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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Özbəkistana dövlət səfəri

Daşkənddən Ürgənc şəhərinə yoladüşmə

Özbəkistanda dövlət səfərində olan
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev iyunun 22-də Daşkənddən Ürgənc
şəhərinə yola düşüb.

Ürgənc şəhərinin Beynəlxalq
Hava Limanında qarşılanma

Hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı İslam
Kərimov adına Daşkənd Beynəlxalq Hava Limanında
Prezident İlham Əliyevin şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi
düzülmüşdü.

AZƏRTAC

İçan-Qala Dövlət Tarixi
Memarlıq Muzeyi ilə tanışlıq

Özbəkistanda dövlət səfərində
olan Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev və
Özbəkistan Respublikasının Prezidenti Şavkat Mirziyoyev iyunun
22-də Xivə şəhərində İçan-Qala
Dövlət Tarixi Memarlıq Muzeyi ilə
tanış olublar. İçan-Qala barədə
dövlətimizin başçısına məlumat
verildi.
Bildirildi ki, İçan-Qala Dövlət Tarixi
Memarlıq Muzeyi 1920-ci ildə yaradılıb.
1969-cu ildə tarixi İçan-Qala şəhəri muzey-qoruq elan edilib. Xivə şəhəri qədim
Xivə xanlığının paytaxtı olub. Xivə
şəhərindəki nəhəng İçan-Qala kompleksini gil divarlar əhatə edir.
(ardı 2-ci səhifədə)

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev iyunun 22-də Özbəkistanın
Ürgənc şəhərinə gəlib.

Hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı Ürgənc
şəhərinin Beynəlxalq Hava Limanında Prezident İlham Əliyevi
Özbəkistan R
 espublikasının Prezidenti Şavkat Mirziyoyev
qarşıladı.

AZƏRTAC
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İçan-Qala Dövlət Tarixi Memarlıq Muzeyi ilə tanışlıq
(əvvəli 1-ci səhifədə)
İçan-Qala da daxil olmaqla
Xivə şəhəri 1990-cı ildə UNESCOnun maddi mədəni irs siyahısına
daxil edilib. Sarayı gəzdikcə
divarlarda diqqət çəkən mavi
ornamentlər göz oxşayır, insan bir anlıq özünü orta əsrlər
saray dövründə təsəvvür edir.
Muzeyin fondunun əsasını xan
dəftərxanasının sənədləri və sarayın müxtəlif əşyaları təşkil edir.
Qeyd edildi ki, ümumi sahəsi
26 hektar olan muzeydəki ekspozisiyalar Özbəkistanın qədim tarixini
və müasir dövrünü əlaqələndirir.
Burada Xivə xanlığının, qədim
Xarəzmin tarixi, etnoqrafiyası,
sənət nümunələri, müxtəlif kolleksiyalar ilə bağlı 14 stasionar muzey
və ekspozisiyalar var.
Muzeydə, həmçinin Xivə xanlığının tarixi barədə nəşrlər nümayiş
etdirilir.
Muzeyin əsas işi eksponatların
toplanması, onların öyrənilməsi,
nümayişi və abidələrin
mühafizəsindən ibarətdir.
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Dövlət başçıları Xivə şəhərində “Nurullaboy”
saray kompleksi ilə tanış olublar

Dörd hissədən ibarət saray
kompleksinə ümumilikdə
100-dən çox zal və otaq,
o cümlədən mərasim və
məhkəmə zalları, yaşayış
binaları və mədrəsə daxildir.
Saray kompleksindəki bütün
tikililər uzunluğu 650 metrdən
çox olan güclü istehkamla
əhatə edilib. Qala divarı
üzərində yarımdairəvi qüllələr
ucaldılıb. Rusiya imperatoru
II Nikolay kompleksin tikintisi
başa çatdıqdan sonra saraya
iki çilçıraq və kiçik bir elektrik
stansiyası bağışlayıb.
“Nurullaboy” sarayı milli
və Avropa memarlıq üslublarının vəhdəti əsasında inşa
olunub. Bu da həmin dövrdə
şəhərsalma sahəsində
üstünlük təşkil edən üslubla
əlaqədardır. Qızılı və rəngli
rəsmlərlə örtülmüş məşhur
Xivə oymaları sarayın

İyunun 22-də Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
və Özbəkistan Respublikasının Prezidenti
Şavkat Mirziyoyev Xivə şəhərində
“Nurullaboy” saray kompleksi ilə tanış
olublar.

Saray kompleksi barədə
dövlət başçılarına məlumat
verilib. Bildirilib ki, əzəməti
və gözəlliyi ilə məşhur olan
“Nurullaboy” saray kompleksi
Xivə xanı II MəhəmmədRəhimbayanın əmri ilə
1906-1912-ci illərdə tikilib.

cəlbediciliyini daha da artırır.
Saray kompleksində
daimi rəsm sərgiləri fəaliyyət
göstərir, tarixi sənədlər, milli
geyim nümunələri nümayiş
olunur.

AZƏRTAC

Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev
tərəfindən Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevin şərəfinə qəbul təşkil edilib

İyunun 22-də Xivə şəhərində Özbəkistan Respublikasının
Prezidenti Şavkat Mirziyoyev tərəfindən Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin şərəfinə qəbul
təşkil edilib. Qəbulda konsert proqramı təqdim olunub.

Dövlət başçıları incəsənət ustalarının
çıxışlarını dinləyib, onlarla söhbət
ediblər.
Prezident Şavkat Mirziyoyev:
Əvvəlcə, bu gün bizim sənətçilər dostum, qardaşım İlham Heydər oğluna
gözəl Xivədə, Özbəkistanda bizim
mədəniyyətimizi, sənətimizi və onların
yaxınlığını göstərdilər. Mən Sizə olduqca minnətdaram və bu gün çox qurur
hissi keçirdim ki, qardaşımla bir dildə
danışdıq və aramızda tərcüməçi yox
idi. Bu sənətçilər bizim mədəniyyətimizi,
tariximizi, soykökümüzü, birliyimizi dərin
sevgi, məhəbbət və ehtiramla tərənnüm
etdilər, göstərdilər ki, bu iki böyük xalqın
tarixi birliyi və gələcəyi həqiqətən də

sarsılmazdır. Biz dünəndən dostluğumuz, əlaqələrimiz haqqında danışır və
müzakirələr aparırıq. Lakin bu gün bizə
bunu əməli olaraq sənət ilə göstərdiniz.
Mən sizə minnətdaram.
Son illər bizim mədəniyyətimizə,
tariximizə, ümumiyyətlə, makomumuza və muğamımıza ehtiramla
yanaşmağımız təqdirəlayiqdir. İllər
ötəcək, əsrlər keçəcək və gələcəkdə
siz bu mədəniyyətin iştirakçıları olacaqsınız. Övladlarınız, qonşularınız,
dostlarınız həmişə bu mədəniyyət ilə
təmasda olacaqlar. Mən qardaşım İlham
Heydər oğluna məmnuniyyətlə demək
istəyirəm ki, bu gün sənətçilər bizə
Yeni Özbəkistanda yeni mədəniyyəti

göstərdilər.
Prezident İlham Əliyev: Qardaşım
Şavkat Miromonoviçin bütün dediklərini
mən anladım, tərcüməçiyə ehtiyac
qalmadı. Mənim dövlət səfərim bu gün

başa çatır. Dünən Daşkənddə, bu gün
Xivədə, Ürgəncdə, Xarəzm vilayətində
olmağımdan çox məmnunam. Dünən
və bu gün bir daha gördüm ki, xalqlarımız bir-birinə nə qədər yaxındır.
Mədəniyyətimiz, incəsənətimiz,
ümumiyyətlə, xalqlarımızın kökləri birdir.
Bu gün Azərbaycan dilində oxunan
mahnılar, nəğmələr sanki Azərbaycan
müğənniləri tərəfindən ifa olundu.
Heç bir ləhcə, şivə yoxdur. Bu, nəyi
göstərir? Xalqlarımızın birliyini. Siz Türk
mədəniyyətimizi tərənnüm edən ifaçılar,
sənətkarlar və mədəniyyət ustadları
bizim fəxrimizsiniz.
(ardı 3-cü səhifədə)
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Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev
tərəfindən Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevin şərəfinə qəbul təşkil edilib

(əvvəli 2-ci səhifədə)
Şavkat Miromonoviçlə bu masa arxasında söhbət əsnasında o, hər bir ifaçının adını bilirdi. Bilirdi harada oxuyub,
bu, Bakıda oxuyub, o orada oxuyub, bu,
mədəniyyət naziridir, o orada. Bu, onu
göstərir ki, Prezident hər bir sənət adamının məsələləri ilə şəxsən məşğul olur.
Onun sizə olan sevgisi özbək xalqına
olan sevgisidir.
Bu gün yeni Özbəkistanı mən özüm
üçün kəşf etdim. Yeni Özbəkistan
qardaşımın simasında, sizin simanızda
çiçəklənir. Yeni Özbəkistanın həyatı
uğurlu olsun, xeyirli olsun. İnşallah,
hamımız - özbək və Azərbaycan xalqları
bir yumruq kimi birlikdə olacağıq.
Prezident Şavkat Mirziyoyev:
İnşallah.
Prezident İlham Əliyev: Bu
papaqlardan bizdə də var. Xarəzm

şivəsi, ləhcəsi Azərbaycan dilinə çox
oxşayır. Biz bu papağa Buxara papaq
deyirik.
Prezident Şavkat Mirziyoyev: Biz
ilk gündən qardaşım İlham Heydər oğlu
ilə xeyli məsələləri reallaşdırmaq, birliyimiz, həmrəyliyimiz, ən əsası dinc yaşayışımız, firavanlığımızla bağlı çox fikir
mübadiləsi apardıq və qərarlar qəbul
etdik. Gələcək əməkdaşlığımızla bağlı
böyük planları müzakirə etdik. Mən bir
məsələni sizlərə bildirmək istəyirəm ki,
iqtisadiyyat, siyasət vacibdir, lakin bizi
birləşdirən əsas dəyər mədəniyyətdir.
Düşünürəm ki, bizləri birləşdirən
möhkəm vasitə mədəniyyətdir. Biz
razılaşdıq ki, heç olmasa üç aydan bir
qarşılıqlı səfərlər reallaşdıraq, gedişgəlişi artıraraq mədəni birliyimizi yeni
müstəviyə qaldıraq.
Cari ilin noyabrında Səmərqənd
şəhərində keçiriləcək görüşümüz

Daşkənddəki “Kuksaroy” dövlət
iqamətgahında Prezident İlham Əliyevin
şərəfinə rəsmi ziyafət verilib

zamanı orkestrimizin iştirakı ilə muğam
və makom sənətinə dair Füzuli, Nəvai
şeirləri əsasında birgə konsert təşkil
etmək necə də gözəl olar. Düşünürəm
ki, Siz buna bir ay hazırlaşsanız,
nə qədər yüksək nəticə əldə edə
bilərsiniz. Heç bir niyyətimiz, amalımız
mədəniyyətsiz, mədəniyyətlə təmasda
olmadan reallaşa bilməz.
Özbəkistanın paytaxtı Daşkənd öz
yerində, Xivədə, Xarəzm vilayətində,
uzaq bir diyarımızda qardaşım üçün
bu konserti hazırlayan orkestrimizə
minnətdarlığımı bildirirəm. Mədəniyyət
nazirimiz bu orkestri təşkil etdi və
mən bunun üçün onun xidmətini
qiymətləndirirəm. Sağ olun.
Prezident İlham Əliyev: Sağ olun.
Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.

Səfər
başa çatdı

AZƏRTAC

İyunun 21-də Daşkənddəki “Kuksaroy” dövlət iqamətgahında
Özbəkistan Respublikasının Prezidenti Şavkat Mirziyoyevin adından
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin şərəfinə
rəsmi ziyafət verilib. Ziyafətdə konsert proqramı təqdim olunub.

Azərbaycan
Respublikasının
Prezidenti İlham
Əliyevin Özbəkistan
Respublikasına dövlət
səfəri iyunun 22-də başa
çatıb.

Sonra prezidentlər İlham Əliyev və
Şavkat Mirziyoyev incəsənət ustaları ilə
söhbət ediblər.
Prezident Şavkat Mirziyoyev: Bu,
ilk görüşdür. Biz Azərbaycana gedəcəyik.
Mədəniyyət günləri əvvəl Azərbaycanda,
sonra isə Özbəkistanda keçiriləcək. Biz
razılaşdıq ki, Müstəqillik Günündə həm
azərbaycanlı, həm də özbək artistləri
Azərbaycanın və Özbəkistanın Xalq
artisti adları ilə təltif edək. Lakin münsiflər
heyəti belə qərara gəlib ki, birinci
namizəd Nəsibə xanımdır.
Prezident İlham Əliyev: Mən bu
gün qardaş Özbəkistanda olmağımdan
çox məmnunam. Qardaşım Şavkat
Miromonoviç ilə bu gün bütün günü bir
yerdəyik və bu günün sonunda siz bizi

Hər iki ölkənin dövlət
 ayraqlarının dalğalandığı Ürgənc
b
şəhərinin Beynəlxalq Hava Limanında Prezident İlham Əliyevi
Özbəkistan Respublikasının
Prezidenti Şavkat Mirziyoyev yola
saldı.
AZƏRTAC

sevindirdiniz, yəni, öz sənətinizlə, öz
musiqinizlə, Azərbaycan və özbək mahnılarının gözəl ifası ilə bizi sevindirdiniz.
Dinimiz də, dilimiz də, mədəniyyə
timiz də birdir, köklərimiz də birdir. Bu
gün birlik hamımızın gözü qarşısındadır və bu birliyi biz əbədi etməliyik.
Sağ olun, sizə təşəkkür edirəm. Sizin
hər birinizi Azərbaycana dəvət edirəm.
Azərbaycanda sizi qəbul etməyə hazırıq. Buna çox şad olarıq.
İncəsənət ustaları: Çox sağ olun.
Xoş gəlmisiniz.
Prezident Şavkat Mirziyoyev:
Mənim əziz qardaşım, bizim əziz qonağımız bu gün Özbəkistana səfərə gəlib.
Ümumiyyətlə, mənim qardaşımın səfəri
tarixi səfərdir. Bizim birinci tədbirimiz

Azərbaycan xalqının böyük oğlu Heydər
Əlirza oğlu Əliyevin adını daşıyan
meydanın, küçənin və onun abidəsinin
açılışı oldu. Bu, bizim tariximizdir, bizim
səmimi dostluğumuzun təcəssümüdür.
Bizim dostluğumuzun təcəssümü
olan nailiyyətləri çox göstərmək olar.
Biz ruhən, mənəviyyatca, baxışlarımıza görə daha yaxın olanda bu, çox
qiymətlidir. Bizim üçün Azərbaycanın
və ya Özbəkistanın heç bir fərqi yoxdur.
Bizim böyük ortaq tariximiz var.
Dövlətimizin başçısını salamlayan
Özbəkistan Ali Məclis Senatının sədri
Tənzilə Narbayeva dedi: Mehriban
xanıma məndən salam deyin.
Prezident İlham Əliyev: Sağ olun.
Hökmən deyərəm.
Tənzilə Narbayeva: Biz onu çox
yaxşı tanıyırıq.
Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.
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Dövlət qulluqçularının təltif edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin
23-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara
alıram:
Dövlət qulluğunda səmərəli
fəaliyyətinə görə aşağıdakı şəxslər
təltif edilsinlər:

