxalq
konfransın iştirakçıları, xüsusilə
postmünaqişə vəziyyətlərində davamlı
inkişafın təmin edilməsində mədəni
dirçəlişin və mədəni mühitin qorunmasının
əhəmiyyətini bir daha təsdiqləyirik;
Azərbaycanın bu mühüm beynəlxalq
konfransa Şuşada ev sahibliyi etmək
təşəbbüsünü alqışlayırıq. Azərbaycan
Hökuməti bütün region üçün uzunmüddətli
sabitlik və dayanıqlı inkişaf üçün yeni
imkanları nəzərdə tutan hərtərəfli və iddialı
humanitar gündəm müəyyən etmişdir. Biz
Azərbaycan hökumətinin münaqişədən
zərər çəkmiş Azərbaycanın mədəni, dini
və təbii irsinin dirçəldilməsi və bərpasına,
infrastrukturun yenidən qurulmasına
yönəlmiş münaqişədən sonrakı
davamlı humanitar səylərini yüksək
qiymətləndiririk;
Mədəniyyət münaqişələrdən sonra
körpülərin qurulmasında, dialoq və
əməkdaşlığın yaradılmasında universal
alət kimi tanınır. Biz mədəniyyətlərarası
dialoqun dayanıqlı sülhə töhfə verməsində
müsbət rolunu vurğulayırıq. İnanırıq ki,

beynəlxalq birlik mədəniyyət fəlsəfəsinin
sülhün möhkəmlənməsinə töhfəsinin
araşdırılmasını ehtiva edən Azərbaycan
Hökumətinin BMT-nin Sivilizasiyalar
Alyansı və ICESCO ilə birgə tərəfdaşlıqda
elan etdiyi “Mədəniyyət naminə sülh”
qlobal çağırışı kimi təşəbbüsləri
dəstəkləyə bilər.
Mədəni irsin bir parçası olmaq və
ondan istifadə etmək hüququ insanların
mədəni hüquqlarının tərkib elementini
təşkil edir. Biz Ümumdünya İnsan
Hüquqları Bəyannaməsinin 27-ci
maddəsində təsbit edildiyi kimi, hər kəsin
cəmiyyətin mədəni həyatında sərbəst
iştirak etmək hüququnu vurğulayırıq.
Mədəni irsin qorunması bütün dünya
xalqları üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir
və mənsubiyyətindən asılı olmayaraq,
mədəni sərvətlərə vurulan hər hansı
zərər silahlı münaqişə zamanı mədəni
sərvətlərin qorunması haqqında 1954-cü
il Haaqa Konvensiyasında da öz əksini
tapdığı kimi bütün bəşəriyyətin mədəni
irsinə vurulan zərbə deməkdir. Buna görə
də biz mədəni-dini obyekt və abidələrin
mənşəyindən asılı olmayaraq hədəfə
alınmasını və silahlı münaqişələr zamanı,
xüsusən də işğal vəziyyətində, onların
məhv edilməsini qətiyyətlə pisləyirik;
Biz BMT-nin 11 nömrəli Dayanıqlı
İnkişaf Məqsədinə uyğun olaraq

şəhərləri və insan məskənlərini inklüziv,
təhlükəsiz, davamlı və dayanıqlı etmək
üçün daha yaxşı ekoloji qayğıya və
şəhərsalma planına ehtiyac olduğunu
təsdiqləyirik. Bu kontekstdə işğaldan
azad edilmiş ərazilərdə zəngin və
müxtəlif ekosistemlərin qorunmasına da
həssaslıqla yanaşan, dağıdılmış şəhər
infrastrukturunun Azərbaycan Hökuməti
tərəfindən əhəmiyyətli dərəcədə yenidən
qurulmasını qeyd etmək lazımdır. Biz,
həmçinin müvafiq beynəlxalq sənədlərə,
o cümlədən “Sərhəddən keçən su
axınlarının və beynəlxalq göllərin
mühafizəsi və istifadəsi haqqında”
UNECE-nin Helsinki Konvensiyasına
uyğun olaraq ətraf mühitin çirklənməsinin
nəticələrinin aradan qaldırılmasının
vacibliyini vurğulayırıq;
Bununla da, millətlər arasında sülh
münasibətlərini qətiyyətlə dəstəkləməklə
yanaşı, mədəni-dini və təbii irsin
qorunmasının vacibliyini vurğulayaraq və
BMT-nin 2030-cu il Gündəliyinin müvafiq
məqsədlərinə sadiqliyi təsdiq edərək
- biz, Şuşa konfransının iştirakçıları,
beynəlxalq birliyə müraciət edərək,
Azərbaycan Hökumətinin postmünaqişə
dövründə infrastrukturun və dağıdılmış
tarixi abidələrin bərpasına, mədəniyyətin
və irsin dirçəldilməsinə yönəlmiş
humanitar təşəbbüslərinə birmənalı və
qəti dəstəyini verməyə çağırırıq. Bu
kontekstdə biz beynəlxalq birliyi etimadın
möhkəmləndirilməsi tədbirlərinə, mədənidini və təbii irsin canlandırılmasına və
postmünaqişə uğurlu barışıq modellərinin
təşviqinə yönəlmiş səylərə dəstək olmağa
çağırırıq”.

Əli Hüseynli: Hüquqi Ekspertiza və Qanunvericilik
Təşəbbüsləri Mərkəzinin təsis edilməsi
çoxşaxəli hüquqi islahatlara mühüm töhfədir
Mayın 19-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin “Hüquqi Ekspertiza və Qanunvericilik Təşəbbüsləri
Mərkəzi” publik hüquqi şəxs yaradılması barədə imzaladığı
Fərman böyük əhəmiyyət kəsb etməklə Azərbaycanda həyata
keçirilən ardıcıl hüquqi islahatlar çərçivəsində müstəqil,
demokratik, hüquqi dövlət quruculuğu prosesinə mühüm
töhfədir.
Bunu AZƏRTAC-a açıqlamasında Milli
Məclisin Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin sədri Əli Hüseynli bildirib.
Əli Hüseynli qeyd edib ki, Mərkəzin
Nizamnaməsində nəzərdə tutulan
müddəalar hüququn müxtəlif sahələri
üzrə islahatların həyata keçirilməsini və
normayaratma fəaliyyətinin keyfiyyətinin
yüksəldilməsini hədəfə alır.
Bildirilib ki, bu formatda olan dövlət
təsisatları bir sıra xarici ölkələrdə mövcuddur və onlar hüquq sahəsində əhəmiyyətli
nəticələrin əldə olunmasına kifayət qədər
müsbət təsir göstərirlər. Bu baxımdan,
“Hüquqi Ekspertiza və Qanunvericilik
Təşəbbüsləri Mərkəzi” publik hüquqi
şəxsin yaradılması prosesində beynəlxalq
təcrübənin öyrənilməsi və nəzərə alınması yeni qurumun hüquqi islahatlar
kontekstində fəaliyyətinin səmərəsini bir
qədər də artıracaq.
Əli Hüseynli diqqətə çatdırıb ki, bu
proses hələ 1993-cü ildə - Heydər Əliyevin
Azərbaycana rəhbərliyinə qayıdışı ilə başlanmışdı. Demokratik hüquqi dövlət quruculuğunun, insan hüquq və azadlıqlarının
fundamental prinsiplərinin qərar tutmasına
zəmin yaradan ardıcıl və məqsədyönlü
tədbirlərin həyata keçirilməsinə yönəlik
islahatlar ulu öndərin siyasi xəttinin
əsasını təşkil etmişdir. Heydər Əliyev bu
istiqamətdə ardıcıl siyasət yürüdərək,

ilk növbədə, ölkəmizdə insan
hüquq və azadlıqlarının başlıca
prinsiplərinin bərqərar olması
üçün əsaslı zəmin yaradılmasını
təmin etmişdir.
Həmin dövrdə ölkəmizdə
hüquqi dövlət quruculuğuna
və hüquq sisteminin islahatına müstəsna əhəmiyyət verən
ümummilli lider 1996-cı ildə Hüquqi İslahat
Komissiyası yaratmış və ona rəhbərliyi
bilavasitə öz üzərinə götürərək islahatlara
şəxsən rəhbərlik etmişdir.
Hüquqi islahatların əhəmiyyətinə dəyər
verilməsi baxımından bu sahənin bu gün
də ən yüksək səviyyədə prioritet istiqamət
kimi müəyyən edildiyini vurğulayan Milli
Məclisin komitə sədri deyib ki, Hüquqi
Ekspertiza və Qanunvericilik Təşəbbüsləri
Mərkəzi” publik hüquqi şəxsin yaradılması barədə Fərmana əsasən, Mərkəzin
fəaliyyətinə nəzarəti Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, həmçinin bu
Nizamnamə ilə müəyyən edilmiş qaydada
Mərkəzin idarəetmə orqanları həyata
keçirirlər. Mərkəz hər il fəaliyyətinə
dair hesabatı dövlət başçısına təqdim
edəcəkdir. Göründüyü kimi, hüquqi islahatların gedişi və dövlətçilik prinsiplərinə
ardıcıl olaraq riayət olunması Azərbaycan
Prezidentinin bilavasitə nəzarəti altında-

dır və bu, islahatların uğurlu nəticələrini
şərtləndirən əsas amildir.
“Diqqətçəkən məqamlardan biri də
budur ki, Mərkəzə ümumi rəhbərliyi həyata
keçirən Müşahidə Şurasında hakimiyyətin
bütün qollarının təmsilçiliyi nəzərə alınmışdır.
Bütün bunlar belə bir əminlik yaradır ki, normayaratma fəaliyyətinin
keyfiyyətinin yüksəldilməsi, dövlət orqanları əməkdaşlarının bilik və bacarıqlarının
inkişaf etdirilməsi, hüquqi maarifləndirmə,
hüquqi ekspertizanın keçirilməsi və hüquqi
tənzimləmənin təsirinin qiymətləndirilməsi
və bunlarla bağlı işlərin səmərəli
əlaqələndirilməsi sahəsində fəaliyyət
göstərəcək Hüquqi Ekspertiza və Qanunvericilik Təşəbbüsləri Mərkəzi qısa
zamanda Azərbaycanda gedən davamlı
hüquqi islahatların əhəmiyyətli həlqəsinə
çevriləcəkdir”, - deyə Əli Hüseynli
vurğulayıb.

Baş prokuror Bərdə rayonunda vətəndaşları qəbul edib

A

zərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin dövlət qurumları
tərəfindən insanlara layiqli xidmət göstərilməsi, vətəndaşların
müraciətlərinə qayğı və həssaslıqla yanaşılması, bu zaman ədalət
prinsipinin tam təmin olunması ilə bağlı tapşırıqları prokurorluq orqanları
tərəfindən daim diqqətdə saxlanılaraq vətəndaşların qəbulu, onların ərizə
və şikayətlərinə baxılaraq həll olunması üçün müvafiq tədbirlər görülür.
Baş Prokurorluğun mətbuat
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər
ki, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanla-

rı rəhbərlərinin şəhər və rayonlarda
vətəndaşların qəbulu cədvəlinə uyğun
olaraq, Baş prokuror Kamran Əliyev mayın

20-də Bərdə rayon prokurorluğunun inzibati binasında Bərdə və Tərtər rayonlarından olan vətəndaşları qəbul edib.
Qəbuldan əvvəl Baş prokuror xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin
şəhərin mərkəzində ucaldılmış abidəsini
ziyarət edib, önünə gül dəstələri düzərək
əziz xatirəsinə ehtiramını bildirib.
Baş Prokurorluğun məsul
əməkdaşlarının, habelə əlaqədar tabe
prokurorların iştirakı ilə keçirilən qəbulda
Kamran Əliyev bölgədə yaşayan 114
vətəndaşın müraciətində qaldırılan
məsələlərin qanunauyğun və operativ
şəkildə həll edilməsi üçün Baş Prokurorluğun əlaqədar struktur qurumlarının
rəhbərlərinə və tabe rayon prokurorlarına
müvafiq göstərişlər verib.
Qəbuldan sonra Baş prokuror Bərdə
və Tərtər Rayon prokurorluqlarının, eləcə
də Tərtər və Ağdam Hərbi prokurorluqlarının əməkdaşları ilə görüş keçirib.
Bölgədə ictimai-siyasi sabitliyin daha da
möhkəmləndirilməsi, cinayətkarlığa qarşı
mübarizənin səmərəliliyi və kəsərliliyinin
artırılması üçün konkret tapşırıqlar verilib,
vətəndaşların müraciətlərinə obyektiv
baxılması və qəbulu işinin düzgün təşkilinə
görə tabe prokurorların fərdi məsuliyyət
daşıdıqları diqqətə çatdırılıb.

Energetika naziri Salyanda vətəndaşlarla görüşüb
Energetika naziri Pərviz
Şahbazovun növbəti vətəndaş
qəbulu mayın 20-də Salyan
rayon Heydər Əliyev Mərkəzində
keçirilib.
Energetika Nazirliyindən AZƏRTAC-a
bildirilib ki, nazirliyin müvafiq struktur
bölmə rəhbərlərinin iştirakı ilə keçirilmiş
qəbulda vətəndaşlar elektrik enerjisi
təchizatı, elektrik və qaz sərfiyyatı ilə bağlı
borcun yaranması, elektrik xətlərinin və
dirəklərinin yenilənməsi, şəbəkəyə qoşulma, kənddə elektrik təsərrüfatının yenidən
qurulması, transformatorun quraşdırılması,
kəndlərin, yeni yaşayış massivlərinin qazlaşdırılması, sayğaclaşdırma, işlə təminat
və digər məsələlərlə bağlı müraciətlərini
diqqətə çatdırıblar.
Vətəndaşların müraciətləri dinlənilərək,
qaldırılan məsələlərin qanunvericiliyin
tələblərinə uyğun həll edilməsi üçün müvafiq tapşırıqlar verilib. Nazirliyin fəaliyyət

dairəsinə aid olmayan müraciətlər isə
aidiyyəti qurumlara göndərilməsi üçün
qeydə alınıb.

Qəbulda Salyan, Neftçala, Sabirabad
və Füzuli rayonlarından, həmçinin Bakıdan
və Şirvan şəhərindən olan 23 vətəndaşın
müraciətinə baxılıb.

ICESCO-nun Bakı şəhərində regional ofisinin
yerləşməsi haqqında saziş imzalanıb
Mayın 20-də mədəniyyət naziri Anar Kərimov ICESCO-nun Baş
direktoru Salim bin Məhəmməd əl-Maliki ilə görüşüb.
Nazir qonağı salamlayaraq Şuşada
keçirilən "Postmünaqişədən sonrakı humanitar gündəliyin inkişafı: mədəni mühitin
canlandırılması yolu ilə davamlı inkişaf”
mövzusunda beynəlxalq konfransda iştirakına görə minnətdarlığını bildirib.
ICESCO-nun Baş direktoru Salim bin
Məhəmməd əl-Maliki də öz növbəsində
dəvət üçün mədəniyyət nazirinə dərin
təşəkkürünü bildirərək, Azərbaycanla
ICESCO arasında münasibətlərin davamlı

olaraq inkişaf etdiyini, əlaqələrin yüksək
səviyyədə olduğunu bildirib.
Tərəflər ICESCO-nun İslam dünyasının birliyi və həmrəyliyi yolunda verdiyi
töhfələrin önəmini vurğulayıblar. Anar
Kərimov Baş Katibin tarixi zəfərimizdən
sonra Qarabağ ərazisinə səfərini yüksək
dəyərləndirdiyini nəzərə çatdırıb. Həmçinin
Şuşanın 2023-cü ildə “Türk dünyasının
paytaxtı” elan olunmasının tarixi hadisə

olduğunu vurğulayıb.
Sonda Azərbaycan Respublikası
Hökuməti ilə İslam Dünyası Təhsil, Elm və
Mədəniyyət Təşkilatı arasında ICESCOnun Bakı şəhərində regional ofisinin
yerləşməsi haqqında Saziş imzalanıb.
Sazişə əsasən ICESCO təşkilatın regional ofisini Bakı şəhərində yerləşdirməklə
ICESCO və onun üzv dövlətləri arasındakı
münasibətləri gücləndirmək və əməkdaşlıq
əlaqələrini möhkəmləndirmək əhəmiyyətini
daşıyacaq.

AZƏRTAC
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 193 									
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Dəniz limanı kapitanı haqqında
Əsasnamə”nin, “Dənizdə gəmilərdə baş vermiş qəzaların araşdırılması Qaydaları”nın və
“Gəmilərin nəzarət yoxlamasına dair Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə” 2013-cü il 4
aprel tarixli 59 nömrəli, “Limanlarda qanunsuz müdaxilə aktı zamanı təhlükəsizliyin təmin
edilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2015-ci il 1 oktyabr tarixli 313 nömrəli,
“Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin strukturuna daxil
olmayan tabeliyindəki qurumların Siyahısı”nın təsdiq edilməsi və Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin bəzi qərarlarının ləğv edilməsi haqqında” 2018-ci il 12 iyul tarixli 292
nömrəli və “Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar
Nazirliyi yanında Dövlət Dəniz Agentliyinin tabeliyində Dəniz Üzgüçülüyünün Təhlükəsizliyi
Mərkəzi və Nəqliyyat və Texniki-Təminat İdarəsi publik hüquqi şəxslərin nizamnamələrinin
və strukturlarının təsdiq edilməsi barədə” 2018-ci il 19 noyabr tarixli 491 nömrəli qərarlarında
dəyişiklik edilməsi haqqında
“Dəniz nəqliyyatı sahəsində idarəetmənin
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bəzi tədbirlər
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 11 oktyabr tarixli 1462 nömrəli
Fərmanının icrasını təmin etmək məqsədilə
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
qərara alır:
1. “Dəniz limanı kapitanı haqqında
Əsasnamə”nin, “Dənizdə gəmilərdə baş
vermiş qəzaların araşdırılması Qaydaları”nın
və “Gəmilərin nəzarət yoxlamasına dair
Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə”
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2013-cü il 4 aprel tarixli 59 nömrəli Qərarında
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik
Toplusu, 2013, № 4, maddə 439; 2014, № 10,
maddə 1320; 2019, № 5, maddə 948) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1.1. həmin Qərarla təsdiq edilmiş “Dəniz
limanı kapitanı haqqında Əsasnamə” üzrə:
1.1.1. 1.2-ci bənddə “Nəqliyyat, Rabitə və
Yüksək Texno-logiyalar Nazirliyi yanında Dövlət
Dəniz” sözləri “Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat
Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Dəniz və Liman”
sözləri ilə, “direktoruna” sözü “İdarə Heyətinin
sədrinə” sözləri ilə əvəz edilsin;
1.1.2. 1.3-cü bənddə “direktoru” sözü “İdarə
Heyətinin sədri” sözləri ilə əvəz edilsin;
1.1.3. 2.1-ci bənddə “Nəqliyyat, Rabitə və

Yüksək Texnologiyalar” sözləri “Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat” sözləri ilə əvəz edilsin;
1.2. həmin Qərarla təsdiq edilmiş 2
nömrəli əlavə - “Dənizdə gəmilərdə baş vermiş
qəzaların araşdırılması Qaydaları” üzrə:
1.2.1. 2.1.4-cü yarımbənddə “Nəqliyyat,
Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında Dövlət Dəniz” sözləri “Rəqəmsal İnkişaf və
Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Dəniz
və Liman” sözləri ilə əvəz edilsin;
1.2.2. 2.2.2-ci yarımbənddə “Agentliyin Uzaq Məsafədən Tanınma və İzləmə
Mərkəzinə” sözləri “Agentliyə” sözü ilə əvəz
edilsin;
1.2.3. 3.1.3-cü yarımbənddə və 3.12-ci
bənddə ismin müvafiq hallarında “direktoru”
sözü ismin müvafiq hallarında “İdarə Heyətinin
sədri” sözləri ilə əvəz edilsin;
1.3. həmin Qərarla təsdiq edilmiş 3 nömrəli
əlavə - “Gəmilərin nəzarət yoxlamasına dair
Əsasnamə”nin 1.2-ci bəndində “Nəqliyyat,
Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında Dövlət Dəniz” sözləri “Rəqəmsal İnkişaf və
Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Dəniz
və Liman” sözləri ilə əvəz edilsin.
2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 1 oktyabr tarixli 313 nömrəli
Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015, № 10, maddə 1227;

Bakı şəhəri, 18 may 2022-ci il
2019, № 8, maddə 1466) ilə təsdiq edilmiş
“Limanlarda qanunsuz müdaxilə aktı zamanı
təhlükəsizliyin təmin edilməsi Qaydası”nın
2.1-ci bəndində “Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək
Texnologiyalar Nazirliyi yanında Dövlət Dəniz”
sözləri “Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Dəniz və Liman” sözləri
ilə əvəz edilsin.
3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2018-ci il 12 iyul tarixli 292 nömrəli
Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018, № 7 (II kitab), maddə
1626; 2021, № 11, maddə 1276) ilə təsdiq
edilmiş “Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin strukturuna daxil
olmayan tabeliyindəki qurumların Siyahısı”nda
aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
3.1. 21-ci hissə aşağıdakı redaksiyada
verilsin:
“21. “Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal
İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində
“Dövlət Dəniz və Liman Agentliyi” publik hüquqi
şəxs.”;
3.2. 22-ci hissədə “Nəqliyyat, Rabitə və
Yüksək Texnolo-giyalar” sözləri “Rəqəmsal
İnkişaf və Nəqliyyat” sözləri ilə əvəz edilsin.
4. “Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat,
Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi
yanında Dövlət Dəniz Agentliyinin tabeliyində
Dəniz Üzgüçülüyünün Təhlükəsizliyi Mərkəzi
və Nəqliyyat və Texniki-Təminat İdarəsi publik
hüquqi şəxslərin nizamnamələrinin və strukturlarının təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 19 noyabr tarixli 491 nömrəli Qərarının (Azərbaycan
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018,
№ 11, maddə 2441) 1-5-ci hissələri ləğv edilsin.

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının
Baş naziri

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 194 									
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Azərbaycan Hava Yolları” Qapalı
Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsinin və strukturunun təsdiq edilməsi haqqında” 2008-ci
il 30 aprel tarixli 105 nömrəli, “Aviasiya təhlükəsizliyi personalının seçilməsi Qaydası”nın
təsdiq edilməsi barədə” 2013-cü il 17 oktyabr tarixli 306 nömrəli, “Tikintisinə icazə tələb
edilən tikinti obyektlərinin istismarına icazə üçün müraciətə sifarişçi tərəfindən əlavə edilən
tikinti sənədlərinin siyahısı”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2014-cü il 16 sentyabr tarixli
309 nömrəli, “Fiziki şəxslər tərəfindən minik avtomobillərinin özgəninkiləşdirilməsi haqqında müqavilələrin dövlət qeydiyyatına alınmasına görə 2018-ci il üçün dövlət rüsumunun
məbləğləri”nin və “Mobil cihazların qeydiyyata alınmasına görə 2018-ci il üçün dövlət rüsumunun məbləğləri”nin təsdiq edilməsi barədə” 2018-ci il 31 iyul tarixli 336 nömrəli, “az” ölkə
kodlu yüksək səviyyəli domen adlarının qeydiyyatı və istifadəsi Qaydaları”nın və “Domen
adlarının reyestrinə daxil edilən məlumatların Siyahısı”nın təsdiq edilməsi barədə” 2019-cu
il 25 fevral tarixli 63 nömrəli və “İnformasiya məhsulunun yaş kateqoriyalarına aid edilməsi
Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2020-ci il 29 iyul tarixli 267 nömrəli qərarlarında
dəyişiklik edilməsi barədə
“Azərbaycan Respublikasında
rəqəmsallaşma, innovasiya, yüksək texnologiyalar və rabitə sahəsində idarəetmənin
təkmilləş-dirilməsi ilə bağlı bəzi tədbirlər
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 11 oktyabr tarixli 1464 nömrəli
Fərmanının icrasını təmin etmək məqsədilə
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 30 aprel tarixli 105 nömrəli
Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008, № 4, maddə 324,
№ 10, maddə 929, № 12, maddə 1117; 2013,
№ 6, maddə 765, № 8, maddə 1019; 2014,
№ 2, maddə 218; 2016, № 3, maddə 578,
№ 12, maddə 2235; 2017, № 3, maddə 481,
№ 7, maddə 1504; 2019, № 4, maddə 755,
№ 5, maddə 948; 2020, № 5, maddə 654;
2021, № 6 (IV kitab), maddə 685) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Hava Yolları” Qapalı Səhmdar
Cəmiyyətinin Nizamnaməsi”nin 6.5.6-1-ci və
7.1.12-ci yarımbəndlərində “Nəqliyyat, Rabitə
və Yüksək Texnologiyalar” sözləri “Rəqəmsal