2-ci dərəcəli “Vətənə
xidmətə görə” ordeni ilə
Qurbanov Firudin İsa oğlu

3-cü dərəcəli “Vətənə
xidmətə görə” ordeni ilə
Bayramov Azər Əziz oğlu
Dövlətxanov Dövlətxan
Famil oğlu
Həsənov Təbriz Oruc oğlu
Rəsulova Gülnar Akif qızı

“Tərəqqi” medalı ilə
Abasov Lətif Böyükağa oğlu
Abbasov Amil Zərqəm oğlu
Adıgözəlov Mehman Musa oğlu
Atai İradə Nəcəfqulu qızı
Babayev Fərman Qəzənfər oğlu
Babayeva Tatyana Vitalyevna
Balakişiyev Gəray Sarı oğlu
Bayramov Aydın Oqtay oğlu
Cəfərov Zöhrab Şahverdi oğlu
Dadaşov Fərəc Balabəy oğlu
Dadaşova Xalidə Nəriman qızı
Əbdürəhmanova Sofiya
Məmmədovna
Əkbərov Elman Əsgər oğlu
Əliyev Elnur Ələddin oğlu

Feyzullayev Rəhman
İbrahim oğlu
Fərəcov Xəlil Şaban oğlu
Gülməmmədov İsmayıl
Şirməmməd oğlu
Həbiyev İlqar İgid oğlu
Həsənov Əli Oruc oğlu
Həsənov Hamil Mirzə oğlu
Həsənov Həsən Oruc oğlu
Həşimov Ramik Rəhman oğlu
Hüseynov Hüseynağa
Allahverdi oğlu
Xubanov Saleh Lətif oğlu
İsayev Vüsal İbrahim oğlu
İsmayılova Gülnarə Əbilfət qızı
İsmayılova Kəmalə Ənvər qızı
Kərimov İsrafil Ələkbər oğlu
Kərimova Sahibə İsmayıl qızı
Qasımova Humay İldırım qızı
Qazıbəyov Səfər Arif oğlu
Qəmbərov Süleyman
İsmayıl oğlu
Mahalova Afaq Yusif qızı
Mahmudov Allahverən
Məmmədqulu oğlu
Məmmədov Əhməd Veysəl oğlu
Məmmədov Rəhim Oqtay oğlu
Məmmədov Tofiq Canbaxış oğlu
Muxtarov Muxtar Rzaqulu oğlu
Muxtarov Vəli Əliheydər oğlu
Nəzərov Mehman Əkbər oğlu
Novruzov Nurəddin
Məhəmməd oğlu
Sadıqova Nigar Pirverdi qızı
Səmədova Solmaz Əjdər qızı
Şirəliyev Yaşar
Əhmədsoltan oğlu
Tağıyev Tağı Oruc oğlu
Tarverdiyev Fikrət Əlisimran oğlu

“Dövlət qulluğunda
fərqlənməyə görə” medalı ilə
Abbasov Eldar Murğuz oğlu
Abbasov Nazim Süleyman oğlu
Abdulla Rəşad Qalib oğlu
Abdullayev İlham Tofiq oğlu
Abdullayev Yalçın İsa oğlu
Abdullayeva Necmə Abdulla qızı
Abdullayeva Şəhla Abdulla qızı
Ağammədov Şahin Tərxan oğlu
Ağayev Əli Nəbi oğlu
Ağayev Famil Məhəmməd oğlu
Axundov İlqar Şəmşəd oğlu
Aslanov Şair Beykəs oğlu
Aslanova Fəzilə Soltan qızı
Bağırov Əhəd İsrafil oğlu
Bağırova Mehriban Nazim qızı
Balacayeva Zivər Barat qızı
Bayramov Mədəd Əjdər oğlu
Bayramova Gülşən Novruz qızı
Bayramzadə Yalçın Rasim oğlu
Binnətov Natiq Saməddin oğlu
Calalova Lamiyə Tofiq qızı
Cavadov Emil Əjdər oğlu
Cavadov Xalid Ramiz oğlu
Cavadov Natiq Eldar oğlu
Cavadova Sevda Mahmud qızı
Cəbrayılov Elşad Mehman oğlu
Cəfərli Adilə Ənvər qızı
Cəfərov Mətləb Məmməd oğlu
Cəfərova Gülüstan Hidayət qızı
Cəlilov Vəli Amil oğlu
Cəlilova Hicran Qafar qızı
Eyvazov Emin Yaqub oğlu
Əhmədov Anar Hüseyn oğlu
Əhmədov Azad Atababa oğlu
Əhmədov Cavid İmran oğlu

Əhmədov Xanmusa Firidun oğlu
Əhmədov İlkin Bəhram oğlu
Əhmədov Ramal Nurəddin oğlu
Əhmədova Kəmalə Lətif qızı
Ələkbərov İsmayıl Qurban oğlu
Əlişov Natiq İbrahim oğlu
Əliyev Akif Rəhman oğlu
Əliyev Bayram Feyzulla oğlu
Əliyev Elgin Hümbət oğlu
Əliyev Fəraid Həbib oğlu
Əliyev Mübariz Nəriman oğlu
Əliyev Ruslan Şahvəli oğlu
Əliyev Şababa Məzahir oğlu
Əliyev Ülfət Fazil oğlu
Əliyeva Afaq Qromin qızı
Əliyeva Çimnaz Məstan qızı
Əliyeva Sevil Fərəməz qızı
Əliyeva Zəminə Qadir qızı
Əməşov Yaşar Allahqulu oğlu
Əmrahov Rəşad Tofiq oğlu
Əsədov Anar Mehman oğlu
Əsədov İnam Zakir oğlu
Əsgərov Elvin Akif oğlu
Əyyubova İradə Abuzər qızı
Əzizov Rasim Dursunəli oğlu
Fətiyev Elman Yaşar oğlu
Hacıyev Ruhşad Elton oğlu
Hacıyeva Zahra Qardaşxan qızı
Heydərov Kamil Qafar oğlu
Həmzəyeva Leyla Ələmdar qızı
Həsənova Rubabə İmran qızı
Hümbətov Nurəddin İslam oğlu
Hüseynov Anar Fazil oğlu
Hüseynov Bəxtiyar Baloğlan oğlu
Hüseynov Nizami Məsi oğlu
Hüseynov Sənan Eldar oğlu
Hüseynov Sənan Sabir oğlu
Hüseynov Yunis Fazil oğlu

Hüseynova Məlahət Səməd qızı
Hüseynova Vəfa Astan qızı
Xanabadlı Leyla Zahid qızı
Xancanov Xanlar Baloğlan oğlu
Xasənmədov Emil Əhməd oğlu
Xəlilov İlham Caiz oğlu
İbrahimli İlahə Nurəddin qızı
İbrahimov Qalib Əhmədağa oğlu
İbrahimov Vüsal Əvəz oğlu
İbrahimov Yaşar Əkbər oğlu
İbrahimova Aynur Elman qızı
İbrahimova Zəhra Aydın qızı
İlyasov Səbuhi Bəlqiyas oğlu
İmanov Elvin Kazım oğlu
İsayev Aydın İsabəy oğlu
İsayev Bahəddin Həsən oğlu
İsayev Fərid Zahid oğlu
İsayev Zaur Firqət oğlu
İsgəndərov Ravil Məmməd oğlu
İsmayılov Rafiq Səlim oğlu
İsrafilov Samir Malik oğlu
Kərimov Hikmət İsfəndiyar oğlu
Kərimov İlham Yadulla oğlu
Kərimova Lalə Hekayət qızı
Qaffarzadə Pərviz Mahir oğlu
Qaralov Bəkir Teymuraz oğlu
Qarayev Nadir Bədir oğlu
Qəhrəmanova Amaliya Qəfər qızı
Qəhrəmanova Səkinə
Hümbətalı qızı
Qəmbərova Şəbnəm Hafiz qızı
Qənbərov Nazim Nəcəf oğlu
Quliyev Gülbala Rza oğlu
Quliyev Rasim Rəhim oğlu
Quliyev Sabir Pirqulu oğlu
Quliyev Teymur İsmixan oğlu
Quliyeva Kəmalə Kamil qızı
Quliyeva Nurlana Aftandil qızı

Qurbanov Arif Paşa oğlu
Mahmudova Pərvin Mahmud qızı
Məcidov Rövşən Qəhriman oğlu
Məhərrəmova Sahibə
Şaxhüseyn qızı
Məlikova Günel
Əbdulməmməd qızı
Məmmədəliyeva Könül
Ziyadxan qızı
Məmmədli Azər Köçəri oğlu
Məmmədov Cavid Nəriman oğlu
Məmmədov Ceyhun
Qəribağa oğlu
Məmmədov Xudakərim
Avtandil oğlu
Məmmədov İsa Fərahim oğlu
Məmmədov Kərim Türbəndə oğlu
Məmmədov Sahib Pirnəzər oğlu
Məmmədov Samir Fərrux oğlu
Məmmədov Zaur Yusif oğlu
Məmmədova Günel İsmayıl qızı
Məmmədzadə Vüsal Əziz oğlu
Mənəfov Nəsimi Həsənxan oğlu
Məstəliyev Rafiq Duman oğlu
Məstəliyev Vəli Murssalı oğlu
Mirzəzadə Əfsanə Ənvər qızı
Muradov Faiq Nizami oğlu
Muradov Vüqar İbrahim oğlu
Muradzadə Şölə Feruz qızı
Mursaqulov Azər İsmayıl oğlu
Musayeva Ləman Samir qızı
Mustafayev Fəxri Xudayar oğlu
Nağıyev Anar Nazim oğlu
Nəbiyeva Cavidan Mahir qızı
Nəsirov Rauf Qüdrət oğlu
Nəzərov Zahid Məmməd oğlu
Nəzirova Ülviyyə İsgəndər qızı
Novruzov Razi Əlövsət oğlu

Nuhiyeva Şəlalə
Mehmanağa qızı
Nuriyev Mikayıl Əziz oğlu
Orucov Eldəniz Əlixan oğlu
Orucov Nəsib Hidayət oğlu
Pənahov Həmid Təşkilat oğlu
Rəcəbov Ramil Mübariz oğlu
Rüstəmova Humay Mircəlal qızı
Rzayev Həbib Firudin oğlu
Rzayeva Validə Əbi qızı
Seyfullayev Elçin Qubad oğlu
Seyidəhmədli Bəhruz
Əlibala oğlu
Seyidov Yusif Abdulla oğlu
Səfərov Vüqar İbrahim oğlu
Səmədov Bəxtiyar Azər oğlu
Səmədov Ömər Vilayət oğlu
Səmidov Rauf Rzalı oğlu
Süleymanov İlham Məmməd oğlu
Süleymanova Sevda İbad qızı
Şirinova Elza Şirin qızı
Verdiyeva Nailə Rasim qızı
Vəliyev Eldəniz Musa oğlu
Vəliyev İqbal Yusif oğlu
Vəliyeva Kəmalə Qiyas qızı
Volkova Olqa İlyiniçna
Yəhyayeva Aynurə Əlihadı qızı
Yusifov Yusif Xasay oğlu
Yusifzadə Sevinc Amil qızı
Yusubova Şəlalə Mayıl qızı
Zeynalabdıyev Elçin Musa oğlu
Zeynalov Etibar Fəxrəddin oğlu
Zeynalov Vüqar Əliağa oğlu.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Bakı şəhəri, 22 iyun 2022-ci il
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23 iyun 2022-ci il, cümə axşamı

Azərbaycan – Özbəkistan strateji tərəfdaşlığı
yeni inkişaf mərhələsinə daxil olur
Bu gün mən biz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edərkən özbək xalqının
və Özbəkistan Prezidentinin Azərbaycana göstərdiyi dəstəyi xüsusi
qeyd etmək istərdim. Azərbaycanlılar bunu çox yaxşı bilir, qardaşlıq
münasibətini xatırlayır və yüksək qiymətləndirirlər. Özbəkistan
Prezidentinin sözləri, bizim Qələbəmiz münasibətilə təbrikləri – bütün
bunlar, təbii ki, Azərbaycanda dost sözü, qardaş sözü kimi qəbul
edilir. Biz bunu yüksək qiymətləndiririk və öz tərəfimizdən biz də
bütün məsələlərdə Özbəkistanın, özbək xalqının yanındayıq.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Azərbaycan bizim üçün yaxın dost və zamanın sınağından çıxmış etibarlı strateji tərəfdaşdır. Ölkələrimizi ortaq
din, mənəvi dəyərlər, oxşar ənənələr, dil və mədəniyyət
birləşdirir ki, bu barədə bu gün biz məhdud tərkibdə
keçirilən görüşdə çox ətraflı danışdıq. Biz Azərbaycanın
sanballı uğurlarına Özbəkistanda həmişə ürəkdən sevinirik. Bu gün Sizin əldə etdiyiniz nailiyyətlər bütün dünyada
tanınır.
Şavkat MİRZİYOYEV
Özbəkistan Respublikasının Prezidenti

Özbəkistanda Azərbaycan ilə
ənənəvi dostluq, etimad və qarşılıqlı anlaşma münasibətlərinə xüsusi qiymət verilir. Bütün bunların
əsasını ortaq mənəvi dəyərlər, oxşar
mədəniyyətlər təşkil edir. Xalqlarımızı çoxəsrlik tarix bağlayır. Əhməd
Fərqaninin və Əbu Reyhan Büruninin elmi əsərlərində Azərbaycanın
bir çox şəhərləri xatırlanır, bu
şəhərlərdə Şərq və Qərb sivilizasiyaları bir-birinə qarşılıqlı təsir göstərir.
Özbəkistanın Şərqşünaslıq İnstitutunun fondlarında Nizami, Xaqani, Tusi,
Füzuli, Xətai, habelə bir çox başqa
Azərbaycan şair və mütəfəkkirlərinin
onlarca nadir əlyazmaları qayğı ilə
qorunub saxlanılır.
Özbəkistan Respublikasının
Prezidenti Şavkat Mirziyoyev
mətbuata bəyanatında qeyd olunanlar
barədə ətraflı danışaraq, Füzulinin
əlyazmalarından birini dövlətimizin başçısına hədiyyə etməsini xatırlatması da
bunun bariz ifadəsidir. Şavkat Mirziyoyevin fikrincə, bu, bizim sərvətimizdir.
Özbəkistanda belə əlyazmalar çoxdur.
Bu, bir daha onu göstərir ki, özbək xalqı
əsrlər boyu Azərbaycan mədəniyyətinə
böyük hörmət və maraq bəsləyir.
Xüsusilə özbək ədəbiyyatının və
poeziyasının banisi Əlişir Nəvai böyük
Nizami Gəncəvinin əsərlərindən ilham
alması, Nizamiyə böyük qiymət verərək,
onu “şairlərin şahı” adlandırması bu
tarixi qardaşlıq bağlılığının əyani parlaq
nümunəsidir.
Onu da qeyd edək ki, ümummilli
lider Heydər Əliyev də Özbəkistanla
münasibətlərin möhkəmlənməsinə
xüsusi önəm verib. Dahi şəxsiyyət
1996-cı il oktyabrın 21-22-də Türkdilli
Dövlətlər Başçılarının IV Forumunda və
görkəmli dövlət xadimi Əmir Teymurun
660 illik yubiley mərasimində iştirak
etmək üçün Daşkənddə səfərdə olub.
Ulu öndərin 1997-ci ildə Özbəkistanın
paytaxtına səfəri isə iki ölkə arasında münasibətlərin inkişafını daha da
sürətləndirib. Başqa sözlə, həmin səfər
çərçivəsində rəsmi Bakı və Daşkənd
arasında imzalanan 19 sənədin icrası
ortaq tarixə, mədəni mirasa, eyni
etnik kökə, dinə sahib Azərbaycan və
Özbəkistan arasında əlaqələrin yeni
mərhələyə yüksəlməsini şərtləndirib.
Bu sənədlər içərisində
“Azərbaycanla Özbəkistan arasında əməkdaşlığın daha da inkişaf
etdirilməsi, dostluq və tərəfdaşlıq
münasibətlərinin möhkəmləndirilməsi
haqqında müqavilə” böyük əhəmiyyət
kəsb edib. Həmin müqavilə iki ölkə
arasında uğurlu əməkdaşlıq üçün
möhkəm fundamental hüquq-müqavilə
bazası yaradıb. Azərbaycan Prezidenti
Heydər Əliyev bu barədə deyib: “Biz
Azərbaycanda Özbəkistanla etibarlı
tərəfdaşlıq münasibətlərinə malik olmaq
istəyirik və hər şey edəcəyik ki, bu
münasibətlər olsun, onlar inkişaf edib
möhkəmlənsin”. Özbəkistan Respublikasının Prezidenti İslam Kərimov isə bildirib: “İki ölkə arasındakı münasibətlər
məhz strateji əməkdaşlıq səciyyəli
olacaqdır”.
Prezident İlham Əliyev iyunun
21-də Daşkənddə Heydər Əliyev
Meydanının açılışında çıxış edərkən
ulu öndərin Azərbaycan-Özbəkistan
münasibətlərinin dərinləşməsindəki
fəaliyyətini yüksək dəyərləndirərək,
deyib: “Şavkat Miromonoviçin düzgün
olaraq qeyd etdiyi kimi, Heydər Əliyev
özbək xalqına böyük sevgi ilə yanaşırdı. Onun oğlu kimi, canlı şahid kimi
təsdiq edə bilərəm ki, 1970-ci illərdə
də onun Şərəf Rəşidoviç Rəşidov
ilə dostluğu bütün sovet rəhbərliyinə
məlum idi, 1990-cı illərdə də onun İslam
Abduqəniyeviç Kərimov ilə dostluğu
da xalqlarımıza məlum idi və bu, bizim
münasibətlərimizin bugünkü inkişafının
təməli idi. Şavkat Miromonoviç ilə biz
də bu şanlı estafeti davam etdiririk. Biz
xalqlarımızı inkişaf yolu ilə və sıx qarşılıqlı fəaliyyət yolu ilə aparırıq”.
Özbəkistan Prezidenti Şavkat
Mirziyoyev də mətbuata bəyanatında iki
xalqın qarşılıqlı münasibətlərinin şanlı
tarixi barədə danışaraq, indiki vaxtda
çoxtərəfli əməkdaşlığı inkişaf etdirmək
üçün möhkəm təməlin mövcudluğunu
xatırladıb: “Rəmzi haldır ki, budəfəki
səfər Azərbaycanın ümummilli lideri
Heydər Əlirza oğlu Əliyevin ölkəmizə
birinci rəsmi səfərindən düz 25 il sonra
keçirilir. Bu gün bizim əziz qonağımız
hörmətli Prezidentlə birlikdə Heydər
Əliyevin adını daşıyan yenilənmiş
küçəni və orada qoyulmuş abidəni
açmaq məndən ötrü böyük şərəf oldu.
Bu, öz xalqının həqiqi liderinə və
Özbəkistanın yaxın dostu olmuş dahi

insanın xatirəsinə bizim ehtiramımızın
əlamətidir”.
Prezidentlər İlham Əliyev və Şavkat
Mirziyoyevin birgə səyi ilə Özbəkistan
ilə Azərbaycan arasında münasibətlər
açıq, geniş əhatəli xarakter kəsb
edib, ticari-iqtisadi, parlamentlərarası,
mədəni-humanitar və regionlararası
əməkdaşlıq fəallaşıb. Budəfəki danışıqlar da göstərdi ki, iki ölkə xalqlarının
mənafeyi naminə indiyədək səmərəli
qarşılıqlı fəaliyyət bundan sonra da
hərtərəfli möhkəmləndirməyə böyük
zəmin hazırlayıb.
Dövlətimizin başçısının Özbəkistan
Prezidenti ilə geniş tərkibdə görüşündə
də iki ölkə arasında əməkdaşlıq
barədə ətraflı danışılıb, iqtisadi qarşılıqlı fəaliyyətin gücləndirilməsi, əmtəə
dövriyyəsinin artırılması, nəqliyyatlogistika və energetika sferasının inkişaf
etdirilməsi məsələlərinə toxunulub.
Görüşdə Azərbaycanda ipəkçiliyin
inkişafı ilə bağlı məsələlərin operativ
həllinə görə, Özbəkistan Prezidentinə
təşəkkürünü ifadə edən dövlətimizin
başçısı belə səmərəli əməkdaşlığın
aqrar sahənin digər istiqamətlərində də
həyata keçiriləcəyinə, sənaye sektorunun inkişafında müştərək layihələrlə
ölkələrin bir-birinə böyük töhfələr
verəcəyinə əminliyini diqqətə çatdırıb.
Prezident İlham Əliyev ölkəmizin
ərazi bütövlüyünün bərpası işində
Azərbaycanı dəstəklədiyinizə görə Şavkat Miromonoviçə təşəkkürünü bildirib
və xalqımızın, eləcə də dövlətimizin
başçısının ən ağır dövrdə özbək xalqının qardaşlıq dəstəyini hiss etdiyini
xatırladaraq, bunu iki ölkə münasibətləri
tarixində unudulmaz hadisələr kimi
dəyərləndirib. Ölkə rəhbəri AzərbaycanÖzbəkistan arasında hərbi, hərbitexniki, habelə hərbi təhsil sahəsində
əməkdaşlıq istiqamətində əlavə
addımlar atılacağına ümid bəslədiyini
də vurğulayıb.
Ölkə rəhbəri İlham Əliyev Prezident
Şavkat Miromonoviçə işğaldan azad
edilmiş Füzuli şəhərində hədiyyə
kimi məktəb tikmək qərarına görə də
təşəkkürünü bildirib.
Görüşdə həmin məktəbin tikintisində
artıq işlərə başlanıldığı, inşaatın
sürətlə aparıldığı və növbəti tədris ilinə
qədər bu tədris ocağının istifadəyə
verilməsinin planlaşdırıldığı xatırladılıb.
Prezident İlham Əliyev Özbəkistanın bu
fəaliyyətini yüksək qiymətləndirdiyini,
ölkəmizə verilən ilk belə böyük hədiyyə
olduğunu deyib və Azərbaycanın Qarabağı hələlik öz gücü ilə bərpa etdiyini
söyləyib. Ölkə rəhbəri bu təşəbbüs
haqqında daha sonra deyib: “Əlbəttə,
qardaşlıq münasibəti bizim üçün çox
qiymətlidir. Ona görə ki, İkinci Qarabağ
müharibəsi başa çatandan dərhal sonra
biz Şavkat Miromonoviçlə görüşəndə o,
belə bir təşəbbüs irəli sürdü və bu təklif
minnətdarlıqla qəbul edildi. Bu məktəb
praktiki baxımdan həm də bizim qardaşlığımızın rəmzi olacaq, yüzilliklər boyu
Azərbaycan xalqının xatirində qalacaq”.
Prezident İlham Əliyev mətbuata

bəyanatında Özbəkistana səfərinin
çox əlamətdar bir hadisə – Daşkəndin
mərkəzində ümummilli lider Heydər
Əliyevin abidəsinin, onun adını daşıyan meydanın və gözəl parkın açılışından başlamasını vurğulayaraq, bu
ölkənin rəhbərinə dahi rəhbərimizin
xatirəsinə belə münasibətə görə
öz adından və bütün Azərbaycan
xalqı adından təşəkkürünü bildirib. Dövlətimizin başçısı sözlərinə
əlavə edərək, Özbəkistanda Heydər
Əliyevin xatirəsinə olan sevgini hər
bir azərbaycanlının bölüşdüyünü, ulu
öndərimiz kimi, bu ölkə ilə əməkdaşlığa
hər zaman üstünlük verdiyini diqqətə
çatdırıb. Prezident İlham Əliyev daha
sonra deyib: “Mən atamın işinin davamçısı kimi, Azərbaycan Prezidenti
kimi öz fəaliyyətimdə bizim ikitərəfli
münasibətlərə daim xüsusi diqqət ayırıram. Bugünkü dövlət səfəri bunun əyani
təsdiqidir. Səfər pandemiya ilə əlaqədar
təxirə salınmışdı. Həmçinin onu diqqətlə
hazırlamaq lazım idi ki, qardaşım Şavkat Miromonoviçin dediyi kimi, sıçrayış
edək. Fikrimcə, bu, həqiqətən sıçrayış
xarakterli səfərdir. Çünki müzakirə olunan mövzuların həm mahiyyətinə, həm
formasına, həm məzmununa, bizim
gəldiyimiz qərarlara əsasən bu səfər və
razılaşmalar münasibətlərimizin gələcək
inkişafı üçün əsas olacaq”.
Dövlətimizin başçısı nitqində bildirib
ki, Özbəkistanla strateji tərəfdaşlığın
dərinləşdirilməsi və qarşılıqlı fəaliyyətin
genişləndirilməsi haqqında siyasi
Bəyannamə qlobal xarakter daşıyır. Bu,
mahiyyətcə gələcək birgə fəaliyyətin yol
xəritəsidir. Orada hər iki ölkənin xarici
siyasətinin prioritetləri, ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin, suverenliyinin
qarşılıqlı dəstəklənməsi diqqət çəkir,
eləcə də həyat fəaliyyətinin müxtəlif
istiqamətləri üzrə konkret məsələlər və
hədəflər ifadə edilir.
Prezident İlham Əliyev bu
səfər çərçivəsində qarşıya qoyulan
vəzifələrin müvafiq nazirlər, dövlət
strukturlarının rəhbərləri tərəfindən
yüksək səviyyədə gerçəkləşməsinə
və əldə olunacaq müsbət nəticələrin
iki ölkə arasında münasibətlərin daha
da möhkəmlənməsinə gətirib çıxaracağına əminliyini diqqətə çatdırıb.
“Çünki bu gün Xəzər, Mərkəzi Asiya,
Cənubi Qafqaz regionlarının sülhə və
sabitliyə ehtiyacı var. Bunun əsası,
əlbəttə ki, liderlərin siyasi iradəsi, eləcə
də iqtisadi zəminlərdir. Fikrimcə, bu
gün əmtəə dövriyyəsinin artırılması,
investisiya layihələri, nəqliyyat-logistika
istiqamətləri, kənd təsərrüfatında
əməkdaşlığın dərinləşməsi ilə bağlı layihələr barəsində əldə etdiyimiz
razılaşmalar – bütün bunlar həm
əmtəə dövriyyəsinin artırılması, həm
də ölkələrimiz və xalqlarımız arasında daha artıq əməkdaşlıq üçün gözəl
imkanlar yaradacaq”,- deyə dövlətimizin
başçısı qeyd edib.
Səfər çərçivəsində keçirilən
görüşlərdə bildirilib ki, iki ölkə arasında
hasilat, neft kimyası, əczaçılıq, tikinti

materialları və hazır tekstil malları,
qida məhsulları, zərgərlik məmulatları
istehsalı, habelə şərabçılıq sahələrində
onlarca yeni layihə üzərində işlənildiyi
vurğulanıb. Bu məqsədlə artıq cari ildə
birgə investisiya fondunu işə salmaq
barədə razılığa gəlinib.
İki ölkə arasında digər strateji
istiqamət nəqliyyat kommunikasiyalarının inkişafıdır. Bakı-Tbilisi-Qars
dəmir yolu ilə yük daşımalarının həcmi
getdikcə artsa da, yeni dəhlizləri
inkişaf etdirmək, multimodal daşımaları artırmaq, ölkələrimizin nəqliyyat
müəssisələri üçün əlverişli şərait
yaratmaq kimi qarşıda mühüm vəzifələr
durur.
İqlimlə bağlı təhdidlərin və ərzaq
təhlükəsizliyi problemlərinin artması
fonunda Azərbaycan Özbəkistanla kənd
təsərrüfatı sahəsində daha sıx işləmək
niyyətindədir. Elmi və innovasiya
araşdırmalarını fəal surətdə bölüşmək,
aqrosektorun rəqəmsallaşdırılması
üzrə qarşılıqlı fəaliyyəti nizamlamaq,
investisiya layihələrini həyata keçirmək
də gələcək məqsədlər sırasında önəmli
yer tutur.
Azərbaycan Prezidenti bəyanatında
iki ölkə arasında hərbi və hərbi-texniki
sahələrdə nəzərdə tutulan əməkdaşlığı
xüsusi vurğulayıb və bunun hər bir
dövlət, o cümlədən xalqlarımız üçün
prioritet əhəmiyyət daşıdığını xatırladıb.
Ölkə rəhbəri bu zərurətin yerləşdiyimiz
regionların təhlükəsizliyi və müdafiə
qabiliyyətinin möhkəmlənməsi
məsələlərinə gündəlik diqqət
göstərilməsindən irəli gəldiyini deyib.
Dövlətimizin başçısı nitqində
Vətən müharibəsində parlaq
qələbə ilə ərazi bütövlüyümüz
bərpa edilərkən özbək xalqının və
Özbəkistan Prezidentinin Azərbaycana
göstərdiyi dəstəyi xüsusi vurğulayıb. Ölkə rəhbəri azərbaycanlıların
bunu çox yaxşı bildiklərini və yüksək
qiymətləndirdiklərini də vurğulayıb:
“Özbəkistan Prezidentinin sözləri, bizim
qələbəmiz münasibətilə təbrikləri –
bütün bunlar, təbii ki, Azərbaycanda
dost sözü, qardaş sözü kimi qəbul edilir.
Biz bunu yüksək qiymətləndiririk və öz
tərəfimizdən biz də bütün məsələlərdə
Özbəkistanın, özbək xalqının yanındayıq. Bugünkü səfər buna daha bir
sübutdur”.
Prezident İlham Əliyev Daşkənddə
bu gün nəzərə çarpan ürəkaçan
dəyişikliyi, iqtidarla cəmiyyətin
vəhdət mövcudluğunu, asayişi, sabitliyi görəndə bir daha aydın olur ki,
Özbəkistan Prezidentinin nəzərdə tutduğu bütün işlər uğurla yerinə yetirilir:
“Bu gün iki Prezidentin öz nümayəndə
heyətlərinə verdiyi bütün tapşırıqlar yerinə yetiriləcək. Əlbəttə, onlar
bilirlər ki, tələb ciddi olacaq, biz ciddi
nəzarətçilərik, səhvləri bağışlamayacağıq, amma yaxşı nəticələr olsa onları
tərifləməyə şad olarıq”.

Vaqif BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin uğurlu xarici siyasəti ölkəmiz üçün
beynəlxalq arenada yeni və geniş perespektivlər yaradıb. Bu gün respublikamızın yürütdüyü diplomatik siyasət yerləşdiyi regionun hüdudlarını aşaraq dünya çapına uyğunlaşaraq, beynəlxalq münasibətlərin vacib aktoruna
çevrilib. İkinci Qarabağ müharibəsində əldə edilən parlaq qələbədən sonra
Azərbaycan regionun lider dövləti statusunu təsdiq edərək, Türkiyə ilə birgə
Türk Dünyasının birliyi üçün aparıcı rolu öz üzərinə götürüb. Bu baxımdan
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Özbəkistana səfəri olduqca mühüm
geopolitik əhəmiyyət kəsb edib. Bu fikirləri Milli Məclisin deputatı, YAP İdarə
Heyətinin üzvü Rəşad Mahmudov bildirib.