İnkişaf və Nəqliyyat” sözləri ilə əvəz edilsin.
2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2013-cü il 17 oktyabr tarixli 306
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının
Qanunvericilik Toplusu, 2013, № 10, maddə
1224; 2014, № 5, maddə 577; 2019, № 5,
maddə 948; 2020, № 12 (V kitab), maddə 1613;
2021, № 11, maddə 1296) ilə təsdiq edilmiş
“Aviasiya təhlükəsizliyi personalının seçilməsi
Qaydası”nın 3.5-ci bəndində “Nəqliyyat, Rabitə
və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi (bundan
sonra – NRYTN)” sözləri “Rəqəmsal İnkişaf
və Nəqliyyat Nazirliyi (bundan sonra – RİNN)”
sözləri ilə, 5.8-ci və 6.3-cü bəndlərində isə
“NRYTN” akronimi “RİNN” akronimi ilə əvəz
edilsin.
3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2014-cü il 16 sentyabr tarixli 309
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının
Qanunvericilik Toplusu, 2014, № 9, maddə
1133; 2019, № 5, maddə 948; 2020, № 6,
maddə 813) ilə təsdiq edilmiş “Tikintisinə icazə
tələb edilən tikinti obyektlərinin istismarına
icazə üçün müraciətə sifarişçi tərəfindən əlavə

Bakı şəhəri, 18 may 2022-ci il
edilən tikinti sənədlərinin Siyahısı”nın 2.4.2-ci
yarımbəndində “Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək
Texnologiyalar” sözləri “Rəqəmsal İnkişaf və
Nəqliyyat” sözləri ilə əvəz edilsin.
4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2018-ci il 31 iyul tarixli 336 nömrəli
Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018, № 7, maddə 1667)
ilə təsdiq edilmiş 2 nömrəli Əlavə - “Mobil
cihazların qeydiyyata alınmasına görə 2018-ci
il üçün dövlət rüsumunun məbləğləri”nin 1.2-ci,
2.3-cü bəndlərində və 1.3.2-ci yarımbəndində
“Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar”
sözləri “Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat” sözləri
ilə əvəz edilsin.
5. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 25 fevral tarixli 63 nömrəli
Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019, № 2, maddə 359; 2021,
№ 5, maddə 526) ilə təsdiq edilmiş “az” ölkə
kodlu yüksək səviyyəli domen adlarının qeydiyyatı və istifadəsi Qaydaları”nın 3.1-ci bəndində
“Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar”
sözləri “Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat” sözləri
ilə əvəz edilsin.
6. Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2020-ci il 29 iyul tarixli 267 nömrəli
Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020, № 7, maddə 997) ilə
təsdiq edilmiş “İnformasiya məhsulunun yaş
kateqoriyalarına aid edilməsi Qaydaları”nın
1.5-ci bəndində “Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək
Texnologiyalar” sözləri “Rəqəmsal İnkişaf və
Nəqliyyat” sözləri ilə əvəz edilsin.

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 195 									
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “İnformasiya məhsulunun yaş təsnifatının
aparılması üzrə Ekspert Şurasının Əsasnaməsi”nin təsdiq edilməsi haqqında” 2020-ci il 29
iyul tarixli 269 nömrəli, “Startapın müəyyən olunması meyarları”nın təsdiq edilməsi barədə”
2021-ci il 29 yanvar tarixli 20 nömrəli və “Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
“Nəqliyyat vasitələri sürücülərinin hazırlanması və onların ixtisasının artırılması kursları haqqında Əsasnamənin və Nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququ verən sürücülük vəsiqəsi
almaq istəyən şəxslərdən imtahanların qəbul edilməsi və onlara sürücülük vəsiqəsinin
verilməsi qaydaları haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə” 1999-cu il 15 mart tarixli
41 nömrəli, “Yol hərəkətinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məsələləri haqqında” 1999-cu
il 6 aprel tarixli 60 nömrəli, “Qaz təchizatında mühafizə zonaları və təhlükəsizlik tədbirləri
Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında” 1999-cu il 21 iyun tarixli 103 nömrəli, “Nəqliyyat
vasitələrinə texniki xidmət göstərilməsi haqqında nümunəvi Əsasnamənin, Nəqliyyat
vasitələrinə texniki xidmət göstərən texniki-təmir sahələri haqqında nümunəvi Əsasnamənin
və Nəqliyyat vasitələrinə texniki xidmət göstərən texniki-təmir stansiyaları haqqında
nümunəvi Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə” 1999-cu il 15 oktyabr tarixli 163 nömrəli,
“Təsisçisi və ya redaksiyasının daimi yeri Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından
kənarda olan xarici dövri mətbu nəşrlərin Azərbaycan Respublikasında yayılması üçün razılığın verilməsi Qaydası haqqında” 2000-ci il 11 aprel tarixli 64 nömrəli, “Nəqliyyat vasitələrinin
təhlükəsiz hərəkətinin təmin edilməsinə nəzarət Qaydalarının təsdiq edilməsi barədə” 2000ci il 30 iyun tarixli 110 nömrəli, “Təhlükəli yüklərin hava nəqliyyatı ilə daşınması Qaydalarının
təsdiq edilməsi haqqında” 2000-ci il 13 dekabr tarixli 220 nömrəli və “Hava nəqliyyatında və
onun xüsusi xidmət müəssisələrində İntizam Nizamnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında”
2002-ci il 18 yanvar tarixli 9 nömrəli qərarlarında dəyişiklik edilməsi barədə” 2022-ci il 4 aprel
tarixli 135 nömrəli qərarlarında dəyişiklik edilməsi haqqında
“Azərbaycan Respublikasında
rəqəmsallaşma, innovasiya, yüksək texnologiyalar və rabitə sahəsində idarəetmənin
təkmilləş-dirilməsi ilə bağlı bəzi tədbirlər
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 11 oktyabr tarixli 1464 nömrəli
Fərmanının icrasını təmin etmək məqsədilə
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2020-ci il 29 iyul tarixli 269 nömrəli
Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020, № 7, maddə 999) ilə
təsdiq edilmiş “İnformasiya məhsulunun yaş
təsnifatının aparılması üzrə Ekspert Şurasının
Əsasnaməsi”nin 1.3-cü bəndində və 3.1.2-ci
yarımbən-dində “Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək
Texnologiyalar” sözləri “Rəqəmsal İnkişaf və

Nəqliyyat” sözləri ilə əvəz edilsin.
2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2021-ci il 29 yanvar tarixli 20 nömrəli
Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021, № 1, maddə 103) ilə
təsdiq edilmiş “Startapın müəyyən olunması
meyarları”nın 3.9.2-ci yarımbəndində və 3.14-cü
bəndində “Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar” sözləri “Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat”
sözləri ilə əvəz edilsin.
3. “Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin “Nəqliyyat vasitələri sürücülərinin
hazırlanması və onların ixtisasının artırılması
kursları haqqında Əsasnamənin və Nəqliyyat
vasitəsini idarə etmək hüququ verən sürücülük
vəsiqəsi almaq istəyən şəxslərdən imtahanların
qəbul edilməsi və onlara sürücülük vəsiqəsinin
verilməsi qaydaları haqqında Əsasnamənin

Bakı şəhəri, 18 may 2022-ci il
təsdiq edilməsi barədə” 1999-cu il 15 mart tarixli
41 nömrəli, “Yol hərəkətinin təhlükəsizliyinin
təmin edilməsi məsələləri haqqında” 1999-cu
il 6 aprel tarixli 60 nömrəli, “Qaz təchizatında
mühafizə zonaları və təhlükəsizlik tədbirləri
Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında” 1999cu il 21 iyun tarixli 103 nömrəli, “Nəqliyyat
vasitələrinə texniki xidmət göstərilməsi
haqqında nümunəvi Əsasnamənin, Nəqliyyat
vasitələrinə texniki xidmət göstərən texniki-təmir
sahələri haqqında nümunəvi Əsasnamənin və
Nəqliyyat vasitələrinə texniki xidmət göstərən
texniki-təmir stansiyaları haqqında nümunəvi
Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə” 1999-cu
il 15 oktyabr tarixli 163 nömrəli, “Təsisçisi və ya
redaksiyasının daimi yeri Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda olan xarici dövri
mətbu nəşrlərin Azərbaycan Respublikasında
yayılması üçün razılığın verilməsi Qaydası
haqqında” 2000-ci il 11 aprel tarixli 64 nömrəli,
“Nəqliyyat vasitələrinin təhlükəsiz hərəkətinin
təmin edilməsinə nəzarət Qaydalarının təsdiq
edilməsi barədə” 2000-ci il 30 iyun tarixli 110
nömrəli, “Təhlükəli yüklərin hava nəqliyyatı ilə
daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında” 2000-ci il 13 dekabr tarixli 220 nömrəli
və “Hava nəqliyyatında və onun xüsusi xidmət
müəssisələrində İntizam Nizamnaməsinin
təsdiq edilməsi haqqında” 2002-ci il 18 yanvar
tarixli 9 nömrəli qərarlarında dəyişiklik edilməsi
barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2022-ci il 4 aprel tarixli 135 nömrəli
Qərarında aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
3.1. adından “Nəqliyyat vasitələrinin
təhlükəsiz hərəkətinin təmin edilməsinə nəzarət
Qaydalarının təsdiq edilməsi barədə” 2000-ci il
30 iyun tarixli 110 nömrəli,” sözləri çıxarılsın;
3.2. 6-cı hissə ləğv edilsin.

Əli ƏSƏDOV
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Son sutkada Azərbaycanda COVID-19
infeksiyasına 12 yoluxma faktı qeydə alınıb
Azərbaycanda yeni növ koronavirus (COVID-19) infeksiyasına son
sutkada 12 yoluxma faktı qeydə alınıb, 9 nəfər müalicə olunaraq sağalıb.
Nazirlər Kabineti yanında Operativ
Qərargahdan verilən məlumata görə,
indiyədək ölkədə ümumilikdə 792 min 707
nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxma-

sı faktı müəyyən edilib, onlardan 782 min
945 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 9 min
710 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 52
nəfərdir.

Son sutkada yeni yoluxma hallarının
müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 2 min
228, bu günə qədər isə ümumilikdə 6
milyon 867 min 409 test icra olunub.

“Xalq qəzeti”

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 196 									
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Fəaliyyət növlərinin xüsusiyyətindən
asılı olaraq xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi üçün tələb olunan əlavə şərtlər barədə”
2002-ci il 7 noyabr tarixli 174 nömrəli, “Azərbaycan Respublikasının sərhədyanı ərazilərində,
o cümlədən sərhəd çaylarında, Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan hissəsində telekommunikasiya vasitələrinin və qurğularının tikintisi, istismarı və qəza-bərpa işlərinin
aparılması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2006-cı il 6 yanvar tarixli 3 nömrəli,
“Dövlət hakimiyyəti orqanlarının xüsusi təyinatlı telekommunikasiya şəbəkələrinin qurulması, istismarı, təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, onlara sərəncam verilməsi Qaydası”nın
təsdiq edilməsi haqqında” 2006-cı il 6 aprel tarixli 98 nömrəli, “Radiotezliklərin ayrılması,
qeydiyyatı, istifadəsi və ödənişlərin təyin olunması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2007-ci il 1 fevral tarixli 22 nömrəli, “Televiziya və radio yayımında radiotezliklərdən
istifadə tarifləri”nin təsdiq edilməsi barədə” 2016-cı il 11 may tarixli 190 nömrəli qərarlarında
dəyişiklik edilməsi və “Azərbaycan Respublikasının Radiotezliklər üzrə Dövlət Komissiyasının Əsasnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında” 1996-cı il 3 oktyabr tarixli 136 nömrəli
Qərarının ləğv edilməsi barədə
“Azərbaycan Respublikasının
Radiotezliklər üzrə Dövlət Komissiyası haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci
il 18 dekabr tarixli 1492 nömrəli Fərmanının 2-ci
hissəsinə uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2002-ci il 7 noyabr tarixli 174 nömrəli Qərarı
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik
Toplusu, 2002, № 11, maddə 676; 2004, № 2,
maddə 115; 2005, № 9, maddə 860, № 12,
maddə 1234; 2006, № 2, maddələr 204, 205,
№ 9, maddə 822, № 12, maddə 1159; 2007,
№ 8, maddələr 849, 857, № 10, maddə 1025;
2008, № 1, maddə 37, № 10, maddə 928,
№ 12, maddələr 1110, 1114; 2009, № 1,
maddələr 22, 32, № 2, maddə 156, № 4,
maddə 279, № 8, maddə 670, № 9, maddələr
739, 754, № 12, maddə 1078; 2010, № 3,
maddə 264; 2011, № 1, maddə 63; 2012,
№ 9, maddə 931; 2013, № 2, maddə 203, № 6,
maddə 735; 2014, № 10, maddə 1290; 2015,
№ 5, maddə 608, № 12, maddə 1567; 2016,
№ 1, maddə 179, № 4, maddə 807, № 9, maddə
1585; 2018, № 8, maddə 1817, № 12 (II kitab),
maddə 2737; 2019, № 12, maddə 2091; 2020,
№ 6, maddə 794) ilə təsdiq edilmiş “Fəaliyyət
növlərinin xüsusiyyətindən asılı olaraq xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi üçün tələb olunan əlavə
şərtlər”də aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1.1. 11.3-cü bəndə və 11.8.5-ci yarımbəndə
(hər iki halda) “Radiotezliklər” sözündən əvvəl
“Azərbaycan Respublikasının” sözləri əlavə
edilsin;
1.2. 11.8.5-ci yarımbənddən “hazırlanmış”
sözü çıxarılsın.
2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2006-cı il 6 yanvar tarixli 3 nömrəli

Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006, № 1, maddə 36, № 5,
maddə 472; 2014, № 6, maddə 747; 2016,
№ 9, maddə 1585, № 11, maddə 1929;
2017, № 12 (II kitab), maddə 2483; 2018,
№ 1, maddə 139; 2019, № 1, maddə 157;
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2022-ci il 4 aprel tarixli 141 nömrəli Qərarı)
ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının sərhədyanı ərazilərində, o cümlədən
sərhəd çaylarında, Xəzər dənizinin (gölünün)
Azərbaycan hissəsində telekommunikasiya
vasitələrinin və qurğularının tikintisi, istismarı və
qəza-bərpa işlərinin aparılması Qaydaları”nın
2.3-cü bəndində “kanalının” sözü “zolağının”
sözü ilə əvəz edilsin.
3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2006-cı il 6 aprel tarixli 98 nömrəli
Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006, № 4, maddə 368;
2016, № 9, maddə 1585; 2018, № 9, maddə
1913) ilə təsdiq edilmiş “Dövlət hakimiyyəti
orqanlarının xüsusi təyinatlı telekommunikasiya şəbəkələrinin qurulması, istismarı,
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, onlara
sərəncam verilməsi Qaydası”nın 2.5-ci bəndinə
“mümkünlüyü” sözündən sonra “Azərbaycan
Respublikasının” sözləri əlavə edilsin.
4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2007-ci il 1 fevral tarixli 22 nömrəli
Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007, № 2, maddə 182; 2009,
№ 2, maddə 144; 2014, № 2, maddə 216, №
6, maddə 747; 2016, № 9, maddə 1585; 2019,
№ 1, maddə 158; 2021, № 7, maddə 888;
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2022-ci il 4 aprel tarixli 141 nömrəli Qərarı)
ilə təsdiq edilmiş “Radiotezliklərin ayrılması,
qeydiyyatı, istifadəsi və ödənişlərin təyin

Bakı şəhəri, 18 may 2022-ci il
olunması Qaydaları”nda aşağıdakı dəyişikliklər
edilsin:
4.1. 1.1-ci bənddən “və “Radiotezliklər üzrə
Dövlət Komissiya-sının Əsasnaməsinin təsdiq
edilməsi barədə” Azərbaycan Respub-likası
Nazirlər Kabinetinin 1996-cı il 3 oktyabr tarixli
136 nömrəli qərarına” sözləri çıxarılsın;
4.2. 1.3-cü bəndin birinci cümləsinə
“zolaqları” sözündən sonra “Azərbaycan
Respublikasının” sözləri, 1.8-ci bəndin birinci
cümləsinə “fəaliyyət göstərən” sözlərindən sonra “beynəlxalq təşkilatların nümayəndəlikləri,”
sözləri əlavə edilsin;
4.3. 2-ci hissə üzrə:
4.3.1. 2.1-ci bənddə “nominallarının” sözü
“zolaqlarının” sözü ilə əvəz edilsin;
4.3.2. 2.11-ci bənddə “Komissiyanın işçi
qrupu (bundan sonra - Katibliyi)” sözləri “Komissiyanın Katibliyi (bundan sonra – Katiblik)”
sözləri ilə əvəz edilsin;
4.3.3. 2.13-cü bənddə “Komissiyanın katibi”
sözləri “Katiblik” sözü ilə əvəz edilsin;
4.3.4. 2.16-cı, 2.19-cu bəndlərdə və 2.29-cu
bəndin birinci cümləsində “tezlik” sözü “radiotezlik” sözü ilə əvəz edilsin;
4.3.5. 2.20-ci bəndin birinci abzasında
“Tezlik” sözü “Radiotezliyin” sözü ilə, yeddinci
abzasında isə “tezliklərin” sözü “radiotezliklərin”
sözü ilə əvəz edilsin;
4.3.6. 2.23-cü bənddə (birinci halda) “tezlik”
sözü “radiotezlik” sözü ilə, “tezliklərdən” sözü
isə “radiotezliklərdən” sözü ilə əvəz edilsin.
5. Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2016-cı il 11 may tarixli 190 nömrəli
Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016, № 5, maddə 950) ilə
təsdiq edilmiş “Televiziya və radio yayımında
radiotezliklərdən istifadə tarifləri”nin “Qeyd”inə
“üçün” sözündən sonra “Azərbaycan Respublikasının” sözləri əlavə edilsin.
6. “Azərbaycan Respublikasının
Radiotezliklər üzrə Dövlət Komissiyasının
Əsasnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
1996-cı il 3 oktyabr tarixli 136 nömrəli Qərarı
(Azərbaycan Respublikasının Qanun-vericilik
Toplusu, 1997, № 4, maddə 339; 2003, № 6,
maddə 342; 2004, № 9, maddə 750; 2009, №
2, maddə 144; 2014, № 6, maddə 747; 2016,
№ 9, maddə 1585; 2019, № 1, maddə 153) ləğv
edilsin.
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 197 									
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Həbs edilmiş şəxslərin hava gəmisində
daşınması Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə” 2013-cü il 2 avqust tarixli 194 nömrəli, “Qanunsuz müdaxilə aktları ilə bağlı təqdim edilmiş rabitə xidmətlərindən istifadə Qaydaları”nın
və “Qanunsuz müdaxilə aktları ilə bağlı təqdim edilmiş rabitə xidmətlərinə görə haqqın
ödənilməsi Qaydası və Şərtləri”nin təsdiq edilməsi barədə” 2013-cü il 28 dekabr tarixli 358
nömrəli, “Aviasiya təhlükəsizliyi sahəsində personalın hazırlığı üzrə Milli Proqram”ın təsdiq
edilməsi barədə” 2014-cü il 10 aprel tarixli 100 nömrəli, “Sərnişinlərə, onların əl yükü və baqajlarına baxış keçirilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə” 2014-cü il 10 iyul tarixli 226
nömrəli, “Hava gəmisində silahın daşınması Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə” 2014-cü
il 30 dekabr tarixli 409 nömrəli və “Aviasiya təhlükəsizliyi sahəsində keyfiyyətə nəzarət üzrə
Milli Proqram”ın təsdiq edilməsi barədə” 2015-ci il 16 iyun tarixli 231 nömrəli qərarlarında
dəyişiklik edilməsi haqqında
“Azərbaycan Respublikasında
rəqəmsallaşma, innovasiya, yüksək texnologiyalar və rabitə sahəsində idarəetmənin
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bəzi tədbirlər
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 11 oktyabr tarixli 1464 nömrəli
Fərmanının icrasını təmin etmək məqsədilə
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 2 avqust tarixli 194 nömrəli
Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013, № 8, maddə 994; 2018,
№ 4, maddə 832; 2021, № 6 (IV kitab), maddə
686) ilə təsdiq edilmiş “Həbs edilmiş şəxslərin
hava gəmisində daşınması Qaydası”nda
dəyişikliklər təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 28 dekabr tarixli 358 nömrəli
Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013, № 12, maddə 1648; 2018,
№ 4, maddə 833; 2021, № 6 (IV kitab), maddə
686) ilə təsdiq edilmiş 1 nömrəli əlavə - “Qanunsuz müdaxilə aktları ilə bağlı təqdim edilmiş
rabitə xidmətlərindən istifadə Qaydaları”nda
dəyişikliklər təsdiq edilsin (əlavə olunur).
3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2014-cü il 10 aprel tarixli 100 nömrəli
Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014, № 4, maddə 445; 2021,
№ 6 (IV kitab), maddə 686) ilə təsdiq edilmiş
“Aviasiya təhlükəsizliyi sahəsində personalın
hazırlığı üzrə Milli Proqram”da dəyişikliklər
təsdiq edilsin (əlavə olunur).

Bakı şəhəri, 18 may 2022-ci il
4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2014-cü il 10 iyul tarixli 226 nömrəli
Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014, № 7, maddə 914; 2021,
№ 6 (IV kitab), maddə 686) ilə təsdiq edilmiş
“Sərnişinlərə, onların əl yükü və baqajlarına baxış keçirilməsi Qaydası”nda dəyişikliklər təsdiq
edilsin (əlavə olunur).
5. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2014-cü il 30 dekabr tarixli 409 nömrəli
Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014, № 12, maddə 1683;
2021, № 6 (IV kitab), maddə 686) ilə təsdiq
edilmiş “Hava gəmisində silahın daşınması
Qaydası”nda dəyişikliklər təsdiq edilsin (əlavə
olunur).
6. Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2015-ci il 16 iyun tarixli 231 nömrəli
Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015, № 6, maddə 803; 2021,
№ 6 (IV kitab), maddə 686) ilə təsdiq edilmiş
“Aviasiya təhlükəsizliyi sahəsində keyfiyyətə
nəzarət üzrə Milli Proqram”da dəyişikliklər
təsdiq edilsin (əlavə olunur).

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının
Baş naziri

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 198 									
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 27 may tarixli 247 nömrəli
Qərarı ilə təsdiq edilmiş “İxtira, faydalı model, sənaye nümunəsi, əmtəə nişanları və coğrafi göstəricilərin hüquqi mühafizəsi sahəsində göstərilən xidmətlərin siyahısı və həmin
xidmətlərə görə Azərbaycan Respublikasının Əqli Mülkiyyət Agentliyinə ödəniləcək haqların
məbləğləri”ndə dəyişiklik edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının
119-cu maddəsinin səkkizinci abzasını rəhbər
tutaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti qərara alır:
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 27 may tarixli 247 nömrəli Qərarı
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik
Toplusu, 2019, № 5, maddə 980) ilə təsdiq
edilmiş “İxtira, faydalı model, sənaye nümunəsi,
əmtəə nişanları və coğrafi göstəricilərin hüquqi
mühafizəsi sahəsində göstərilən xidmətlərin
siyahısı və həmin xidmətlərə görə Azərbaycan
Respublikasının Əqli Mülkiyyət Agentliyinə
ödəniləcək haqların məbləğləri”ndə aşağıdakı
dəyişikliklər edilsin:
1. 2.1-ci, 2.8-ci və 2.13-cü bəndlərdə “30”
rəqəmləri “45” rəqəmləri ilə, 2.2-ci bənddə

“10” rəqəmləri “15” rəqəmləri ilə, 2.3-cü
bənddə “60” rəqəmləri “90” rəqəmləri ilə,
2.4.1-ci yarımbənddə “80” rəqəmləri “120”
rəqəmləri ilə, 2.4.2-ci yarımbənddə “50”
rəqəmləri “75” rəqəmləri ilə, 2.5-ci bənddə
“11” rəqəmləri “17” rəqəmləri ilə, 2.6.1-ci
yarımbənddə “95” rəqəmləri “143” rəqəmləri
ilə, 2.6.2-ci yarımbənddə “45” rəqəmləri “68”
rəqəmləri ilə, 2.6.3-cü yarımbənddə “145”
rəqəmləri “218” rəqəmləri ilə, 2.7.1-ci, 2.7.2-ci
və 2.7.3-cü yarımbəndlərdə “5” rəqəmi “8”
rəqəmi ilə, 2.9-cu və 2.14-cü bəndlərdə “40”
rəqəmləri “60” rəqəmləri ilə, 2.10-cu bənddə
“135” rəqəmləri “203” rəqəmləri ilə, 2.11-ci
bənddə “15” rəqəmləri “23” rəqəmləri ilə və
2.12-ci bənddə “25” rəqəmləri “38” rəqəmləri
ilə əvəz edilsin.