Prezident İlham Əliyevin
Özbəkistana səfəri olduqca mühüm
geopolitik əhəmiyyət kəsb edir
Deputat qeyd edib ki, dövlət başçısının
Özbəkistanda yüksək qonaqpərvərliklə qarşılanması, keçirdiyi mühüm görüşlər, iki dövlət
arasında imzalanan sənədlər qardaş ölkənin
Azərbaycanı özünə dayaq, Prezident İlham
Əliyevi birmənalı şəkildə yeni dünya düzənində
doğru siyasi xətt yürüdən lider kimi gördüyünü
açıq şəkildə sübuta yetirib.
Bundan başqa, Daşkənddə Heydər Əliyev
Meydanının istifadəyə verilməsi Özbəkistan
dövlətinin xalqımıza verdiyi böyük dəyər kimi
diqqət çəkib. Prezident Şavkat Mirziyoyevin
ulu öndərimiz Heydər Əliyev haqqındakı xoş
sözləri, onun “Tarixə XX əsrin görkəmli siyasi
və dövlət xadimi kimi daxil olmuş Heydər Əliyev
bütün həyatını doğma Azərbaycana həsr edib”
ifadəsi xalqımız tərəfindən rəğbətlə qarşılanıb.
Prezidentlər İlham Əliyev və Şavkat Mirziyoyev tərəfindən imzalanan “Azərbaycan Respublikası ilə Özbəkistan Respublikası arasında strateji tərəfdaşlığın dərinləşdirilməsi və hərtərəfli
əməkdaşlığın genişləndirilməsi haqqında
Bəyannamə”də iki ölkənin əməkdaşlığının
dərinləşməsinə, strateji münasibətlərinin
güclənməsinə böyük inam yaradıb. Bu sənəd
həm Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, Türk Dövlətləri
Təşkilatı, Müstəqil Dövlətlər Birliyi, Avropada
Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı, Qoşulmama Hərəkatı kimi nüfuzlu qurumlarda
mühüm mövqeyə sahib olan Azərbaycan və
Özbəkistanın beynəlxalq əlaqələrinin daha da
genişlənməsinə, həm də iqtisadiyyatın müxtəlif
sahələrində – ticarət, sənaye, kooperasiya,
nəqliyyat sektorlarında dinamik artıma əlverişli
şərait yaradıb.
Azərbaycan-Özbəkistan arasında strateji
əməkdaşlığından irəli gələn indiki reallıqlar alternativ dəhlizlərin formalaşmasını da tələb edir.
Bu baxımdan, Özbəkistan-Qırğızıstan-Çin və
Termez-Məzari-Şərif-Kabil-Pişəvər dəmir yollarının tikintisi gələcəkdə ölkələrimizin Asiya-Sakit
okean regionu və Cənubi Asiya dövlətlərinin 3
milyarddan çox istehlakçısı olan bazarlarına ən
qısa yolla çıxış imkanını şərtləndirir.
Azərbaycan Prezidentinin Özbəkistana
səfəri çərçivəsində sözügedən istiqamətdə birinci dərəcəli məsələlərin həlli üçün nəqliyyat və
xarici işlər nazirlərinin rəhbərlikləri ilə işçi qrupu
yaratmaq barədə razılığa gəlinib. Bununla
bağlı ilk görüşün gələn ay Daşkənddə olacağı
planlaşdırılıb.

Beləliklə, alternativ dəhlizlərin formalaşması iki ölkə iqtisadiyyatının müxtəlif sahələrinin
şaxələndirilməsini, ixrac potensialının artırılmasını, xarici investisiyanın cəlb edilməsini
sürətləndirəcək, bu dövlətlərə böyük iqtisadi
dividendlər qazandıracaq, yerləşdikləri regionlarda mövqelərini daha da gücləndirəcəkdir.
İki ölkə arasında hərbi və hərbi-texniki
sahələrdə nəzərdə tutulan strateji əməkdaşlıq
da mühüm önəm daşıyır. Bu zərurət istər
Azərbaycan, istərsə də Özbəkistanın yerləşdiyi
regionların təhlükəsizliyinin və müdafiə
qabiliyyətinin möhkəmlənməsindən irəli gəlir.
Sonda Rəşad Mahmudov bildirib ki,
Azərbaycan Prezidentinin Özbəkistana
səfəri iki qardaş ölkə arasında iqtisadi-siyasi
münasibətlərdə keyfiyyətcə yeni mərhələnin
başlanması ilə yanaşı, yeni dünya düzənində
türkdilli dövlətlərin birliyinə böyük töhfə verdi.
Ölkə başçısının bu səfəri dünyanın həssas
bölgələrindən sayılan və böyük güclərin
birbaşa maraq dairəsində olan Orta Asiyada
Azərbaycanın nüfüzunu və gücünü göstərdi.
Bu isə Prezident İlham Əliyevin yüksək
dəqiqliklə hesablanmış xarici siyasətinin
əsas prioritet məsələsi olan beynəlxalq
münasibətlərdə Azərbaycanın söz sahibi olmasının göstəricisi kimi sayılmalıdır.
Hazırda ölkəmiz Prezident İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə dünya siyasətində mühüm geopolitik məsələlərdə böyük gücləri belə öz maraqları
ilə hesablaşdırmaq imkanındadır.

“Xalq qəzeti”

Azərbaycan tarixinə dair ilk
fundamental atlas nəşr olunub
Prezident İlham Əliyevin tarix xəritələrinin dərc olunması çağırışına cavab
olaraq, bu günlərdə “Azərbaycan tarixi xəritələrdə” atlası nəşr olunub.
“Azərbaycan Tarixçiləri” İctimai Birliyindən AZƏRTAC-a verilən məlumata
görə, Vətən müharibəsi şəhidlərinin əziz xatirəsinə həsr olunan atlasın elmi
redaktoru, “Ön söz”ünün müəllifi və naşiri AMEA-nın həqiqi üzvü, Əməkdar
elm xadimi, Dövlət Mükafatı laureatı Yaqub Mahmudov, layihə rəhbəri isə
Vüqar Ağayevdir.

“Azərbaycan tarixi xəritələrdə” atlası
Azərbaycan tarixinə dair ilk mükəmməl və geniş həcmli atlasdır. Atlasa ən qədim zamanlardan Vətən müharibəsinə qədərki dövrdə
dünyanın müxtəlif ölkələrində dərc olunan və
Azərbaycanın dövlətçilik tarixini əks etdirən
ən mühüm xəritələr daxil edilib. Atlasda ilk
dəfə olaraq Şimali Azərbaycanda çar Rusiyası dönəmində mövcud olan quberniya və
qəzaların xəritələri təqdim edilir. Çar Rusiyası işğalları dövründə hərbi topoqrafların
hazırladığı xəritələrdəki toponimlərin mütləq
əksəriyyəti Azərbaycan mənşəlidir və bu,
sübut edir ki, ermənilər Cənubi Qafqazın aborigen etnosu - ən qədim yerli əhalisi deyillər.
Yeni nəşrdə Azərbaycan dövlətlərinin,
o cümlədən Eldənizlər, Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu, Səfəvi və Əfşar imperiyalarının
xəritələri öz əksini tapıb. Atlasda Azərbaycan
tarixçilərinin “Azərbaycan SSR xəritələri” atlası (1972), ilk “Azərbaycan tarixi atlası” (2007),
ikicildlik “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti

Ensiklopediyası” (2014) və “Azərbaycan
Respublikasının Milli Atlası”nda (2014)
çap olunan xəritələri də verilib. Ən maraqlı
xəritələrdən biri isə Azərbaycan dövləti olan
İrəvan xanlığının (1747-1828) xəritəsidir.
Çünki müasir Ermənistan Respublikasının
bütün ərazisi bu xanlığın torpaqlarıdır.
Ümumiyyətlə, atlasa 198 xəritə, o
cümlədən böyük türk alimi Mahmud Kaşğarinin “Divanü lüğat-it-türk” əsərindəki dünya
xəritəsi (1076), italyan kartoqraf Fra Mauronun “Mappa mundi” adlı dünya xəritəsi
(1459), Qafqaz Hərbi Dairəsinin xəritəsi
(1903) və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
xəritəsi (1919) daxil edilib. Bu xəritələr sübut
edir ki, 1918-ci ilə qədər Cənubi Qafqazda
heç zaman erməni dövləti olmayıb.
Qeyd edək ki, “Azərbaycan tarixi
xəritələrdə” atlası Vətən müharibəsində qazanılan tarixi qələbənin nəticələrini əks etdirən
xəritə (2021) ilə tamamlanır.
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Milli Məclisin növbədənkənar sessiyasının növbəti plenar iclası
İyunun 22-də Milli Məclisin növbədənkənar sessiyasının növbəti
plenar iclası keçirilib. İclası açan Milli Məclisin Sədri Sahibə
Qafarova əvvəlcə Azərbaycan parlament nümayəndə heyətinin
bu günlərdə Türkiyənin İstanbul şəhərində işgüzar səfəri barədə
məlumat verib.

Türkiyə Böyük Millət Məclisi və
Parlamentlərarası İttifaqın birgə
təşkilatçılığı ilə keçirilən Qlobal Parlament Konfransının müasir dövrün aktual problemlərindən olan miqrasiya və
qaçqınlar probleminə həsr edildiyi diqqətə
çatdırılıb. Bildirilib ki, Milli Məclisin sədri
qismində konfransın birinci panelinin əsas
məruzəçisi kimi etdiyi çıxışda Sahibə Qafarova miqrantların və qaçqınların qəbulu
və yerləşdirilməsi, cəmiyyətə və iqtisadiyyata daha səmərəli inteqrasiyasının
təmin edilməsi, onların ləyaqətli, təhlükəsiz
şəraitdə doğma ölkələrinə qaytarılması
məsələləri barədə fikirlərini səsləndirib.
S.Qafarova illər öncə Avropa Şurası
Parlament Assambleyasının Miqrasiya,
qaçqınlar və məcburi köçkünlər komitəsinin
sədri olarkən topladığı təcrübəyə
əsaslanaraq qeyd edib ki, müvafiq qlobal sazişlər miqrantların və qaçqınların
hüquqlarının qorunması üçün bu sahədə
beynəlxalq əməkdaşlığın zəruriliyini
göstərir.
Konfransda Milli Məclisin Sədri bu
sahədə Azərbaycanın təcrübəsi haqqında
məlumat verərək vurğulayıb ki, miqrasiya
proseslərinin beynəlxalq normalara və
milli qanunvericiliyə uyğun idarə edilməsi,
həmçinin miqrantların hüquqlarının qorunması dövlətimizin miqrasiya siyasətinin
prioritetlərini təşkil edir. Azərbaycan miqrasiya və qaçqınlar haqqında hər iki qlobal
Sazişə qoşulan ilk ölkələrdən biri, regionda BMT-nin Miqrasiya Şəbəkəsini milli
səviyyədə ilk dəfə yaratmış ölkədir.
Konfransda Azərbaycanın 2020-ci ildə
Vətən müharibəsində qazandığı Zəfərdən
danışan Sahibə Qafarova bildirib ki, 30 il
ərzində işğalın ağır sosial-iqtisadi yükünə
baxmayaraq, Azərbaycan 1 milyona yaxın
qaçqının və məcburi köçkünün ehtiyaclarını ödəmək üçün bütün lazımi tədbirləri
həyata keçirib.
İşğal olunmuş torpaqların azad
edilməsi ilə regionda yeni reallıqlar və
imkanlar yarandığını diqqətə çatdıran
Milli Məclisin sədri Qələbəmiz sayəsində
məcburi köçkünlərin doğma yurdlarına
qayıtmaq hüququnun təmin olunduğunu
və ölkəmizin bu gün dinamik daxili miqrasiya proseslərinin astanasında olduğunu
vurğulayıb. Azad edilmiş ərazilərin bərpası
və yenidən qurulması, eləcə də ölkə iqtisadiyyatına reinteqrasiyası üçün görülən
tədbirlər Qarabağı və Şərqi Zəngəzuru
turizm və investisiyalar üçün cəlbedici bir
məkana çevirəcəkdir.
Sədr bildirib ki, İstanbul şəhərinə
işgüzar səfər çərçivəsində Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Mustafa Şentopla ikitərəfli görüş də keçirib. Söhbət
zamanı Azərbaycanla Türkiyə arasında
münasibətlərin dostluq və qardaşlıq
prinsiplərinə söykənərək uğurla inkişaf
etməsindən məmnunluq ifadə olunub.
Hər iki ölkənin bütün məsələlərdə eyni
mövqedən çıxış etdiyi, dostluq və qardaşlıq
nümayiş etdirdiyi vurğulanıb. Azərbaycanın
və Türkiyənin dövlət başçıları arasında
yüksək səviyyəli münasibətlərin ikitərəfli
əməkdaşlığın dinamik inkişafına töhfə
verdiyi nəzərə çatdırılıb. Görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər də
müzakirə edilib.
Sonra iclasda gündəlikdəki məsələlərin
müzakirəsinə başlanılıb.
Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarova
diqqətə çatdırıb ki, gündəliyə 20 məsələ
daxil edilib. Dünya iqtisadiyyatında gedən
proseslər və bu proseslərin ölkə iqtisadiyyatında yaratdığı meyillər, o cümlədən
ötən 5 ayın makroiqtisadi göstəriciləri bu
ilin dövlət büdcəsi haqqında qanunda və
büdcə zərfinə daxil olan digər iki qanunda
dəyişiklik edilməsi zərurətini irəli sürüb.
Bununla əlaqədar olaraq Azərbaycan
Prezidenti müvafiq qanun layihələrini
qanunvericilik təşəbbüsü qaydasında
Milli Məclisə təqdim edib. Gündəliyin ilk
üç məsələsi məhz bu qanun layihələridir.
Hər üç qanun layihəsinin birinci oxunuşda müzakirə ediləcəyini diqqətə çatdıran
Sahibə Qafarova məsələlərin müzakirəsi
ilə əlaqədar iclasda aidiyyəti qurumların nümayəndələrinin iştirak etdiyini
bildirib. Hər üç qanun layihəsinin büdcə
zərfi ilə bağlı olduğuna görə məsələlərin
təqdimatlarının ayrılıqda aparılması,
müzakirələrin birlikdə, səsvermənin isə
ayrılıqda aparılması təklif olunub.
İclasda İqtisadi siyasət sənaye və
sahibkarlıq komitəsinin sədri Tahir Mirkişili “Azərbaycan Respublikasının 2022-ci
il dövlət büdcəsi haqqında” qanunda
dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsi
(birinci oxunuş) ilə bağlı çıxış edib.
Bildirilib ki, qanun layihəsinə dair izahatda 2022-ci ildə dövlətin müdafiəsinin və
təhlükəsizliyinin daha da gücləndirilməsi,
işğaldan azad olunmuş ərazilərdə bərpa və
yenidənqurma işlərinin sürətləndirilməsi,
sosial qayğının artırılması və ərzaq
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün bir
sıra zəruri tədbirlərin dövlət qarşısında
əlavə maliyyə tələbatını formalaşdırdığı,
həmin tələbatın dövlət büdcəsinin əlavə
gəlirləri və mövcud ehtiyatları hesabına
maliyyələşdirilməsi üçün dövlət büdcəsinə
yenidən baxılması ehtiyacının yarandığı
qeyd edilib.
Bildirilib ki, 2022-ci ilin dövlət büdcəsi
haqqında qanun layihəsi qəbul olunarkən
büdcə gəlirlərinin 26 milyard 816 milyon,
xərclərinin 29 milyard 879 milyon, kəsirinin
isə 3 milyard 63 milyon manat olması planlaşdırılmışdı. Eyni zamanda, 2022-ci ildə
Ümumi Daxili Məhsulun real artım tempinin
3.9 faiz, inflyasiyanın orta illik səviyyəsinin
4 faiz, orta aylıq əməkhaqqının artım tempinin isə 8.7 faiz olacağı proqnozlaşdırılıb,
dövlət büdcəsində hesablamalar neftin
bir barelinin orta illik qiymətinin 50 dollar
səviyyəsinə uyğun həyata keçirilib.

Komitə sədri vurğulayıb ki, Prezident
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə aparılan iqtisadi
və geoiqtisadi siyasətin nəticəsi olaraq bu
ilin 5 ayı ərzində ölkə iqtisadiyyatı bütün
sahələrdə mühüm iqtisadi artım nümayiş etdirib, ixracdan əldə olunan valyuta
gəlirlərinin səviyyəsi əhəmiyyətli dərəcədə
artıb. Belə ki, 2022-ci ilin 5 ayı ərzində
ÜDM 7.2 faiz, qeyri-neft sahəsində ÜDM
11 faiz artım nümayiş etdirilib, ÜDM-in
həcmi 50.8 milyard, qeyri-neft-qaz ÜDM-in
həcmi 25 milyard manatı keçib, qeyri-neft
ixracı isə bu ilin 4 ayı ərzində 38,5 faiz
artıb. Bu ilin birinci rübü ərzində ilk dəfə
olaraq qaz ixracından əldə edilən valyuta
gəlirləri neft ixracından əldə edilən valyuta
gəlirlərinə yaxınlaşıb. Bu müddət ərzində
neft ixracından 3.8 milyard dollar, qaz
ixracından isə 3.5 milyard dollar valyuta
gəlirləri əldə edilib. Qeyd olunub ki, bu
artımlar son 12 ilin ən böyük artımlarıdır.
Həmçinin göstərilən müddət ərzində orta
aylıq əməkhaqları 14,2 faiz artıb, inflyasiyasının orta illik göstəricisi 12.6 faiz, Azer
Light markalı neftin 1 barelinin qiyməti isə
106 dollar olub.
Diqqətə çatdırılıb ki, 2022-ci ilin beş
ayı ərzində dövlət və icmal büdcələrinin
operativ icra məlumatına əsasən, dövlət
büdcəsinin gəlirləri proqnozdan 1.2 milyard
manat və ya 10.8 faiz çox yerinə yetirilib.
Bu müddətdə dövlət büdcəsinin xərcləri
proqnozdan 70 milyon manat və ya 0.7
faiz çox icra edilib. Bu dövrdə dövlət
büdcəsində 1 milyard 992,4 milyon manat
profisit yaranıb ki, bu da proqnozdan 2,4
dəfə çoxdur. Bütün bu rəqəmlər 2022-ci ilin
dövlət büdcəsində dəyişikliklərin edilməsi
üçün real zəmin yaradıb.
Tahir Mirkişili bildirib ki, təqdim edilmiş layihədə 2022-ci il dövlət büdcəsinin
gəlirlərinin 2 milyard 381 milyon manat,
xərclərinin isə 2 milyard 424 milyon manat
artırılması təklif edilir. Qeyd olunub ki,
dövlət büdcəsinə dəyişikliklər layihəsi
2022-ci il üçün ölkəmiz qarşısında yaranacaq çağırışlara layiqli cavab vermək
və bütün istiqamətlərdə dövlət siyasətini
həyata keçirmək üçün mühüm maliyyə
bazası yaradacaqdır.
İclasda çıxış edən maliyyə naziri Samir
Şərifov bildirib ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mayın 27-də Zəngilan
rayonuna səfəri zamanı ölkənin iqtisadi
göstəricilərinin müsbət dinamikasını, dövlət
və icmal büdcələrində proqnozdan daha
çox gəlirlərin əldə edildiyini nəzərə alaraq,
artan gəlirlərin bir hissəsinin işğaldan azad
olunmuş torpaqlarda quruculuq işlərinin
görülməsinə yönəldilməsi ilə bağlı tapşırıq
verib. Bununla yanaşı, dövlətin müdafiə
qabiliyyətinin və təhlükəsizliyinin daha
da gücləndirilməsi, ərzaq təhlükəsizliyi
üzrə əlavə ehtiyatların yaradılması, yol,
nəqliyyat və təhsil sahələrində infrastruktur
layihələrin maliyyələşdirilməsinin davam
etdirilməsi, sahibkarlığa dəstək tədbirlərinin
gücləndirilməsi və digər ehtiyacların qarşılanması üçün xərclərin artırılmasına dair
ölkə başçısının digər tapşırıqları da olub.
Qeyd edilib ki, 2022-ci ilin ötən 5 ayında ölkə iqtisadiyyatının inkişaf göstəriciləri
və dövlət büdcəsinin icrası üzrə əldə
edilmiş nəticələri olduqca məmnunedicidir.
Həmin dövr ərzində 50,9 milyard manat,
o cümlədən qeyri-neft-qaz sektorunda 25
milyard manat dəyərində Ümumi Daxil
Məhsul istehsal olunub. Əvvəlki ilin eyni
dövrü ilə müqayisədə ÜDM real ifadədə 7,2
faiz, qeyri-neft sektoru üzrə 11 faiz artıb.
Bu dövrdə dövlət büdcəsinin gəlirləri də
əhəmiyyətli dərəcədə artaraq 12 milyard
442 milyon manat və ya 110,8 faiz icra edilib. Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə
2 milyard 707 milyon manat və ya 27,8
faiz çoxdur. Büdcə gəlirlərinin 6 milyard
353 milyon manatı qeyri-neft sektorunun
payına düşür və bu, ötən ilin eyni dövrü ilə
müqayisədə 1 milyard 592 milyon manat və ya 33,4 faiz çoxdur. Cari ilin 5 ayı
ərzində fiskal orqanlar dövlət büdcəsinə
proqnozlaşdırılandan daha çox gəlir təmin
ediblər. Belə ki, Dövlət Vergi Xidmətinin
xətti ilə qeyri-neft gəlirləri üzrə proqnoz 895
milyon manat və ya 29,9 faiz, Dövlət Gömrük Komitəsinin xətti ilə 344 milyon manat
və ya 20 faiz çox daxilolma qeydə alınıb.
Ötən müddətdə icmal büdcənin
göstəricilərində də əhəmiyyətli dəyişikliklər
qeydə alınıb. İcmal büdcənin gəlirləri ötən
ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 3 milyard 27
milyon manat və ya 24,2 faiz artıb. Ötən 5
ay ərzində icmal büdcə üzrə 2 milyard 179
milyon manat kəsir proqnozlaşdırılsa da,
faktiki olaraq 3 milyard 900 milyon manat
büdcə artıqlığı yaranıb.
Qeyd olunub ki, yenidən baxılmaqla formalaşacaq 2 milyard 986 milyon
manat vəsaitin bir sıra prioritet vəzifələrin
maliyyə təminatına yönəldilməsi nəzərdə
tutulub. Belə ki, həmin vəsait işğaldan
azad olunmuş ərazilərdə yol-nəqliyyat
infrastrukturunun yaradılması, ölkənin digər
bölgələrində nəqliyyat-kommunikasiya
infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi ilə bağlı
layihələrin maliyyələşdirilməsinə, Vətən
müharibəsi zamanı ölkənin bəzi rayon və
şəhərlərində zərər çəkmiş yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin bərpası və yenidən
qurulması, ölkənin müdafiə qabiliyyətinin
və hərbi qüdrətinin daha da artırılması
ilə bağlı, milli təhlükəsizlik sahəsində
tədbirlərin maliyyələşdirilməsinə, həmçinin
sosial müdafiə sahəsində, o cümlədən
əmək pensiyaları üzrə maddi yardımın
və sosial müavinətlər üzrə ödənişlərin
maliyyələşdirilməsinə, ərzaq təhlükəsizliyi
üzrə tədbirlərin təmin edilməsi, sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı tədbirlərin
dəstəklənməsi və bir sıra digər xərclərin
ödənilməsinə yönəldiləcək.
Bildirilib ki, yenidən baxılmaqla 2022-ci
ilin dövlət büdcəsinin xərcləri 32 milyard
304 milyon manat məbləğində nəzərdə

tutulub ki, bu da təsdiq olunmuş göstəriciyə
nisbətən 2 milyard 425 milyon manat və ya
8,1 faiz çoxdur. Ümumi xərclərin 62,7 faizi
və ya 20 milyard 247 milyon manatı cari
xərclərə, 31,8 faizi və ya 10 milyard 265
milyon manatı əsaslı xərclərə, 5,5 faizi və
ya 1 milyard 792 milyon manatı dövlət borcuna xidmətlə bağlı xərclərə yönəldiləcək.
Nəzərə çatdırılıb ki, yenidən baxılmaqla icmal büdcənin gəlirləri 36 milyard
661 milyon manat, xərcləri isə 35 milyard
541 milyon manat proqnozlaşdırılır. Bu
da təsdiq olunmuş göstəriciyə nisbətən
müvafiq olaraq gəlirlər üzrə 8 milyard 976
milyon manat və ya 32,4 faiz, xərclər üzrə
isə 2 milyard 627 milyon manat və ya 8 faiz
çoxdur. İcmal büdcə 5 milyard 229 milyon
manat kəsirlə təsdiq olunsa da, 6 milyard
349 milyon manat əlavə gəlirlər hesabına
icmal büdcədə 1 milyard 120 milyon manat
profisit gözlənilir. İcmal büdcənin tərkibinə
daxil olan Dövlət Neft Fondunun gəlirləri
15 milyard 789 milyon manat, xərcləri 11
milyard 563 milyon manat təşkil edəcək.
Bildirilib ki, Dövlət Sosial Müdafiə
Fondunun büdcəsinin gəlirləri və xərcləri
bərabər olmaqla 5 milyard 606 milyon
manat məbləğində proqnozlaşdırılır ki, bu
da təsdiq olunmuş göstəriciyə nisbətən
300 milyon manat və ya 5,6 faiz çoxdur.
İşsizlikdən Sığorta Fondunun gəlirləri
və xərcləri bərabər olmaqla 181 milyon
manat təşkil edəcək, bu da təsdiq olunmuş
göstəriciyə nisbətən 1 milyon manat və ya
0,6 faiz çoxdur.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının
büdcəsinin gəlirlərinin və xərclərinin təsdiq
olunmuş göstəriciyə nisbətən 28,5 milyon
manat və ya 4,9 faiz, dövlət büdcəsindən
ayrılan dotasiyanın isə 26 milyon manat
və ya 6 faiz artırılması nəzərdə tutulur.
Artımdan sonra Muxtar Respublikanın
büdcəsinin gəlir və xərcləri bərabər olmaqla 606 milyon manat təşkil edəcək.
Qeyd edilib ki, təqdim olunmuş
dəyişikliklərdə “Büdcə sistemi haqqında”
qanunda təsbit olunmuş büdcə qaydasına,
büdcə qaydası üzrə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən 2022-ci il
üçün icmal büdcənin qeyri-neft baza kəsiri
və dövlət borcu üzrə hədəf göstəricilər üzrə
müəyyən edilmiş yuxarı xətlərə tam riayət
olunub.
Çıxışının sonunda nazir bildirib ki,
2022-ci ilin dövlət və icmal büdcələrinin
yenidən baxılmasının və müvafiq
düzəlişlərin edilməsinin əsas hədəfi
ölkəmizin artan maliyyə potensialı və
gəlirləri hesabına Prezident İlham Əliyevin
müəyyən etdiyi prioritet dövlət vəzifələrinin
və inkişaf gündəliyində duran məsələlərin
həlli üçün əlavə maliyyə təminatının yaradılmasından ibarətdir.
Milli Məclisin Əmək və sosial siyasət
komitəsinin sədri Musa Quliyev “Dövlət
Sosial Müdafiə Fondunun 2022-ci il
büdcəsi haqqında” qanunda dəyişiklik
edilməsi barədə qanun layihəsi (birinci
oxunuş) ilə bağlı məlumat verib. Bildirib
ki, sənədə əsasən, Fondun gəlirlərinin və
xərclərinin bərabər olmaqla, 299,5 milyon
manat və ya 5,6 faiz artaraq 5 milyard
606 milyon 300 min manat məbləğində
müəyyən edilməsi tövsiyə olunub. Fondun
gəlirlərinin artımı iki mənbə üzrə - məcburi
dövlət sosial sığorta haqları üzrə və dövlət
büdcəsindən ayrılan vəsait hesabına proqnozlaşdırlıb. Fondun xərclərindən proqnozlaşdırılan artım əsasən əhaliyə ödənişlər
üzrə xərclər istiqamətində olacaq.
Xərclərin artımı, habelə DOST xidmətinin
fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsinə,
bank əməliyyatlarının aparılmasına və
digər xidmət haqlarının ödənilməsinə
yönəldiləcək.
Sonra komitə sədri Musa Quliyev
“İşsizlikdən sığorta fondunun 2022-ci il
büdcəsi haqqında” qanunda dəyişiklik
edilməsi barədə qanun layihəsi (birinci
oxunuş) haqqında danışıb. Təqdim olunan
layihəyə əsasən, İşsizlikdən sığorta fondunun 2022-ci il üçün cari büdcə layihəsində
büdcədən maliyyələşən təşkilatlar üzrə
işsizlikdən sığorta haqlarının daxilolma
məbləği dürüstləşdirilərək 1 088 138,0
manat azaldılaraq 21 709 238,0 manatdan 20 621 100,0 manata, büdcədən
maliyyələşən təşkilatlarda işləyənlər üzrə
işsizlikdən sığorta normativinə analoji olaraq 1 088 138,0 manat azaldılaraq 21 709
238,0 manatdan 20 621 100,0 manatadək
dəyişdirilib. Nəticədə, işsizlikdən sığorta