Bakı şəhəri, 19 may 2022-ci il
2. 1.8.2-ci yarımbəndə “hər artan” (birinci
halda) sözlərindən sonra “il üçün 8 manat artırılmaqla, digər” sözləri əlavə edilsin.
3. Aşağıdakı məzmunda 1.23-cü bənd
əlavə edilsin:
1.23. İxtiranın, faydalı modelin
və sənaye nümunəsinin
reyestr məlumatlarından
çıxarışın verilməsi üçün

15 manat

4. 2.2-ci bənddə “Göstəricinin” sözü “Əmtəə
nişanının və coğrafi göstəricinin” sözləri ilə əvəz
edilsin.
5. “Qeydlər”in 1-ci hissəsində “40” rəqəmləri
“60” rəqəmləri ilə, 2-ci hissəsində isə “120”
rəqəmləri “180” rəqəmləri ilə əvəz edilsin.
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 199 									
“Xüsusi karantin rejiminin müddətinin uzadılması və bəzi məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması ilə bağlı tədbirlər barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2021-ci il 26
may tarixli 151 nömrəli Qərarında dəyişiklik edilməsi haqqında
“Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun
25-ci maddəsinə və Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 28 fevral tarixli
73-1 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Yoluxucu,
parazitar və kütləvi qeyri-yoluxucu xəstəliklərin
əmələ gəlməsi, yaxud yayılması təhlükəsi
yarandıqda karantin-təşkilat, profilaktika və
digər zəruri tədbirlərin görülməsi Qaydaları”na
əsasən Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti qərara alır:
“Xüsusi karantin rejiminin müddətinin uzadılması və bəzi məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması ilə bağlı tədbirlər barədə” Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2021-ci il 26
may tarixli 151 nömrəli Qərarına (Azərbaycan
Respub-likasının Qanunvericilik Toplusu, 2021,
№ 5, maddə 530, № 6 (IV kitab), maddələr 668,

679, 683, № 7, maddələr 872, 890, 891, № 8,
maddələr 957, 971, № 9, maddələr 1051, 1079,
№ 10, maddə 1182, № 12, maddələr 1514,
1533, 1543; 2022, № 1, maddələr 61, 80, № 2,
maddə 164; Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2022-ci il 5 mart tarixli 71 nömrəli,
14 aprel tarixli 152 nömrəli və 22 aprel tarixli
171 nömrəli qərarları) aşağıdakı məzmunda
2.5-13-cü bənd əlavə edilsin:
“2.5-13. 2022-ci il 20 may tarixindən
hava nəqliyyatı vasitəsilə aşağıdakı ölkələrin
vətəndaşlarının və həmin ölkələrdə daimi
yaşayan digər ölkə vətəndaşlarının, habelə
vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan
Respublikasına giriş-çıxışına bu Qərarın 2.51.1-ci və 2.5-1.3-cü bəndlərinin tələbləri nəzərə
alınmaqla icazə verilir:
2.5-13.1. Bolqarıstan Respublikası;

Bakı şəhəri, 19 may 2022-ci il
2.5-13.2. Butan Krallığı;
2.5-13.3. Cənubi Afrika Respublikası;
2.5-13.4. Qvatemala Respublikası;
2.5-13.5. Laos Xalq Demokratik Respublikası;
2.5-13.6. Livan Respublikası;
2.5-13.7. Mavriki Respublikası;
2.5-13.8. Misir Ərəb Respublikası;
2.5-13.9. Myanma İttifaqı Respublikası;
2.5-13.10. Nepal Federativ Demokratik
Respublikası;
2.5-13.11. Paraqvay Respublikası;
2.5-13.12. Şimali Makedoniya Respublikası;
2.5-13.13. Şri-Lanka Demokratik Sosialist
Respublikası;
2.5-13.14. Vyetnam Sosialist
Respublikası.”.
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21 may 2022-ci il, şənbə

Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə
və narkomanlığa qarşı mübarizə çərçivəsində
KİV-lər tərəfindən görülən işlər müzakirə edilib

Su Yer üzündə canlı aləmin zəruri həyat mənbəyidir. Elə buna
görə də tarixin bütün dövrlərində içməli suyun qıtlığı və kifayət
qədər əlçatan olmaması ciddi problemlər yaradıb. Çağdaş dünyada
isə şirin su mənbələrinin azalması, onun ehtiyatlarının tükənməsi
bəşəriyyəti düşündürən ən ciddi məsələlərdən biridir. Qlobal
istiləşmə, dünya əhalisinin yüksək artım tempi, ətraf mühitin
çirkləndirilməsi və sudan səmərəsiz istifadə nəticəsində mövcud
su ehtiyatlarının sürətlə tükənməsi bu problemi son illər daha da
aktuallaşdırıb.

Kəhrizlərimiz bol və ucuz su
mənbəyi, qiymətli tarixi abidələrdir
Yeraltı və yerüstü su ehtiyatlarına görə o qədər də zəngin olmayan
Azərbaycanda sudan səmərəli istifadə
edilməsi, onun mənbələrinin və ehtiyatlarının qorunması ölkəmiz üçün də
önəmli məsələlərdən biridir.
Təsadüfi deyil ki, 2020-ci ilin iyul
ayında Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin yanında su
təsərrüfatının vəziyyətinə həsr olunmuş
müşavirə keçirilib, bu sahədə görüləcək
işlər təhlil edilib və qarşıya mühüm
vəzifələr qoyulub. Dövlət başçısı
həmin toplantıda su ehtiyatlarımızın
qiymətləndirilməsində, onu artırmaq
ehtimalının dəyərləndirilməsində və bütün digər işlərdə alimlərin mütləq iştirak
etməsinin vacibliyini bildirib.
Ölkə rəhbərinin çağırışına cavab
olaraq, biz alimlər də bu sahənin
problemlərinin həlli ilə bağlı təkliflərimizi
həm media, həm də müxtəlif dövlət
orqanlarına müraciətlərimiz vasitəsilə
təqdim etmişik. Suya kifayət qədər
ehtiyacımız olduğu bir dövrdə zəngin
şirin su ehtiyatlarına malik kəhrizlərdən
yetərincə istifadə edilməməsi
bu gün hər birimizi ciddi şəkildə
düşündürməlidir. Dünyanın 40-dan
çox ölkəsi öz su probleminin həllində
kəhrizlərdən istifadə edir. Ekosistemlərə
heç bir mənfi təsir göstərməyən bu
içməli su mənbəyi quraq zonalarda ən
etibarlı qaynaq hesab olunur.
Kəhrizlər Azərbaycanda suvarmatikinti mədəniyyətinin qədim nümunələri
kimi qiymətli sərvətdir. Kəhrizlərə xalq
arasında abidə, yaxud bulaq-abidə kimi
də ciddi əhəmiyyət verilir. Tərkibinə
görə ən təmiz su kəhriz sularıdır. Yerin
300–400 metr dərinliyindən təzyiqlə
çıxan subartezian quyularının suyu
canlı deyil, amma kəhriz suları canlıdır.
Şoran torpaqların yuyulmasında, ekoloji
təmiz məhsul yetişdirmək üçün təmiz
tərkibli sulardan istifadədə kəhriz suları
əvəzsizdir.
Təəssüf ki, Azərbaycanda kəhriz
sistemi hələ də lazımi səviyyədə tədqiq
olunmayıb və onlardan səmərəli istifadə
edilmir. Bu gün həmin kəhrizlərin
öyrənilməsinə, sıradan çıxmaqda olan
bəzi qədim kəhrizlərin bərpasına ciddi
ehtiyac var. Bu, həm iqtisadi, həm də
tarixi baxımdan böyük əhəmiyyətə
malikdir. Qeyd edək ki, vaxtilə ölkəmizin
ərazisində 1500-dən çox kəhriz olub.
Bu çox önəmli rəqəmdir və bizim
istifadədən kənarda qalan nə qədər
şirin su mənbəyimizin olduğunu
təsdiqləyir. 1938-ci ildə Azərbaycanda
885 kəhriz rəsmi olaraq dövlət qeydiyyatına alınıb və onlardan suvarma
mənbəyi kimi istifadə olunub. Bu
kəhrizlərin cəmi su sərfi saniyədə 13,5
kubmetr, il ərzindəki həcmi isə 420
milyon kubmetrdir. Bu gün həmin suyun
cəmi 20–25 faizindən istifadə edilir.
Tarixi məlumatlara nəzər salsaq
görərik ki, baş vermiş müharibələr
nəticəsində kəhrizlər dağıdılıb, sonra
yenidən bərpa olunaraq həyata qaytarılıb. 1970-ci illərdə Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Nazirliyində
kəhrizlər şöbəsi var idi. Lakin ötən əsrin
90-cı illərinin əvvəllərində baş vermiş

böhran və müharibədən sonra bu sahə
də diqqətdən kənarda qaldı.
2002-ci ilin avqust ayında Vayxır su
anbarının tikintisi ilə əlaqədar Naxçıvan
şəhərində keçirilən müşavirədə ümummilli liderimiz Heydər Əliyev kəhrizlərin
bərpasının, qorunmasının vacibliyini
bildirib. Ulu öndərimizin tövsiyələrinə
uyğun olaraq, 2004-cü ildə Naxçıvan
Muxtar Respublikasında Kəhrizlər
İdarəsi yaradılıb və bu günədək 300dən çox kəhriz bərpa edilib. 2016-cı
ildən başlayaraq, Azərbaycanın bir sıra
rayonlarının ərazilərindəki kəhrizlər
tədqiq edilib. Məlum olub ki, kəhriz
sistemlərinin bir qismi torpaq islahatı
vaxtı dağıntıya məruz qalıb, bir hissəsi
isə müdrik və vətənpərvər adamların
ayıq-sayıqlığı nəticəsində qorunaraq bu
günə qədər gəlib çıxıb.
Müzəffər Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin qətiyyəti və yenilməz ordumuzun qəhrəmanlığı ilə işğaldan azad
edilmiş, hazırda genişmiqyaslı bərpaquruculuq işləri aparılan ərazilərdə
qədim və zəngin su ehtiyatı olan xeyli
kəhriz var. Vaxtilə, yəni işğaldan öncə
Ağdam rayonunda 98 kəhrizdən il
ərzində 64,333 milyon kubmetr, Füzuli rayonunda 71 kəhrizdən 19,016
milyon kubmetr, Cəbrayıl rayonunda
111 kəhrizdən 34,658 milyon kubmetr, Qarabağın dağlıq hissəsində 52
kəhrizdən 4,225 milyon kubmetr kəhriz
suyu əldə olunurdu. İndi bu kəhrizlərin
bərpa edilməsi həmin bölgələrdə kənd
təsərrüfatının inkişafına xeyli təkan verə
bilər.
Azərbaycan ictimaiyyətini, xüsusilə
biz ziyalıları narahat edən bir məsələni
ayrıca qeyd etməyi lazım bilirəm. Bu
gün müxtəlif ölkələrin ayırdığı qrantlar hesabına kəhrizlər naşı adamlar
tərəfindən bərpa adı altında kosmetik
təmir edilir. Bəzi özfəaliyyət ustalarının
bu abidələrə naşılıqla yanaşması onların tarixiliyinin silinməsinə və məhvinə
səbəb olur. Bu, bir vətəndaş və kəhriz
tədqiqatçısı olan alim kimi məni daha
çox narahat edir.
Bir sıra beynəlxalq təşkilatların
Azərbaycan kəhrizlərinin bərpası
istiqamətindəki fəaliyyəti 2000-ci illərin
əvvəlinə gedib çıxır. 2000-ci ildən
mənim məsləhətçiliyim ilə Naxçıvanda
kəhrizlərin bərpası işlərinə başlayan
Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı 2009–
2010-cu illərdə muxtar respublikada

2 yeni kəhrizin qazılması layihəsini
həyata keçirib. Bu qurumun maliyyə
dəstəyi ilə “Kəhriz sistemləri” kitabı
nəşr edilib. Bunlar hamısı yaxşı hal kimi
qiymətləndirilməlidir. Lakin kəhrizlərin
qazılması layihəsi elmi əsaslara
söykənmədiyi üçün özünü doğrultmayıb. Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı
yerli mütəxəssislərdən istifadə etməli
olduğu halda, kəhrizlərin bərpası üçün
müəmmalı şəkildə xaricdən nümayəndə
dəvət edib. Beləliklə, kəhrizlərimizi
bərbad hala salan təşkilat Naxçıvanda bu işlərin görülməsi layihələrindən
kənarlaşdırılıb.
Sonrakı dövrdə təşkilat
Azərbaycanın müxtəlif
bölgələrində kəhrizlərin bərpası
layihələrini icra edib, bir sıra
qədim abidələrimizin sıradan
çıxmasına səbəb olan bərpa
işləri aparıb. Açıq şəkildə bildiririk ki, Beynəlxalq Miqrasiya
Təşkilatının ictimaiyyətə təqdim
etdiyi “Azərbaycanda 163
kəhriz bərpa edilib” məzmunlu
məlumatı yanlışdır. Aparılan
bərpa işində həm də elmi əsas
yoxdur. Həmin kəhrizlərin
bərpası zamanı bu sahədə elmi
məlumatı olmayan şəxslərin naşılığı səbəbindən kifayət qədər
“şikəst” vəziyyətə salınmış
kəhriz var.
Kəhriz tədqiqatında
30 illik təcrübəsi olan alim
kimi narahatlıqla qeyd
edirəm ki, Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının “peşəkar
mütəxəssislər”inin işğaldan
azad olunmuş ərazilərdə
fəaliyyəti yolverilməzdir.
Bu “özfəaliyyət” ermənilər
tərəfindən dağıdılmış kəhriz abidələrinin
bərpası üçün bizə gərəkli nəsə
verməyəcək, əksinə, o abidələrin
birdəfəlik yoxa çıxmasına səbəb olacaq. Səlahiyyətli qurumlar belə neqativ
halların qarşısını qətiyyətlə almalıdır.
Kəhrizlərimiz konkret bir dövlət orqanının balansına verilməli, onlar bərpa
edilməli və qorunmalıdır. Bunu həm
kəhrizlərin tarixi abidə statusu qazanması, həm də onlardan zəngin su
mənbəyi kimi istifadə olunması perspektivi tələb edir.
Göründüyü kimi, su çatışmazlığı olan müasir dövrdə kəhrizlərdən
səmərəli istifadə edilməsinə ciddi
ehtiyac yaranıb. Kifayət qədər su
ehtiyatı olduğu halda, bərpasına və
su sərfinə çox cüzi vəsait lazım olan
kəhrizlərdən niyə istifadə etməməliyik?
Fikrimizcə, bu sual ətrafında düşünməli
və ona çox qısa zaman ərzində cavab
tapmalıyıq. Bu zaman biz quraqlığın
artdığı bir dövrdə zəngin su ehtiyatı
əldə edəcək və şirin su ilə bağlı bir sıra
problemlərimizin həllinə öz töhfəmizi
vermiş olacağıq.
Prezident İlham Əliyev ötən ilin aprel ayında Zaur Mikayılovu Azərbaycan
Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq
Səhmdar Cəmiyyətinin sədri təyin
olunması ilə əlaqədar videoformatda

qəbul edərkən demişdi: “Həm azad
edilmiş torpaqlarda, həm də ölkəmizin
digər yerlərində bizim bütün su ehtiyatlarımızın potensialı dəqiq təhlil olunmalıdır. Bu su ehtiyatlarından maksimum səmərə ilə istifadə etmək üçün
konkret proqramlar və təkliflər təqdim
edilməlidir. Beləliklə, bu sahədə həm
azad edilmiş torpaqlarda, həm də digər
ərazilərdə görüləcək işlər çoxdur. Əsas
prinsip müasirlik, ekoloji təhlükəsizlik
və maksimum səmərəlilik olmalıdır
ki, Azərbaycan vətəndaşları, kənd
təsərrüfatı ilə məşğul olan vətəndaşlar
öz həyatlarında müsbət dəyişiklikləri
görsünlər”.

Hesab edirik ki, dövlət başçısının
tapşırığına uyğun olaraq, su ehtiyatlarından səmərəli istifadə olunması
ilə əlaqədar proqramlar hazırlanarkən
kəhriz sularından lazımi səviyyədə yararlanmağa da ciddi diqqət yetirilməlidir.
Əvvəldə də qeyd etdiyimiz kimi, kəhriz
suları istifadə olunması daha tez və
ucuz başa gələn ən yaxşı su ehtiyatlarıdır. Su ehtiyatlarımızın potensialı təhlil
olunarkən ekoloji cəhətdən ən təmiz su
mənbələri olan kəhrizlər unudulmamalıdır.
İnanırıq ki, ölkəmizin su təminatı
məsələlərinə xüsusi diqqətlə yanaşan,
tarixi abidələrimizin qorunub saxlanılmasına, yaşadılaraq gələcək nəsillərə
çatdırılmasına xüsusi əhəmiyyət verən
Azərbaycan Prezidenti cənab İlham
Əliyevin qarşıya qoyduğu vəzifələrin
uğurla gerçəkləşdirilməsi ilə bağlı
tədbirlər sırasında kəhrizlərimizin
acınacaqlı taleyi də unudulmayacaq, bu
önəmli məsələ ilə bağlı müvafiq qərarlar
qəbul olunacaq.

Əlövsət QULİYEV,
AMEA-nın Torpaqşünaslıq və
Aqrokimya İnstitutunun baş
direktoru, AMEA-nın müxbir
üzvü, professor

Okeanların ekosistemi məhv olur

Təşkilatın yaydığı hesabatda bildirilir ki,
iqlim dəyişikliyinin bütün dörd əsas
göstəricisi – istixana qazlarının konsentrasiyası, dəniz səviyyəsinin qalxması, temperatur
və okeanların turşulaşmasında yeni rekordlar
müəyyənləşib. Okeanda turşuluq karbon
4 oksid (СO2) sənaye tullantılarına görə
günbəgün artır. Son bir neçə onillikdə okean
sularında turşuluq 26 faiz artıb. Bu isə balıqların sayının artmasına mənfi təsir göstərir.
Balığın azalması insanların sağlamlığına da
mənfi təsir göstərəcək. Çünki hazırda bizim
planetin 3 milyard sakininin protein mənbəyi
məhz balıqlardır.
Bildirilir ki, okeanların sürətlə istiləşməsi
dünyadakı balıq populyasiyasının azal-

Rövşən TOĞRUL,
“Xalq qəzeti”

Narkomanlığa və Narkotik Vasitələrin
Qanunsuz Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə
üzrə Dövlət Komissiyasının işçi qrupundan
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, tədbirdə cari ilin
yanvar-aprel aylarında narkotik vasitələrin,
psixotrop maddələrin və onların prekursorlarının
qanunsuz dövriyyəsinə və narkomanlığa qarşı
mübarizə ilə bağlı kütləvi informasiya vasitələri
tərəfindən həyata keçirilən işlərin nəticələri və
qarşıda duran vəzifələr müzakirə edilib.
Görüşdə Narkomanlığa və Narkotik
Vasitələrin Qanunsuz Dövriyyəsinə Qarşı
Mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasının sədri
Əli Əhmədov çıxış edərək diqqətə çatdırıb ki,
narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə
qarşı mübarizənin əhəmiyyəti ciddi şəkildə
artıb, institusional sistemin təkmilləşdirilməsi
istiqamətində mühüm addımlar atılıb. Bu
problemlə mübarizənin gücləndirilməsi,
cəza tədbirlərinin səmərəliliyinin artırılması, eyni zamanda, narkomanlığın erkən
müəyyənləşdirilməsi və profilaktikası məqsədilə
icbari narkoloji müayinələrin keçirilməsi üçün
qanunvericilik bazası təkmilləşdirilib, dövlətin,
vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının və kütləvi informasiya vasitələrinin səylərinin birləşdirilməsi
istiqamətində aparılan işlərin səmərəliliyinin
daha da yüksəldilməsi üçün müvafiq zəruri
tədbirlər görülüb.
Bununla yanaşı, Komissiyanın sədri ölkə
ərazisində hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən
2022-ci ilin yanvar-aprel ayları ərzində 3961
cinayət faktı üzrə 2 ton 492 kiloqramdan artıq
müxtəlif növ narkotik vasitələrin və psixotrop
maddələrin qanunsuz dövriyyədən çıxarılması, müsadirə edilmiş narkotik vasitələrin və
psixotrop maddələrin 829 kiloqramının ölkəmizə
qaçaqmalçılıq yolu ilə gətirilməsi, narkotik
vasitələrin və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə əlaqədar başlanmış cinayət
işlərinin istintaqı nəticəsində 2353 nəfər nəfərin
cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi, cinayət
məsuliyyətinə cəlb olunmuş şəxslərdən 36-sının xarici ölkə vətəndaşı olması, ümumilikdə
hesabat dövründə müsadirə olunan narkotik vasitələrin dəyərinin 78 milyon manat
qiymətləndirilməsi barədə məlumatları da iclas
iştirakçılarının diqqətinə çatdırıb.
İclasda son dövrlərdə narkotik vasitələrin
və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyədən
çıxarılması, ölkəyə gətirilməsi və istifadəsi ilə

bağlı faktların artmasından narahatlıq ifadə
edilib. Bu cür halların qarşısının alınması üçün
antinarkotik təbliğatın sistemli şəkildə müasir
informasiya texnologiyalarının, televiziya kanallarının və sosial şəbəkələrin imkanlarından
istifadə edilərək müvafiq işlərin görülməsinin
vacibliyi vurğulanıb.
Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri
İsmət Səttarov cari ilin yanvar-aprel aylarında
narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə və
narkomanlığa qarşı mübarizə çərçivəsində
kütləvi informasiya vasitələri tərəfindən həyata
keçirilən tədbirlərə dair aparılan monitorinqin
nəticələri barədə məlumat verib. Milli Məclisin
deputatı, “Azərbaycan” qəzetinin baş redaktoru
Bəxtiyar Sadıqov, “Azərbaycan Televiziya və
Radio Verilişləri” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin
sədri Rövşən Məmmədov, Azərbaycan Dövlət
İnformasiya Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri
Aslan Aslanov, Medianın İnkişafı Agentliyinin
İcraçı direktoru Əhməd İsmayılov, İctimai Televiziyanın baş direktoru Balakişi Qasımov, “Real”
Təhlil İnformasiya Mərkəzinin baş direktoru
Mirşahin Ağayev, “Xəzər TV” MMC-nin baş
direktoru Murad Dadaşov, “Azad Azərbaycan
Teleradio Yayım Şirkəti”nin rəhbəri Azər Xəlilov,
“Space” Müstəqil Teleradio şirkətinin direktoru
Müşfiq Hətəmov, ARB TV-nin direktoru Radik
İsmayılov, “İki sahil” qəzetinin baş redaktoru Vüqar Rəhimzadə bu təşəbbüsləri dəstəkləyərək,
narkomanlığa qarşı mübarizənin maarifləndirmə
yolu ilə də aparılmasının əhəmiyyətini nəzərə
alaraq kütləvi informasiya vasitələri tərəfindən
daha da geniş işıqlandırılmasının zəruriliyi
barədə çıxış ediblər.
Görüşün yekununda tanınmış ictimai,
incəsənət və idman ustalarının iştirakı ilə
mövzuya həsr olunmuş təbliğat xarakterli
kütləvi tədbirin təşkili, narkomanlığın yayılma
dərəcəsinin və miqyasının dəqiqləşdirilməsi
məqsədilə sosial araşdırmaların aparılması,
effektiv və təsirli yeni sosial çarxların hazırlanaraq kütləvi informasiya vasitələri və sosial
şəbəkələr vasitəsilə geniş işıqlandırılması,
psixoaktiv maddələrdən istifadənin risk amilləri,
insan sağlamlığına, ailə dəyərlərinə zərərli təsiri
və problemin mahiyyətini ifadə edən xüsusi
verilişlərin keçirilməsinin davam etdirilməsi ilə
əlaqədar müvafiq tövsiyələr verilib və qərarlar
qəbul edilib.

ABŞ Çin mallarına rüsumları ləğv etməyi planlaşdırır
ABŞ administrasiyası ölkənin əvvəlki Prezidenti Donald Trampın dövründə
tətbiq edilən Çin mallarına gömrük rüsumlarının ləğvi imkanları ilə bağlı
məsləhətləşmələrdən sonra bir sıra qərarlar qəbul etmək niyyətindədir.
ABŞ prezidentinin milli təhlükəsizlik
məsələləri üzrə müşaviri Ceyk Sallivan brifinqdə
bildirib ki, Prezident Co Bayden iqtisadi və xarici siyasət məsələləri üzrə məsul əməkdaşlara
Çinə qarşı ticarət siyasətinin kompleks baxışını
aparmağı tapşırıb.
Ceyk Sallivan qeyd edib ki, iqtisadiyyat,
milli təhlükəsizlik məsələlərində qarşıda duran
çağırışlar fonunda necə hərəkət etmək, əvvəlki
administrasiyanın ticarətə yanaşmasından
kənara çıxmaq barədə müzakirələr davam edir.