üzrə sığorta haqlarının ümumi məbləği
6 923 724,0 manat artırılaraq 136 418
476,0 manatdan 143 342 200,0 manatadək
dəyişdirilib.
Təklif olunan dəyişikliklər nəzərə alınaraq, qanunda İşsizlikdən sığorta fondunun
2022-ci il büdcəsinin gəlirlər və xərclərinin
1 000 000,0 manat artırılaraq 180 375
536,0 manatdan 181 375 536,0 manata
çatdırılması nəzərdə tutulub.
Komitə sədri Tahir Mirkişili "İşsizlikdən
sığorta fondunun 2022-ci il büdcəsi haqqında" qanunda dəyişiklik edilməsi barədə
sənədlə bağlı İqtisadi siyasət, sənaye
və sahibkarlıq komitəsinin müsbət rəyini
bildirib.
Sonra iclasda Hesablama Palatasının
sədri Vüqar Gülməmmədov “Azərbaycan
Respublikasının 2022-ci il dövlət büdcəsi
haqqında” qanunda dəyişiklik edilməsi,
“Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 2022-ci
il büdcəsi haqqında” qanunda dəyişiklik
edilməsi və “İşsizlikdən sığorta fondunun 2022-ci il büdcəsi haqqında” qanunda dəyişiklik edilməsi barədə qanun
layihələrinə dair Palatanın rəyini təqdim
edib.
Palata sədri çıxışında dövlət büdcəsinin
yenidən baxılan layihəsi ilə bağlı büdcə
parametrlərini formalaşdıran makroiqtisadi proqnozların, o cümlədən dünya və
Azərbaycan üzrə əsas iqtisadi meyillərin
təhlilini nəzərə çatdırıb. 2022-ci ilin yenidən
baxılan dövlət büdcəsinin layihəsinin
“Büdcə sistemi haqqında” qanunun
tələblərinə və büdcə qaydasına uyğunluğu,
fiskal risklər barədə məlumat verib.
Bildirib ki, 2022-ci ilin dövlət büdcəsinin
layihəsi ilə birlikdə hazırlanan və təqdim
edilən sənədlərdə COVID-19 pandemiyası,
neftin qiymətinin və hasilat həcmlərinin
azalması, dövlət zəmanətli borclar, geniş
subsidiyalaşdırılmadan irəli gələn risklər
əsas risklər kimi qeyd edilib.
Vüqar Gülməmmədov, həmçinin Dövlət
Sosial Müdafiə Fondunun və İşsizlikdən
Sığorta Fondunun 2022-ci il büdcələrinə
dəyişikliklə bağlı gəlir və xərclərinə dair
rəyləri də diqqətə çatdırıb.
Müzakirələr zamanı çıxış edən komitə
sədrləri Sadiq Qurbanov, Hicran Hüseynova, Zahid Oruc, Siyavuş Novruzov,
deputatlardan Ramin Məmmədov, Rəşad
Mahmudov, Aqiyə Naxçıvanlı, Vüqar Bayramov, Elşən Musayev, Tahir Kərimli, Fazil
Mustafa qanun layihələrini dəstəklədiklərini
bildiriblər, dəyişikliklər barədə fikirlərini və
bəzi qeydlərini səsləndiriblər.
Müzakirələrin yekununda hər üç qanun
layihəsi ayrı-ayrılıqda səsə qoyularaq birinci oxunuşda qəbul edilib.
Sonra iclasda gündəliyin üçüncü oxunuşda olan növbəti 6 məsələsinə baxılıb.
İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin sədri Tahir Mirkişili “Ələt
azad iqtisadi zonası haqqında” qanunda
dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsi
(üçüncü oxunuş) ilə bağlı məlumat verib.
Komitə üzvlərinin Ələt Azad İqtisadi Zonasına səfər etdiyini, Azad Zonada görülən
işlər, gələcək planlar və sahibkarların bu
zonada fəaliyyəti ilə bağlı yaradılan şəraitlə
tanış olduqlarını bildirib.
Qeyd olunub ki, sənəd Ələt Azad İqtisadi Zonasının fəaliyyətinin və bu sahədə
qanunvericiliyin beynəlxalq təcrübəyə
uyğun təkmilləşdirilməsi məqsədilə
hazırlanıb və Zonanın səlahiyyətli qurumunun səlahiyyətlərində, onun hüquq
və vəzifələrində, Azad zonada vergi
və gömrük tənzimləməsində, investorların hüquqlarının qorunmasında və
mübahisələrin həlli mexanizmlərində müvafiq təkmilləşdirmələri nəzərdə tutur.
Qanun layihəsi üçüncü oxunuşda qəbul
edilib.
Milli Məclis Sədrinin birinci müavini, Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin sədri Əli Hüseynli
Azərbaycan Respublikasının İnzibati
Prosessual Məcəlləsində, İnzibati Xətalar
Məcəlləsində, Cinayət Məcəlləsində və
“Vətəndaşların müraciətləri haqqında”
qanunda dəyişiklik edilməsi barədə qanun
layihəsi (üçüncü oxunuş) barədə məlumat
verib. Bildirilib ki, təklif edilən dəyişikliklər
"Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının
qanunvericilik təşəbbüsü hüququndan
istifadə etməsi qaydası haqqında" qanunun
qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar olaraq mövcud qanunvericilik aktlarının bu qanuna
uyğunlaşdırılması məqsədilə hazırlanıb.

Qanun layihəsi üçüncü oxunuşda qəbul
edilib.
Sonra Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarova diqqətə çatdırıb ki, növbəti üç məsələ
Azərbaycan Prezidentinin bir məktubu
ilə parlamentə daxil olub və mahiyyətcə
bir-birinə yaxın qanun layihələridir. Hər
üç qanun layihəsində nəzərdə tutulan
dəyişikliklər insan orqan və toxumalarının
donorluğu və transplantasiyası haqqında
qanundan irəli gəlir.
Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin üzvü Nizami Səfərov
Azərbaycan Respublikasının Cinayət
Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında
(üçüncü oxunuş) və Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində
dəyişiklik edilməsi haqqında (üçüncü
oxunuş) qanun layihələrindən bəhs
edib. Bildirib ki, qeyd olunan məcəllələrə
nəzərdə tutulan dəyişikliklər "İnsan orqan
və toxumalarının donorluğu və transplantasiyası haqqında" qanunun pozulmasına
görə məsuliyyət növlərini müəyyən edir.
Komitə sədri Əhliman Əmiraslanov
dəyişikliklərlə bağlı Səhiyyə komitəsinin
müsbət rəyini diqqətə çatdırıb.
Sonra gündəlikdəki növbəti sənəd
barədə bildirilib ki, “Əhalinin sağlamlığının
qorunması haqqında”, “Mülki dövriyyədə olmasına yol verilməyən (mülki dövriyyədən
çıxarılmış) əşyaların siyahısı haqqında”,
“Mülki dövriyyənin müəyyən iştirakçılarına
mənsub ola bilən və dövriyyədə olmasına
xüsusi icazə əsasında yol verilən (mülki
dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış) əşyaların
siyahısı haqqında”, “İnsan alverinə qarşı
mübarizə haqqında” və “Reklam haqqında” qanunlarda dəyişiklik edilməsi barədə
qanun layihəsində (üçüncü oxunuş) təklif
olunan dəyişikliklər uyğunlaşdırma xarakteri daşıyır.
Bu layihə barədə İnsan hüquqları,
İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq,
Səhiyyə komitələrinin müsbət rəyləri
səsləndirilib.
Qanun layihələri ayrı-ayrılıqda səsə
qoyularaq üçüncü oxunuşda qəbul edilib.
Daha sonra gündəlikdə ikinci oxunuşda
olan üç məsələyə baxılıb.
Əvvəlcə, Hüquq siyasəti və dövlət
quruculuğu komitəsinin üzvü Nizami
Səfərov Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində, Miqrasiya Məcəlləsində,
“Yanğın təhlükəsizliyi haqqında”, “Yerin təki
haqqında”, “Balıqçılıq haqqında”, “Texniki
təhlükəsizlik haqqında”, “Atmosfer havasının mühafizəsi haqqında”, “Tütün və tütün
məmulatı haqqında”, “Telekommunikasiya haqqında”, “Damazlıq heyvandarlıq
haqqında”, “Təbii müalicə ehtiyatları,
müalicə-sağlamlaşdırma yerləri və kurortlar
haqqında”, “Pambıqçılıq haqqında” və “Əqli
mülkiyyət hüquqlarının təminatı və piratçılığa qarşı mübarizə haqqında” qanunlarda
dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsini
(ikinci oxunuş) təqdim edib.
Bildirilib ki, qanun layihəsi "Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların
tənzimlənməsi və sahibkarların maraqlarının müdafiəsi haqqında" qanuna uyğun
olaraq hazırlanıb və həmin qanunla digər
qanunlar arasında uzlaşmanı təmin edir.
Təklif olunan dəyişikliklər barədə
Ziyafət Əsgərov Müdafiə, təhlükəsizlik və
korrupsiya ilə mübarizə, Sadiq Qurbanov
Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya,
Tahir Mirkişili İqtisadi siyasət, sənaye və
sahibkarlıq, Musa Quliyev Əmək və sosial
siyasət, Tahir Rzayev Aqrar siyasət, Fazil
Mustafa Mədəniyyət komitələrinin rəylərini
diqqətə çatdırıblar.
Qanun layihəsi ikinci oxunuşda qəbul
edilib.
İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq
komitəsinin sədri Tahir Mirkişili “Daşınar
əmlakın yüklülüyü haqqında” qanunda
dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsi
(ikinci oxunuş) ilə bağlı məlumat verib.
Bildirib ki, "Sosial sığorta haqqında" qanunda dəyişiklik edilməsi barədə" və “Vergi
Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında" 2018-ci il 30 noyabr tarixli qanunlara
əsasən, məcburi dövlət sosial sığorta
haqlarının hesablanması, ödənilməsi və
bu sahədə fəaliyyətə nəzarət funksiyaları,
habelə məcburi dövlət sosial sığorta haqları üzrə borcların hesablanması, haqqın
vaxtında ödənilməməsinə görə faizlərin
və maliyyə sanksiyalarının tətbiqi ilə bağlı
səlahiyyətlər vergi orqanlarına həvalə
edilib. Təklif olunan dəyişikliklər həmin

qanunlara uyğun olaraq hazırlanıb və
uyğunlaşdırma xarakteri daşıyır.
Qanun layihəsi ikinci oxunuşda qəbul
edilib.
Sonra iclasda birinci oxunuşda olan
qanun layihələri təqdim edilib.
İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq
komitəsinin sədri Tahir Mirkişili Azərbaycan
Respublikasının Vergi Məcəlləsində
dəyişiklik edilməsi haqqında qanun
layihəsini (birinci oxunuş) diqqətə çatdırıb.
Bildirib ki, layihə özəl baytarlıq xidməti
fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi şəxslərin
və fərdi baytarlıq xidməti praktikası ilə
məşğul olan fiziki şəxslərin vergitutma
məsələlərinin tənzimlənməsi məqsədilə
hazırlanıb. Sənədə əsasən, özəl baytarlıq
xidmətlərinin ƏDV-dən azad edilməsi, fərdi
baytarlıq xidməti praktikası ilə məşğul olan
fiziki şəxslərin isə sadələşdirilmiş vergi
ödəyicisi kimi sabit pul məbləğində vergiyə
cəlb edilməsi təklif olunur.
Qanun layihəsi birinci oxunuşda qəbul
edilib.
Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin üzvü Nizami Səfərov
“Azərbaycan Respublikasının İnsan
hüquqları üzrə müvəkkili (ombudsman) təsisatının 20 illiyi (2002-2022)”
Azərbaycan Respublikasının yubiley
medalının təsis edilməsi ilə əlaqədar
“Azərbaycan Respublikasının orden və
medallarının təsis edilməsi haqqında”
qanunda dəyişiklik edilməsi barədə qanun
layihəsini (birinci oxunuş) diqqətə çatdırıb.
Bildirilib ki, layihə Azərbaycan Prezidenti tərəfindən parlamentə təqdim edilib.
Medal barədə Əsasnaməyə əsasən,
“Azərbaycan Respublikasının insan
hüquqları üzrə müvəkkili (ombudsman)
təsisatının 20 illiyi (2002-2022)” yubiley
medalı ilə Azərbaycan Respublikasında
insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin
səmərəliliyinin artırılması istiqamətində
fəaliyyətin, səmərəli əməkdaşlığın
təşkilində və həyata keçirilməsində fəal
iştirak edən şəxslər, habelə bu sahədə
xüsusi xidmətlərə görə Azərbaycan Respublikasının və xarici ölkələrin dövlət və
digər qurumlarının, beynəlxalq təşkilatların
nümayəndələri təltif edilirlər.
Qanun layihəsi birinci oxunuşda qəbul
edilib.
Sonra Milli Məclisin Sədri Sahibə
Qafarova bildirib ki, gündəliyin növbəti
6 məsələsi Azərbaycan Prezidentinin
bir məktubu ilə parlamentə daxil olub və
mahiyyətcə bir-birinə yaxın olan qanun
layihələridir.
Milli Məclis Sədrinin birinci müavini,
Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu
komitəsinin sədri Əli Hüseynli növbəti
məsələləri – “Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkili
(ombudsman) haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiya Qanununda
dəyişiklik edilməsi barədə (birinci oxunuş), “Konstitusiya Məhkəməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanununda
dəyişiklik edilməsi barədə (birinci oxunuş), “Məhkəmələr və hakimlər haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanununda
dəyişiklik edilməsi barədə (birinci oxunuş),
“Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi
deputatının statusu haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununda dəyişiklik
edilməsi barədə (birinci oxunuş) qanun
layihələrini konseptual baxımdan təqdim
edib.
Diqqətə çatdırılıb ki, Azərbaycan Respublikasında dövlət qulluğunun inkişafına
dair 2019-2025-ci illər üçün strategiya
mövcuddur. Həmin strategiyada dövlət
qulluqçularının əməkhaqqı sisteminin
təkmilləşdirilməsi də nəzərdə tutulub. Məhz
bu strategiyanın tətbiqi nəticəsində cari
ilin əvvəlində İcra hakimiyyəti orqanlarında əməyin ödəniş sistemi təkmilləşdirilib
və dövlət qulluqçularının vəzifə maaşı
artırılıb. Bu gün isə məhkəmə hakimiyyəti,
qanunvericilik hakimiyyəti orqanlarında,
İnsan hüquqları üzrə müvəkkil təsisatında
icra hakimiyyəti orqanları ilə eyni vahid
əməkhaqqı sisteminə keçid nəzərdə
tutulub. Qeyd olunub ki, təklif olunan
dəyişikliklərdə qanunvericilik və məhkəmə
hakimiyyətində oxşar mexanizm tətbiq
olunur, yəni əməkhaqqına əlavələr
edilir, digər müavinətlər ləğv olunur.
Bununla yanaşı, hakimiyyət orqanlarının
əməkhaqlarında mövcud olan bağlılıq
aradan qaldırılır və hakimiyyət qollarının
əməkhaqqı müstəqil qaydada müəyyən
edilir. Bu qanun layihələri dövlət orqanlarında vahid əməkhaqqı sisteminin tətbiqini
təmin edəcək. Komitə sədri deputatların
Azərbaycan Prezidentinin bu təşəbbüsünü
yüksək qiymətləndirdiklərini bildirib.
Sonra İqtisadi siyasət, sənaye və
sahibkarlıq komitəsinin sədri Tahir Mirkişili
“Hesablama Palatası haqqında” qanunda
dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsi
(birinci oxunuş) ilə bağlı çıxış edib. O,
əməkhaqqı sisteminin şəffaf və dayanıqlı olmasının əhəmiyyəti barədə danışıb
və yuxarıda qeyd olunan dəyişikliklərin
Hesablama Palatasının əməkhaqqı
sistemində də tətbiq edildiyini bildirib.
Daha sonra komitə sədri Tahir Mirkişili Azərbaycan Respublikasının Vergi
Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında
qanun layihəsi (birinci oxunuş) barədə
məlumat verib. Sənədə əsasən, Məcəllənin
102.1.17-ci maddəsində "Azərbaycan
Respublikası Milli Məclisinin deputatlarına
öz səlahiyyətlərinin yerinə yetirilməsi ilə
bağlı xərclərin ödənilməsi üçün qanunla
müəyyən edilmiş miqdarda verilən aylıq
pul təminatı və müvafiq" sözləri "Müvafiq"
sözü ilə əvəz edilir. Dəyişiklik "Azərbaycan
Respublikası Milli Məclisi deputatının statusu haqqında" qanunda dəyişiklik edilməsi
barədə qanun layihəsinə uyğunlaşdırılma
məqsədi daşıyır.
Sonra gündəliyin son 6 qanun layihəsi
də ayrı-ayrılıqda səsə qoyularaq birinci
oxunuşda qəbul edilib.
Bununla da Milli Məclisin
növbədənkənar sessiyasının növbəti iclası
başa çatıb.
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zərbaycan Orudusunun 44 günlük Vətən müharibəsindəki Qələbəsi
nəticəsində meydana çıxan reallıq həm ölkəmiz, həm də region
üçün yeni inkişaf perspektivləri açmışdır. Hazırda dövlətimizin qarşısında duran əsas məsələ işğaldan azad olunmuş bölgələrin yenidən qurulması və orada sosial-iqtisadi həyatın bərpasından ibarətdir. Ölkəmizdə
gedən prosesləri yaxından izləyənlər Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə aparılan quruculuq işlərinin sürəti və miqyası qarşısında heyrətlərini
gizlətmirlər. Müharibə dövründə olduğu kimi, quruculuq dövründə də
cəmiyyətin ölkə Prezidentinin ətrafında sıx birləşməsi gələcək uğurlarımızın əsas təminatıdır.
Müstəqillik dövrünün bütün
mərhələlərində olduğu kimi, hazırkı
mərhələdə də dövlət qulluqçularının üzərinə
xüsusi məsuliyyət düşür. Çünki işğaldan
azad olunmuş ərazilərin iqtisadi cəhətdən
canlanması və ölkə iqtisadiyyatına tam
inteqrasiyası oradakı infrastrukturun, yaşayış sahələrinin və istehsal müəssisələrinin
bərpası ilə yanaşı, həm də dövlət institutlarının fəaliyyətinin bərpasından keçir.
Dövlətin strateji məqsədləri yerlərdə məhz
dövlət qulluqçularının fəaliyyəti ilə reallaşır.
Bu məqamda fürsətdən istifadə edərək,
bu dəyərli missiyanın yerinə yetirilməsində
dövlət qulluqçularına uğurlar arzu etmək və
onları 23 İyun Dövlət qulluqçularının peşə
bayramı münasibətilə təbrik etmək istərdim.
Dövlət qulluqçusu peşəkar bacarıqlar və
yüksək əxlaqi dəyərlərə malik olmaqla yanaşı, cəmiyyəti və vətəndaşları hiss etməyi
bacarmalı, həm insan yönümlü düşünməli,
həm də dövlətin məqsəd və məramını
təcəssüm etdirməlidir.
Məlum olduğu kimi, gənc yaşlarda heç
də hər kəsdə aydın karyera məqsədləri
və zəruri peşəkar xüsusiyyətlər formalaşmır. Bir çox hallarda gənclər karyeraya
başlayarkən dövlət qulluğunu müxtəlif
səbəblərlə seçirlər. Bəziləri üçün bu, status
və sabitlik, bəziləri üçün peşəkar özünüifadə
və təcrübə qazanmaq, bəziləri üçün isə
dövlətə və insanlara xidmət etməklə
özünü əhəmiyyətli hiss etmək imkanıdır.
Lakin yalnız öz üzərində işləyərək səriştə
və bacarıqlarını davamlı surətdə inkişaf
etdirənlər, insanların tələb və ehtiyaclarını
anlayaraq adekvat həll yolları tapa bilənlər,
zamanın ruhuna uyğun yenilik və texnologiyaları sürətlə mənimsəyənlər və nəhayət,
öz fəaliyyətini davamlı şəkildə təhlil edərək
hərtərəfli şəxsiyyət kimi yetişənlər dövlət
qulluğu sahəsində uğurlu karyera qura
bilərlər. Məhz buna görə də Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM) digər dövlət qurumları
ilə birlikdə dövlət qulluqçularının seçimi və
vəzifədə yüksəlməsi kimi məsələlərə kompleks yanaşmağa, mütərəqqi standartlar və
metodlar tətbiq etməyə çalışır.
2021-ci ildən dövlət qulluğu
vəzifələrinə namizədlərin şəffaf və obyektiv
qiymətləndirilməsi ilə yanaşı, Azərbaycan
Respublikasında dövlət qulluğunun inkişafına dair 2019−2025-ci illər üçün Strategiyanın reallaşdırılması üzrə nəzərdə tutulmuş
tədbirlərin həyata keçirilməsi DİM-in prioritet
fəaliyyət istiqamətlərindən biri olmuşdur. Bu
istiqamətdə nüfuzlu beynəlxalq ekspertlərin
və dövlət qurumlarının nümayəndələrinin
iştirakı ilə səriştə modelinin tətbiqi üzrə elmimetodiki materiallar hazırlanmışdır. Hazırda
nəzəri modelin yerli şəraitə uyğunlaşdırılması məqsədilə elmi-tədqiqat işləri həyata
keçirilir. Yeni modeldə tədbiq olunması
nəzərdə tutulan alətlər bankının formalaşdırılmasına başlanılmışdır.
Qeyd olunanlarla yanaşı, DİM ənənəvi
fəaliyyət istiqamətləri üzrə fəaliyyətini
davam etdirmişdir. 2021-ci il ərzində dövlət
qulluğu istiqaməti üzrə həyata keçirilən
fəaliyyətlə əlaqədar əsas məlumatların oxucular üçün maraqlı olacağını düşünürəm.
Dövlət İmtahan Mərkəzi 2021-ci il
ərzində dövlət qulluğuna qəbul və inzibati vəzifələrin tutulması üçün müsabiqə,
ümumi müsahibə elanlarının verilməsini və
müsahibələrin keçirilməsini qanunvericiliklə
müəyyən edilmiş qaydada və müddətlərdə
təmin etmişdir. Mərkəz tərəfindən 2021-ci
il ərzində dövlət qulluğuna qəbul üzrə 8
müsabiqə, 4 ümumi müsahibə elanı verilmiş
və elan edilmiş 41 daxili müsahibə üzrə
müsahibələrin keçirilməsi təmin olunmuşdur. Elana çıxarılmış vəzifələr üzrə müvafiq
məlumatların (vəzifə təlimatları, müsahibə
proqramları və s.) xüsusi proqram
təminatı olan “Dövlət qulluğu – Vəzifələrin
İdarəedilməsi Sistemi”nə (VİS) daxil
edilməsi və bütün elanların VİS vasitəsilə
verilməsi təmin olunmuşdur.
Qeyd olunanlarla yanaşı, hesabat dövrü
ərzində dövlət qulluğuna namizədlərin
qiymətləndirilməsi üzrə test imtahanları
müvafiq qanunvericiliyə uyğun şəkildə
keçirilmişdir. Mərkəz tərəfindən dövlət qulluğuna qəbul üzrə test imtahanlarının təşkili
məqsədi ilə formalaşdırılmış test bankı
yenidən ekspertiza edilmiş, yeni test tapşırıqları hazırlanmışdır. Eyni zamanda səriştə
modelinə keçid məqsədilə banka situasiya
tipli (kazus), sosial-praktiki intellekti və analitik təhlil bacarıqlarını yoxlayan tapşırıqlar
daxil edilmiş və il ərzində keçirilən test
imtahanlarında bu tip tapşırıqlardan istifadə
olunmuşdur. İmtahan modelinə bütün vəzifə
qrupları üzrə situasiya tipli, AA vəzifə qrupu
üzrə idarəçilik səriştəsini, sosial-praktiki
intellekti və analitik təhlil bacarıqlarını, AB
və AC vəzifə qrupları üzrə sosial-praktiki
intellekti və analitik təhlil bacarıqlarını yoxlayan tapşırıqlar daxil edilmişdir.
Mərkəz tərəfindən 2021-ci il ərzində
dövlət qulluğuna qəbul üçün A növü - inzibati
rəhbər (idarəetmə) vəzifələr (AA, AB və AC
vəzifə qruplarına uyğun) üzrə 6, B növü inzibati icraçı vəzifələr üzrə (BA və BB vəzifə
qruplarına uyğun) isə 7, cəmi 13 test imtahanı keçirilmişdir. Test imtahanlarının keçirilmə
tarixi Mərkəz tərəfindən müəyyən edilmiş və
müvafiq məlumatlar Mərkəzin internet portalında əvvəlcədən yerləşdirilmişdir.
Namizədlərin test imtahanlarında
iştirakı ilə bağlı məlumatlar təhlil edilərkən
məlum olur ki, qeydiyyatdan keçmiş 12454
namizəddən 12088-i imtahanda iştirak
etmiş, 366 şəxs isə imtahanda iştirak
etməmişdir. Test imtahanında iştirak etmiş
12088 namizəddən 4359 nəfər (35%)
müvəffəqiyyət qazanaraq sertifikat əldə
etmişdir.

Namizədlər daha çox BB vəzifə qrupu
üzrə (3508 nəfər) uğur əldə etmişlər. Bu
qrup üzrə uğur qazananlar arasında qadınlar (1939 nəfər) üstünlük təşkil etmişlər.
İmtahanda iştirak edən namizədlər arasında
uğur qazananlar AB vəzifə qrupu üzrə 7%,
AC vəzifə qrupu üzrə 36.4%, BA vəzifə qrupu üzrə 23.2%, BB vəzifə qrupu üzrə 41.5%
təşkil etmişlər.
Dövlət qulluğuna qəbul üçün A növü
- inzibati rəhbər vəzifələr üzrə test imtahanlarında iştirak edən namizədlər arasında
dövlət qulluqçuları uğur göstəricisinə görə
üstünlük təşkil edirlər. Belə ki, hesabat döv-

rü ərzində test imtahanlarında iştirak edən
72 dövlət qulluqçusundan 26-sı (36.1%) imtahanda müvəffəqiyyət qazanmışdır. Dövlət
orqanlarında müddətli əmək müqaviləsi
əsasında çalışan və test imtahanlarında
iştirak edən 117 namizəddən cəmi 14-ü
(12%) sertifikat almaq üçün müəyyən edilmiş keçid balını toplamışdır. Test imtahanlarında iştirak edən digər kateqoriyaya aid
140 namizəddən 44-ü (31.4%) uğurlu nəticə
göstərmişdir.
Dövlət qulluğuna qəbul üçün B növü
- inzibati icraçı vəzifələr üzrə test imtahanlarında iştirak edən namizədlər arasında
dövlət qulluqçusu olan 582 namizəddən
162-si (27.8%) müvəffəqiyyət qazanmışdır. Dövlət orqanlarında müddətli əmək
müqaviləsi əsasında çalışanlar B növü
üzrə test imtahanlarında ən aşağı nəticəni
göstərmişlər və imtahanda iştirak edən
1020 namizəddən 254-ü (24.9%) sertifikat
almaq üçün müəyyən edilmiş keçid balını
toplamışdır. Dövlət orqanlarında çalışmayan namizədlərin isə uğur göstəricisi daha
yüksək – 38% təşkil etmişdir.
Dövlət qulluğuna qəbul üzrə keçirilən
test imtahanlarında iştirak edən namizədlər
arasında uğur göstəricisinə görə dövlət
qulluqçuları A növü – inzibati rəhbər, dövlət
orqanlarında çalışmayanlar isə B növü – inzibati icraçı vəzifələr üzrə ən yüksək nəticə
göstərmişlər.
Dövlət qulluğunun A növü – inzibati
rəhbər (idarəetmə) vəzifələr və B növü
- inzibati icraçı vəzifələr üzrə Mərkəz
tərəfindən keçirilən test imtahanlarında
Respublikamızın 54 ali təhsil müəssisəsinin,
habelə müxtəlif xarici ölkələrin ali təhsil
müəssisələrinin məzunları iştirak etmişlər.
İmtahanda daha çox Bakı Dövlət Universiteti (1155 namizəd) və Azərbaycan
Dövlət İqtisad Universitetinin (786 namizəd)
məzunları uğur əldə etmişlər. Bakı Dövlət
Universitetinin məzunları həm B növü –
inzibati icraçı vəzifələr üzrə (1134 namizəd),
həm də A növü – inzibati rəhbər (idarəetmə)
vəzifələr üzrə (21 namizəd) ən yüksək
nəticə göstərmişlər.
Xarici ölkələrin ali təhsil müəssisələrinin
məzunları arasında test imtahanlarında
iştirak edənlərdən 78 nəfər müvafiq keçid
balını toplayaraq sertifikat əldə etmişdir.
Xarici ali təhsil müəssisələrinin sertifikat
əldə etmiş məzunları arasında Türkiyə
Cümhuriyyəti və Rusiya Federasiyasının ali
təhsil müəssisələrində təhsil almış şəxslər
üstünlük təşkil edirlər.
Test imtahanlarında uğur əldə edən
namizədlərin böyük əksəriyyətini dövlət
ali təhsil müəssisələrinin məzunları təşkil
edirlər. Özəl ali təhsil müəssisələri arasında
keçmiş “Qafqaz” Universiteti, Bakı Biznes
Universiteti və Azərbaycan Universitetinin
məzunları da yüksək nəticə göstərənlər
sırasındadır.
2021-ci il ərzində dövlət qulluğu vəzifələrinin tutulması məqsədilə,
ümumilikdə 10160 müsahibənin keçirilməsi
planlaşdırılmışdır. Planlaşdırılmış
müsahibələrdən 4565 (44,93%) müsahibənin
keçirilməsi təmin edilmişdir. Keçirilməsi
nəzərdə tutulan 5595 (55,07%) müsahibə
müxtəlif səbəblərdən (namizədin iştirak
etməməsi və ya iştirakdan imtina etməsi,
müsahibənin təxirə salınması, müsahibənin
ləğv edilməsi) baş tutmamışdır.
2021-ci il ərzində 96 dövlət orqanı
tərəfindən müsabiqəyə ümumilikdə 1623
vakant vəzifə təqdim olunmuşdur. Təqdim
edilmiş vakant vəzifələrin 193-ü inzibati
rəhbər vəzifələrə , 1430-u isə inzibati icraçı
vəzifələrə aid olmuşdur.
2021-ci il ərzində DİM tərəfindən,
ümumilikdə 4 ümumi müsahibə elanı
verilmişdir. Elanlar çərçivəsində 30 dövlət
orqanında mövcud olan 217 vakant inzibati
dövlət qulluğu vəzifəsi ümumi müsahibəyə
təqdim edilmişdir. Ümumi müsahibəyə ən
çox vəzifə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi
(51 vəzifə) və Ekologiya və Təbii Sərvətlər

 azirliyi tərəfindən (47 vəzifə) təqdim edilN
miş, ən çox müraciət isə Qida Təhlükəsizliyi
Agentliyi (117 müraciət) və Maliyyə Nazirliyi
(117 müraciət) tərəfindən elana çıxarılmış
vəzifələr üzrə qeydə alınmışdır.
Bir vəzifə üzrə müraciət sayına görə
(müraciət sayı/vəzifə sayı) dövlət orqanları
arasında Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri
üzrə Dövlət Komitəsi (11 müraciət) və
Məhkəmə-Hüquq Şurası (11 müraciət) üzrə
daha yüksək nəticə qeydə alınmışdır. Ümumi müsahibəyə çıxarılmış 217 vəzifədən
173-nə namizədlər tərəfindən müraciət
edilmiş, 44 vəzifə üzrə isə müraciət
edilməmişdir.
Daxili müsahibə dövlət orqanlarında
olan vakant inzibati vəzifələrin, ilk növbədə,
həmin dövlət orqanında inzibati vəzifələrdə
qulluq keçən və inzibati vəzifələrin
təsnifatına uyğun ixtisas dərəcəsi olan
dövlət qulluqçuları, habelə dövlət orqanının
ləğvi, dövlət qulluqçularının sayının və ya
ştatlarının ixtisarı ilə əlaqədar ehtiyat kadrlar
siyahısına daxil edilən və daxili müsahibə
elan edilən dövlət orqanında ehtiyat kadr
kimi saxlanılan şəxslər, 1-3-cü kateqoriya
dövlət orqanlarında inzibati vəzifələrin
1-3-cü təsnifatlarına uyğun olan vəzifələrə,
habelə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarında (Ali Attestasiya Komissiyası daxil
olmaqla) şöbə müdiri, rəhbərin müşaviri və
rəhbərin köməkçisi vəzifələrinə iddia edən