Həftənin əvvəlində ABŞ-ın Maliyyə naziri
Janet Yellen Tramp dövründə Çindən gələn
mallara tətbiq edilən bəzi gömrük rüsumlarının
götürülməsinin tərəfdarı olduğunu bildirib.
ABŞ-ın keçmiş Prezidenti Donald Trampın
administrasiyası rəsmi Pekinə qarşı hərtərəfli
iqtisadi təzyiq siyasəti aparıb. Vaşinqton 370
milyard dollar dəyərində Çin mallarına gömrük
rüsumları tətbiq edib.
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“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”
Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti

Ümumdünya Meteorologiya Təşkilatı (WMO) okeanların temperaturu
və turşuluq səviyyəsinin rekord həddə çatdığını açıqlayıb. Bu barədə BBC
məlumat yayıb.
masına və yerli icmaların, ilk növbədə
balıqçılıq təsərrüfatının, eləcə də qütb və
yüksək dağ rayonlarının iqtisadiyyatının
təhlükə altına düşməsinə səbəb olub.
Bütün bunlar antropogen istixana qazları
emissiyaları nəticəsində davam edən
iqlim dəyişikliyinin nəticəsi idi. Ekstremal
temperaturlar mərcan rifləri, manqrov
meşələri və dəniz otu yataqları kimi həyati
əhəmiyyətli dəniz ekosistemlərini təhdid
edir.
WMO həmçinin okeanlarda pH
səviyyəsinin ən azı 26 min ilin ən aşağı
səviyyəsinə çatdığını təsdiqləyib. Okeanların turşuluğu artdıqca, onların atmosferdən
karbon qazını udmaq qabiliyyəti durmadan
azalır.
Qeyd olunur ki, son 10 ildə hər il orta
hesabla 4,5 millimetr artdıqdan sonra dəniz
səviyyəsi də keçən il rekord həddə çatıb. Bu,
1993-2002-ci illər arasında müşahidə olunan
səviyyə artım sürətindən iki dəfə çoxdur və
əsasən buz təbəqələrinin əriməsi nəticəsində
buz kütləsinin sürətlə itirilməsi ilə əlaqədardır.
Dəniz səviyyəsinin yüksəlməsi yüz milyonlarla sahil sakinini daha güclü, tez-tez tufan və
daşqın riskinə məruz qoyur.

Mayın 20-də Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin müavini, Narkomanlığa
və Narkotik Vasitələrin Qanunsuz Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə üzrə Dövlət
Komissiyasının sədri Əli Əhmədovun iştirakı ilə narkotik vasitələrin qanunsuz
dövriyyəsinə və narkomanlığa qarşı mübarizə çərçivəsində kütləvi informasiya
vasitələri tərəfindən həyata keçirilən tədbirlərin müzakirəsi məqsədilə Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetində növbəti görüş keçirilib.

FHN-in Fövqəladə halların
nəticələrinin aradan qaldırılması
işinin təşkili Baş idarəsi növbəti
yoxlama tədbirləri həyata keçirib
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Fövqəladə halların
nəticələrinin aradan qaldırılması işinin təşkili Baş idarəsinin
əməkdaşları tərəfindən nazirliyin müvafiq əmrinə uyğun
olaraq, nazirliyin Tibb Xidmətinin fəaliyyətinin müvafiq
normativ-hüquqi aktların tələbərinə uyğun təşkil edilməsi,
döyüş və peşə hazırlığının vəziyyəti, xidmətin təşkili, şəxsi
heyətin nizam-intizamı, sıra hazırlığı, geyim formasının
düzgün daşınması, fiziki hazırlıq üzrə normativlərin
yerinə yetirilməsi, zabit heyətinin komandir hazırlığı
üzrə bilik səviyyələri, mövcud texnika və avadanlıqların
hazır vəziyyətdə saxlanılması, günün nizam qaydalarının
tələblərinə riayət olunması, tibbi təminat və mənəvipsixoloji sahədə görülmüş işlər, xəstələrin müayinəsi və
müalicəsi işlərinin yerinə yetirilməsi üzrə növbəti yoxlama
tədbirləri həyata keçirilib.
Yoxlama zamanı aşkar edilmiş çatışmazlıqların aradan
qaldırılımasına dair tövsiyələr verilib və lazımi metodiki köməklik
göstərilib.

“Xalq qəzeti”

“Dənizçi Təmir-Tikinti” MMC-yə tələb olunan plastik qapı-pəncərə
profilləri və onların aksesuarlarının satın alınması məqsədilə

MÜSABIQƏ ELAN EDIR
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 30 may 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, daxili1263.
Ünvan-Bakı şəhəri, Mikayıl Useynov
küçəsi 2.

“İnşaat Konstruksiyaları Zavodu” ASC
səhmdarlarının nəzərinə!
4 iyul 2022-ci il saat 11.00-da
Bakı şəhəri, Nizami rayonu,
K.Balakişiyev küçəsi 2 nömrəli
ünvanda “İnşaat Konstruksiyaları
Zavodu” ASC səhmdarlarının
növbəti illik ümumi yığıncağı
keçiriləcəkdir.
Gündəlikdəki məsələlər:
1. ASC-nin 2021-ci il üçün

maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin
hesabatı.
2. ASC-nin gəlirlə
işləməməsinin səbəblərinin
araşdırılması və yeni maliyyə
mənbələrinin cəlb edilməsi.
3. Digər məsələlər.
Yığıncaqda müzakirə olunacaq məsələlərə aid materiallarla

ASC-nin inzibati binasında iş
günləri saat 9.00-dan 18.00-dək
ASC sədrinə müraciət etməklə
tanış olmaq mümkündür.
Nəzərinizə çatdırırıq ki, ASC
2021-ci ili zərərlə başa çatdırmış,
mənfəət olmamış və dividend
hesablanmamışdır.
İdarə heyəti
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Mövlud Çavuşoğlu: Miqrasiyanın köklü
səbəblərini aradan qaldırmalıyıq
Türkiyənin YPG-PKK terror təşkilatının
əsarətindən azad etdiyi Suriya rayonlarına
bu ölkədən qaçqın düşmüş 500 min insan
qayıdıb. Ankara dinc Suriya sakinlərinin öz
evlərinə qayıtmasına mane olan bu terror
qruplaşmasına qarşı mübarizəsini bundan
sonra da davam etdirəcək.

Ukrayna
Zelenski “İlin adamı” seçilib
ABŞ-ın nüfuzlu “Timе” nəşrinin
versiyasına
əsasən, Ukrayna
Prezidenti Volodimir Zelenski ilin
ən nüfuzlu insanı
seçilib. Zelenski
“Time” oxucularının reytinqində
3,3 milyon səs (ümumi səslərin 5 faizi) toplayaraq ilk yeri
tutub. Həmçinin 3,5 faiz səs toplayan “SpaceX” və “Tesla”
kompaniyalarının rəhbəri İlon Mask reytinqdə ikinci yeri tutub. İlk üçlüyü Böyük Britaniyanın Baş naziri Boris Conson
tamamlayır.
Xəbəri “Bloomberg” verib.

İtaliya
Baş nazirin açıqlaması
İtaliyanın Baş naziri
Mario Draqi Türkiyəyə
səfər edəcək. M.Draqi
İtaliya Senatındakı
çıxışında iyulun ilk
günlərində Ankaraya
səfər edəcəyini açıqlayıb. Səfər çərçivəsində
ikitərəfli münasibətlərin
perspektivinin müzakirə olunacağı İtaliya-Türkiyə sammitinin keçiriləcəyi bildirilib.
Məlumatı “Euronews” yayıb.

Rusiya
“McDonald’s” ölkədəki biznesini satır
“McDonald’s”
şirkəti Rusiyadakı
biznesini sahibkar
Aleksandr Qovora
satır. Bildirilir ki,
A.Qovor Rusiyanın
bir neçə regionunda
“McDonald’s”ın 25
restoranını idarə
edən “QiD” şirkətinin
sahibidir. Qeyd edilir ki, bundan sonra restoranlar yeni
brend altında fəaliyyət göstərəcək. Eyni zamanda, ABŞ
tərəfi hazırkı əməkdaşların azı iki il müddətinə işdə qalmasını tələb edib. Sövdələşmənin dəyəri hələlik açıqlanmayıb.
Xəbəri “Business İnsider” verib.

ABŞ
“Ford”da nasazlıq aşkarlanıb

ABŞ-ın və dünyanın məşhur şirkətlərindən olan “Ford”
avtokonserni 39 min avtomobili geri çağırıb. Bildirilir ki,
buna avtomobillərdə baş verən yanğınlarla bağlı 16
müraciətin daxil olması səbəb olub. Mövcud nasazlıq
2021-ci il istehsalı olan “Ford Expedition” və “Lincoln
Navigator” modellərində aşkar edilib. Həmçinin şirkət
“Ford” 310 min “Super Duty” “F-250”, “F-350”, “F-450” və
“F-550” markalı yük avtomobillərini də nasaz hava yastığı
probleminə görə geri çağırdığını açıqlayıb.
Məlumatı “AutoCar” yayıb.

Almaniya

“Anadolu” agentliyinin
verdiyi məlumata görə, bu
barədə Türkiyənin Xarici İşlər
naziri Mövlud Çavuşoğlu
mayın 17-20-də BMT-nin
Nyu-Yorkdakı mənzilqərargahında keçirilmiş miqrasiya problemləri ilə bağlı
birinci beynəlxalq forumda
bəyan edib.
Türkiyə XİN başçısının
sözlərinə görə, hazırda Ankara 1 milyon nəfərə qədər
suriyalının təhlükəsiz və
könüllü şəkildə vətənlərinə
qayıtmasına yardım etmək
üçün ayrıca plan üzərində
işləyir.
Türkiyəli diplomat
tədbirdə çıxışı zamanı

xatırladıb ki, miqrasiya
qlobal problem xarakteri alıb və onun həlli
üçün aktiv beynəlxalq
əməkdaşlıq lazımdır. O,
bütün dövlətləri bu sahədə
səmərəli əməkdaşlığa dəvət
edib: “Miqrasiya qlobal və
dayanıqlı yanaşma tələb
edir. Vətənlərindən qaçqın
düşmüş şəxslərin könüllü, təhlükəsiz və ləyaqətli
şəkildə evlərinə qayıtmaları
üçün lazımi şərait yaradılmalıdır. Bundan daha vacibi
isə odur ki, biz miqrasiyanın
köklü səbəblərini aradan
qaldırmalıyıq”.
Çavuşoğlu qeyd edib
ki, Türkiyə özünün miqra-

Hazırladı:
Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

Paşa ƏMİRCANOV,
“Xalq qəzeti”

Dünyada məcburi köçkünlərin
sayı 60 milyona yaxınlaşır
Dünyada münaqişələr
və təbii fəlakətlər
səbəbindən məcburi
köçkünlərin sayı 59,1
milyon nəfərə çatıb. Bu
barədə “Anadolu” agentliyi məlumat yayıb.
Daxili Köçkünlüyün Monitorinqi Mərkəzinin hesabatında 2021-ci ildə ölkədaxili
yerdəyişmə ilə bağlı rəqəmlər
müzakirə olunub. Hesabata
görə, Əfqanıstan və Konqo
Demokratik Respublikasında, xüsusilə Efiopiyada baş
verən daxili münaqişələr
keçən il bu prosesə böyük
təsir göstərib.
Münaqişə və şiddət
səbəbindən 2021-ci ildə
14,4 milyon daxili miqrasiya
qeydə alınıb və buna görə də
daxili miqrasiya 2020-ci illə
müqayisədə 50 faiz artıb.
Keçən il ən böyük köçkün
prosesi Afrikada baş verib.
Belə ki, 5 milyondan çox
insan Efiopiyanın ən çox
daxili miqrasiyanın yaşandığı
ölkə olan Tiqray bölgəsindəki
münaqişə səbəbindən
evlərini tərk edib.
Yaxın Şərq və Şimali

Afrikada daxili miqrasiya
Suriya, Liviya və İraqda
münaqişələrin səngiməsi ilə
2021-ci ildə 10 ilin ən aşağı
nöqtəsinə düşüb, lakin bu
iki regionda ümumi köçkünlük nisbəti “həyəcanverici
dərəcədə yüksək” olaraq
qalıb.
Keçən il həm də Konqo
Demokratik Respublikası,
Əfqanıstan və Myanmada ən
yüksək yerdəyişmə rəqəmləri
qeydə alınıb.
Təbii fəlakətlər və iqlim
hadisələri də böyük ölçüdə
daxili miqrasiyaya səbəb
olub və nəticədə 2021-ci ildə
ümumilikdə 23,7 milyon daxili

miqrasiya baş verib.
2021-ci ilin sonuna yaxın
yerdəyişmələrin ümumi sayı
rekord səviyyəyə yüksələrək
59,1 milyon nəfərə çatıb.
Məcburi köçkünlərin
təxminən 25 milyonu 18
yaşdan kiçikdir. Bildirilir ki,
köçkünlərin vəziyyəti başqa
ölkələrə üz tutan qaçqınlardan daha pisdir.
Qeyd olunub ki, Ukrayna-Rusiya müharibəsi
səbəbindən Ukraynada
məcburi köçkünlərin sayı bu
hesabata salınmayıb.

Rövşən ATAKİŞİYEV,
“Xalq qəzeti”

“The Vashington Post” nəşri yazıb ki, Birləşmiş
Ştatlar Prezidenti Co Baydenin Cənubi Koreyaya və
Yaponiyaya turnesi başlayıb. Nəşr qeyd edib ki, səfər
mayın 24-dək davam edəcək. Səfər çərçivəsində Ağ ev
rəhbəri hər iki ölkənin liderləri ilə görüşəcək.
Məlumata görə, Baydenin səfərinin əsas məqsədi
hökumətlər, iqtisadiyyatlar
və xalqlar arasında əlaqələri

Dünya bazarında “qara qızıl”ın
qiyməti artmaqda davam edir.
Londonun “İCE” (“ Inter Continental Exchange Futures”) Birjasının
məlumatına görə, “Brent” markalı neftin
qiyməti 0,62 faiz artaraq bir bareli
111,35 dollar olub. “NYMEX” (“New
York Mercantile Exchange “) Birjasının
məlumatına görə, Texas sortu adlandırılan ABŞ-ın “WTI” markalı neftinin
qiyməti 1,21 faiz artaraq bir bareli

ÂÂ Mayın 21-də
ÂÂ Bakıda və Abşeron yarımadasında
dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, gün
ərzində əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir.
Lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə yağış
yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyi
əsəcək, gündüz mülayim cənub-qərb küləyi ilə
əvəz olunacaq. Gecə 12-14°, gündüz 18-22°,
Bakıda gecə 12-14°, gündüz 19-21° isti olacaq.
Atmosfer təzyiqi 767 mm civə sütunundan 764
mm civə sütununa enəcək, nisbi rütubət 60-65
faiz olacaq.
ÂÂ Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək,
Şahbuz və Şərur rayonlarında əsasən
yağmursuz keçəcək. Lakin gecə bəzi yerlərdə
şimşək çaxacağı, qısamüddətli yağış yağacağı
ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman
olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Gecə 7-12°,

BAŞ REDAKTOR

T E L E F O N L A R:

HƏSƏN
HƏSƏNOV

Məsul katib: 493-61-02
Şöbələr: 493-59-03 (8 xətli), 493-69-47, 493-34-13,
493-34-23, 493-59-47, 493-45-18, 493-33-01, 598-84-13.
Reklam və elanlar: 493-82-21, Faks: (99 412) 493-02-80, 598-28-64;
E-mail: xalqqazeti@gmail.com

110,85, Azərbaycanın “AzeriLight” markalı neftinin qiyməti 0,48 faiz artaraq bir
bareli 118,99 dollar olub.
Rusiya Baş nazirinin müavini,
ölkənin energetika naziri Aleksandr
Novak bildirib ki, əgər Avropa İttifaqı Rusiya neftinə embarqo qoysa, onda neftin
coğrafiyası dəyişə bilər. Neft başqa
ölkələrə daha baha qiymətə satılar. May
ayından etibarən Rusiyada neft hasilatı
sutkada 232 min barel artıb.
OPEC+ dövlətlərinin məlumatına
gündüz 22-27° isti olacaq.
ÂÂ Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd,
Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy
rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı,
arabir yağış yağacağı, gündüz əsasən
yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər
bəzi yerlərdə duman olacaq. Mülayim qərb küləyi
əsəcək. Gecə 2-6°, gündüz 6-11° isti olacaq.
ÂÂ Şərqi Zəngəzur: Cəbrayıl, Kəlbəcər,
Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında bəzi
yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı,
gündüz əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir.
Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq.
Mülayim qərb küləyi əsəcək. Gecə 2-6°, gündüz
6-11° isti olacaq.
ÂÂ Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Füzuli
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə
və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Mülayim
qərb küləyi əsəcək. Gecə 6-10°, gündüz 18-23°
isti olacaq.
ÂÂ Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz,
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən,
Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar

daha da dərinləşdirməkdir.
ABŞ lideri səfər əsnasında
Cənubi Koreyanın yeni
seçilmiş Prezidenti Yun Sok

Elçin ABBASOV,
“Xalq qəzeti”

Ukraynalı general: Xarkovda
23 yaşayış məntəqəsini azad etmişik
Ukrayna Ordusu Xarkov
istiqamətində irəliləməkdə davam edir.
Belə ki, bu ölkənin Silahlı Qüvvələri
Xarkov istiqamətində bu il mayın
5-dən başlayaraq keçirdikləri hərbi
əməliyyatlarda 23 yaşayış məntəqəsini
azad ediblər.
UNİAN agentliyi yazır ki, bu barədə,
Ukrayna Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının
Baş Əməliyyat İdarəsinin rəis müavini,
briqada generalı Aleksey Qromov jurnalistlər
üçün keçirdiyi brifinqdə məlumat verib.
“Düşmən ağır top və artilleriya qurğularından
cavab atəşlərini gücləndirib, qoşunlarımızın
hücumunu və Ukraynanın dövlət sərhədinə
çıxışını dəf etməyə çalışırıq”, - deyə general
bildirib.
Lakin Donbas istiqamətindəki döyüşlərdə
dünən Rusiya Silahlı Qüvvələrinin çox da
böyük olmayan məsafədə irəliləməsi nəzərə
çarpıb. Dünən Ukraynanın cənubunda –
Xerson və Nikolayev şəhərləri istiqamətində
də gərgin döyüşlər davam edib.

Xatırladaq ki, bu il fevralın 24-də Rusiya Ordusunun Ukraynaya qarşı başladığı
hərbi əməliyyat davam edir. Hər iki tərəfdən
minlərlə hərbçi həlak olub. Ölənlər və yaralananlar arasında qadın, uşaq və qocalar da
var.
Ukraynanın altı milyondan çox vətəndaşı
ölkəni tərk ediblər. Qaçqın ailələri ən çox
Polşa, Macarıstan və Rumıniya ərazisində
yerləşdiriliblər. Müharibə isə uzanır.
Ekspertlər deyirlər ki, Rusiya-Ukrayna silahlı
qarşıdurmasının tezliklə bitməsi gözlənilmir.

Mahmud QƏRİBOV, “Xalq qəzeti”

Rusiya qaz ixracından
100 milyard dollar xalis
gəlir əldə edə bilər

Fransanın “Ecbos” qəzetinin yazdığına görə, 2022-ci ildə Rusiya qaz
ixracından 100 milyard xalis gəlir əldə
edə bilər.

Avropa İttifaqı hər gün Rusiyanın “Qazprom”
şirkətinə 200 milyon dollar ödəyir. Əgər Avropa Rusiyadan qaz idxalını məhdudlaşdırsa,
yenə də Moskva qaz ixracından rekord gəlir
əldə edəcək.
Mütəxəssislər bildiriblər ki, onlar hələ neft,
daş kömür və digər enerji resurslarını nəzərə
almırlar. Rusiya bu sahələrdən də rekord gəlir
əldə edir.

Qəzetə müsahibəsində yanacaq üzrə
mütəxəssis Torri Bros bildirib ki, ötən ilə
nisbətən bu il qazın qiyməti 2 dəfə artıb.

Neftin ixrac coğrafiyası dəyişə bilər

“Borussiya” heyətini gücləndirib
Almaniya Bundesliqasının aparıcı
klublarından olan
“Borussiya” komandası heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib.
Dortmund
təmsilçisi “Köln”ün
yarımmüdafiəçisi
Salih Özcanı transfer
edib. 24 yaşlı futbolçu artıq yeni komandası üçün tibbi
müayinədən keçib. Xatırladaq ki, Türkiyə millisinin üzvü
2020-ci ilin yayından “Köln”də çıxış edir.
Məlumatı “Eurosport” yayıb.

siya siyasətini Təhlükəsiz,
nizamlı və requlyar miqrasiya
haqqında Qlobal Müqaviləyə
uyğun olaraq qurur. O deyib:
“Biz miqrantların ləyaqətinin
qorunmasına və rifahının
təminatına istiqamətlənmiş
bütün təşəbbüslərdə fəal
iştirak edirik”.
XİN başçısı əlavə edib
ki, 2014-cü ildən başlayaraq
Türkiyə dünyada ən çoxsaylı qaçqın ordusunu qəbul
edib. Bundan əlavə, onun
sözlərinə görə, Ukraynada
hərbi münaqişə başlayandan
sonra da ölkəyə qaçqınlar
gəlməkdədir. Artıq 145 min
ukraynalı qaçqın Türkiyə
ərazisində sığınacaq tapıb.

Co Baydenin Asiyaya
turnesi başlayıb

Yol və Yaponiyanın Baş naziri Fumio Kişida ilə ikitərəfli
görüşlər keçirəcək.
Bildirilir ki, o, Cənubi
Koreya və Yaponiya liderləri
ilə danışıqlarda təhlükəsizlik
sahəsində münasibətlərin
dərinləşdirilməsi, iqtisadi
əlaqələrin gücləndirilməsi
və praktiki nəticələrə nail
olmaq üçün əməkdaşlığı
genişləndirmək yollarını müzakirə edəcək. O,
həmçinin Tokioda Dördtərəfli
Təhlükəsizlik Dialoqunun
(ABŞ, Avstraliya, Hindistan və Yaponiyadan
ibarət QUAD) liderləri ilə
görüşəcək.
Ən son məlumata
görə, Bayden Asiyaya
səfəri zamanı Ukraynada
müharibə aparan Rusiyanın
əsas gəlir mənbələrindən
biri olan neft qiymətlərinin
məhdudlaşdırılması
məsələsini də müzakirə masasına çıxaracaq.

Qəzənfər QASIMOV,
“Xalq qəzeti”

Rusiya 25 milyon ton
buğda ixrac edəcək
görə, may ayından etibarən hasilat sutkada 432 min barel artırılıb.
Azərbaycanda neft hasilatı sutkada 7
min barel artırılıb.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”
rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı,
arabir yağış yağacağı gözlənilir. Gündüz əsasən
yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər bəzi
yerlərdə duman olacaq. Mülayim qərb küləyi
əsəcək. Gecə 5-9°, gündüz 15-20° isti, dağlarda
gecə 1° şaxtadan 3°-dək isti, gündüz 4-8° isti
olacaq.
ÂÂ Mingəçevir, Yevlax, Göyçay, Ağdaş,
Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan,
Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Şirvan,
Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında
bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış
yağacağı, gündüz əsasən yağmursuz keçəcəyi
gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman
olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Gecə 8-12°,
gündüz 20-25° isti olacaq.
ÂÂ Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara
rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı,
arabir yağış yağacağı gözlənilir. Gündüz əsasən
yağmursuz keçəcək. Səhər bəzi yerlərdə duman
olacaq. Mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Gecə
11-14°, gündüz 20-25°, dağlarda gecə 5-8°,
gündüz 12-15° 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

Rusiyanın BMT-dəki daimi nümayəndəsi Vasili
Nebenzya Təhlükəsizlik Şurasının iclasında ərzaq
təhlükəsizliyindən danışarkən bildirib ki, Rusiya xarici
ölkələrə avqustun 1-dən ilin sonunadək 25 milyon ton
yüksək keyfiyyətli buğda ixrac edə bilər. Ötən il Rusiya
xarici ölkələrə 30 milyon ton yüksək keyfiyyətli buğda
ixrac edib.

Vasili Nebenzya bildirib
ki, hazırda Rusiyada bol
taxıl məhsulu yetişib. Rusiya
istədiyi vaxt bütün dünyaya
buğda ixrac edə bilər. Bundan əlavə, bir çox dövlətlər
hələ də Rusiya enerjidaşıyıcılarından asılıdırlar.
Beləliklə, Rusiya həm taxıl,
həm də yanacaq məsələsində bütün dövlətlərə yardım edə bilər.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
Odlar Yurdu Universitetinin rektoru Əhməd Vəliyev
ailəsi ilə birlikdə və universitetin kollektivi AMEA-nın
Dendrologiya İnstitutunun baş direktoru, AMEA-nın
müxbir üzvü, professor
TOFİQ MƏMMƏDOVUN

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