məqsədilə 2021-ci ildə mərkəz tərəfindən
xüsusi proqram təminatı – “Ehtiyat Kadrların İdarə Edilməsi Sistemi” yaradılıb.
Sistem vasitəsilə ehtiyat kadrlar barədə
məlumatların təyinat məsələsinə baxılması
üçün onlayn qaydada təqdim edilməsi, ehtiyat kadrların anket məlumatlarının tamlığı,
düzgünlüyü və mütəmadi yenilənməsi,
habelə onların vakant analoji vəzifələrə
təyinatında operativlik təmin olunur.
2021 və 2022-ci ilin ilk altı ayı
ərzində dövlət qulluğu sahəsində hüquqi
tənzimləmənin təkmilləşdirilməsi məqsədilə
mərkəz tərəfindən müvafiq normativ və
qeyri-normativ hüquqi aktların layihələri
hazırlanmış, dövlət qulluğuna dair qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi məqsədilə müvafiq
təkliflər verilmişdir.
Həmin layihələrə “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Qulluğu Məcəlləsi”, “Dövlət
qulluqçusunun Karyera İnkişaf Planı”nın
hazırlanması Qaydası”nın təsdiq edilməsi
haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, “Azərbaycan Respublikasında dövlət qulluqçuları üçün Təlim
Strategiyası (2022-2025-ci illər)"nın təsdiq
edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, “Dövlət orqanlarının kadr siyasəti və insan resurslarının
idarə edilməsi sahəsində illik iş planlarının
və həmin planlara əsasən illik hesabat-

şəxslər tərəfindən tutulması məqsədilə
keçirilir.
2021-ci il ərzində 32 dövlət orqanı
tərəfindən 420 vakant vəzifənin tutulması məqsədilə 41 daxili müsahibə elanı
verilmişdir. Daxili müsahibələrdə bir vəzifə
üzrə müraciət sayına görə mərkəzi icra
hakimiyyəti orqanları arasında ən yüksək
nəticə Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi üzrə
qeydə alınmışdır. Agentlik tərəfindən daxili müsahibəyə çıxarılmış 31 vəzifəyə 95
namizəd müraciət etmişdir.
2021-ci il ərzində vakant dövlət qulluğu vəzifələrinin tutulması üçün keçirilən
müsahibələrin nəticəsinə yenidən baxılması
üçün namizədlər tərəfindən vakant vəzifənin
aid olduğu dövlət orqanlarında yaradılan
apellyasiya şuralarına, ümumilikdə, 194
şikayət daxil olmuşdur. Apellyasiya şikayəti
vermiş 70 namizədin şikayəti təmin edilmiş
və namizədlər iddia etdikləri vəzifələrə
uyğun bilinmişdir. Apellyasiya şuraları 23
vəzifə üzrə namizədlərlə yeni müsahibənin
keçirilməsi barədə qərar qəbul etmiş,
101 vəzifə üzrə isə müsahibənin nəticəsi
qüvvədə saxlanılmışdır.
Qanunvericiliyin tələblərinə uyğun
olaraq, müsahibələrin keçirilməsi məqsədilə
müsahibə komissiyası dövlət qulluğu
vəzifəsinin aid olduğu dövlət orqanı
tərəfindən həmin orqanın 1 nümayəndəsi,
mərkəzin 1 nümayəndəsi və 1 müstəqil
ekspert olmaqla 3 nəfərdən ibarət tərkibdə
yaradılır.
Mərkəz müstəqil ekspertlər üçün
müsahibənin aparılması üzrə təlimlər təşkil
edir. Bu təlimlərdə iştirak etmiş və müstəqil
ekspertlər bazasına daxil edilmiş ekspertlər
müsahibə komissiyasının üzvü kimi
müsahibələrdə iştirak edirlər.
Mərkəz tərəfindən müxtəlif ali
təhsil müəssisələrində, qeyri-hökumət
təşkilatlarında və digər ictimai birliklərdə
çalışan müvafiq sahələr üzrə peşəkar
kadrlar müəyyən edilmiş və müstəqil ekspert qismində müsahibələrdə iştirak üçün
mərkəzin ekspert bazasına daxil edilmişlər.
Bununla bərabər, mərkəzin ekspert bazasının təkmilləşdirilməsi məqsədilə mütəmadi
işlər aparılır və müsahibəyə yeni ekspertlər
cəlb edilir. 2021-ci il ərzində mərkəzin
ekspert bazasına texniki və texnoloji, təhsil,
humanitar və sosial, təbiət, kənd təsərrüfatı
sahələri üzrə ixtisaslaşmış 6 yeni ekspert
cəlb olunmuşdur.
Dövlət qulluğu sahəsində qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq,
mövcud kadr potensialından səmərəli
istifadə edilməsi məqsədilə müsabiqənin
müsahibə mərhələsindən, ümumi və daxili
müsahibədən müvəffəqiyyətlə keçmiş, lakin
vəzifəyə təyin edilməmiş, dövlət orqanının
ləğvi və dövlət qulluqçularının sayının və ya
ştatların ixtisarı ilə əlaqədar dövlət qulluğuna xitam verilmiş şəxslər ehtiyat kadrlar
siyahısına daxil edilirlər.
2021-ci ilin 31 dekabr tarixinə olan
məlumata əsasən dövlət qulluğunun
ehtiyat kadrlar siyahısında 815 vəzifə üzrə
686 şəxs vardır. Ehtiyat kadrların analoji vakant vəzifələrə təyinatları ilə bağlı
Mərkəz tərəfindən mütəmadi iş aparılır.
Dövlət orqanları tərəfindən “Dövlət qulluğu - Vəzifələrin İdarə Edilməsi Sistemi”nə
daxil edilmiş məlumatlar, eyni zamanda,
müsabiqə və ümumi müsahibəyə çıxarılması məqsədilə mərkəzə təqdim edilmiş
vakant vəzifələr üzrə araşdırmalar aparılmış, ehtiyat kadrlar siyahısına daxil edilmiş
şəxslərin müsahibə elanına çıxarılmış və
ya VİS vasitəsilə müəyyən edilmiş vakant
analoji vəzifələrə təyinatları ilə bağlı müvafiq tədbirlər həyata keçirilmişdir. Dövlət
orqanında müvafiq vakant inzibati vəzifə
üzrə ehtiyat kadr olduğu halda, həmin
inzibati vəzifənin müsabiqəyə və ümumi
müsahibəyə çıxarılmasına yol verilməmişdir.
Dövlət qulluğunda ehtiyat kadrlarla işin
səmərəliliyinin və effektivliyinin artırılması

ların tərtib edilməsi Qaydası”nın təsdiq
edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı, “Dövlət
orqanlarının kadr qurumları haqqında
Nümunəvi Əsasnaməsi”nin təsdiq edilməsi
haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin Qərarı, habelə qüvvədə olan
qanunvericiliyə dəyişiklik edilməsi ilə bağlı
müxtəlif layihələr aiddir.
Dövlət qulluğu sistemində idarəçiliyin
təkmilləşdirilməsi, dövlət orqanlarının kadr
potensialının inkişaf etdirilməsi, yüksək
mənəvi və etik dəyərləri əsas tutan, bilik,
bacarıq və müsbət şəxsi keyfiyyətləri ilə
seçilən dövlət qulluqçuları korpusunu formalaşdırmaqla dövlət orqanlarının fəaliyyətində
səmərəliliyin artırılması sahəsində görülən
tədbirlərin davamlılığının təmin edilməsi
məqsədilə “Azərbaycan Respublikasında
dövlət qulluğunun inkişafına dair 2019−2025ci illər üçün Strategiya”nın 2022-2025-ci
illər üzrə Fəaliyyət Planı”nın təsdiq edilməsi
haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı layihəsi hazırlanmış və
aidiyyəti üzrə təqdim edilmişdir.
Mərkəz tərəfindən “Azərbaycan Respublikasında dövlət qulluqçuları üçün Təlim
Strategiyası (2022-2025-ci illər)" layihəsi
hazırlanmışdır. Təlim strategiyası dövlət
qulluqçularının peşəkar inkişafı sisteminin
təkmilləşdirilməsini, dövlət qulluğunun,
dövlət orqanlarının və dövlət qulluqçularının
təlim tələbatlarını hərtərəfli ödəyən peşəkar
və davamlı təlim sisteminin formalaşdırılması yolu ilə dövlət orqanlarının fəaliyyətində
səmərəliliyin artırılmasını nəzərdə tutur.
Təlim strategiyası hazırlanarkən dövlət
qulluqçularının təlimi sahəsində mövcud
vəziyyət təhlil edilmişdir. Təhlil dövlət qulluqçuları üçün təşkil edilən təlimlərin nəticələri,
“Avropa İttifaqı məsələləri diqqətdə saxlanılmaqla dövlət qulluğunda təlim potensialının gücləndirilməsinə dəstək” layihəsi
çərçivəsində yerli ekspert tərəfindən dövlət
qulluğuna dair qanunvericiliyin ekspertizasının nəticələrinə dair yekun hesabat nəzərə
alınmaqla aparılmışdır.
Dövlət qulluğunda hüquqi tənzimləmənin təkmilləşdirilməsi məqsədilə
“Azərbaycan Respublikasının Dövlət Qulluğu Məcəlləsi”nin layihəsi hazırlanmışdır.
Məcəllə layihəsi təkliflərin təqdim edilməsi
üçün mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarına, habelə Milli Məclisə, Hesablama
Palatasına, Konstitusiya Məhkəməsinə, Ali
Məhkəməsinə, Apellyasiya məhkəmələrinə,
Baş Prokurorluğa, İnsan Hüquqları üzrə
Müvəkkilinin Aparatına, Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət
İdarəçilik Akademiyasına və Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasına təqdim edilmişdir.
Qeyd edilən qurumlardan təqdim olunan
təkliflər öyrənilmiş. yenidən işlənilmiş və
Nazirlər Kabinetinə təqdim edilmişdir.
“Məcəllə” layihəsində dövlət qulluğu münasibətlərini tənzimləyən müxtəlif
normativ hüquqi aktlar sistemləşdirilərək
yenidən işlənmiş və beynəlxalq təcrübə
nəzərə alınaraq, yeni müddəalar həmin
məcəllə layihəsinə əlavə edilmişdir. Məcəllə
layihəsinə dair beynəlxalq ekspertlərin
rəyi nəzərə alınmışdır. “Məcəllə” layihəsi
7 bölmə, 26 fəsil, 147 maddədən ibarətdir.
Layihədə dövlət qulluğu münasibətlərini
tənzimləyən bir çox yeni müddəalar öz
əksini tapmışdır. Belə ki, dövlət qulluğuna
dair əsas anlayışlar, vahid dövlət qulluğu sistemi, dövlət qulluğunun prinsipləri,
ixtisas dərəcəsinin verilməsi, dövlət
qulluğuna qəbul, səriştə sisteminin tətbiqi,
dövlət qulluğu vəzifələlərinin tutulmasının ümumi şərtləri, xidməti fəaliyyətin
qiymətləndirilməsi, qiymətləndirilmə
nəticəsində tətbiq edilən tədbirlər, intizam
tənbehi tədbirlərinin tətbiqinə əsaslar,
dövlət qulluqçusunun maddi məsulliyyəti,
həvəsləndirmə növləri və formaları,
dövlət qulluğundan kənar edilmə halları və qaydaları, onun rəsmiləşdirilməsi

təkmilləşdirilmişdir. Bununla yanaşı, ehtiyat
kadrların idarə edilməsi, ehtiyat kadrlar
siyahısından çıxarılma, dövlət qulluğuna
xitam verilmə əsasları və qaydaları, dövlət
qulluğuna xitam verilərkən təminatlar, dövlət
qulluqçusunun pensiya təminatı, dövlət qulluqçusu ilə bağlanılan əmək müqavilələrinin
və əmrlərin sənədləşdirilməsinin uçotu qaydaları, dövlət qulluqçusunun qulluq şəraiti,
dövlət qulluqçusunun əlavə təhsili, dövlət
qulluğunda etik qaydalar, həmin qaydalara
nəzarət, dövlət qulluğuna dair qanunvericiliyin tətbiqinə nəzarət və s. məsələlər
yenidən işlənilmişdir. Həmin məsələləri
tənzimləyən yeni müddəalar da yaradılmış,
mövcud normalar təhlil edilərək daha da
təkmilləşdirilmişdir.
Dövlət qulluğunun prinsiplərinə edilmiş
dəyişikliyə əsasən, dövlət qulluqçusunun
fəaliyyətinin effektivliyi, şəxslərin hüquqlarının, azadlıqlarının və qanuni maraqlarının
dövlət orqanlarının fəaliyyət istiqamətləri və
vəzifələri, dövlət qulluqçularının qulluq funksiyaları üzərində prioritetliyi yeni prinsiplər
kimi müəyyən edilmişdir.
Dövlət qulluqçusunun qulluq stajı dövrləri dəqiqləşdirilmiş, vaxtından
əvvəl ixtisas dərəcəsinin verilməsi
əsasları, ixtisas dərəcəsinin aşağı salınması və ixtisas dərəcəsindən məhrum
edilmə əsasları tənzimlənmişdir. İxtisas

“Dövlət qulluğunda gender bərabərliyi”
mövzusunda 29 mərkəzi icra hakimiyyəti
orqanının, o cümlədən dövlət qulluğunun
xüsusi növünə aid dövlət orqanlarının
əməkdaşları üçün keçirilən təlimlərdə
ümumilikdə, 66 nəfər iştirak etmişdir.
“Dövlət idarəçiliyində gender bərabərliyi”
mövzusunda Bakı şəhərində və regionlarda yerləşən ali təhsil müəssisələrinin
əməkdaşları üçün təşkil olunan təlimlərdə
44 ali təhsil müəssisəsi üzrə 71 nəfər şəxs
iştirak etmişdir.
“Dövlət Qulluğuna Qəbul üzrə Hazırlıq
Proqramı” çərçivəsində “Dövlət qulluğuna
dair qanunvericilik” mövzusunda oktyabrnoyabr aylarında ADA Universitetinin
məzunları və sonuncu kurs tələbələri üçün
təşkil olunan təlim kursunda 25 nəfər şəxs
iştirak etmişdir.
“Dövlət qulluqçularının xidməti
fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi” mövzusunda dövlət orqanlarının nümayəndələri, o
cümlədən rəhbər vəzifələrdə qulluq keçən
dövlət qulluqçuları üçün keçirilən təlimdə 67
nəfər dövlət qulluqçusu iştirak etmişdir.
“Dövlət qulluqçusunun xidməti
fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi qaydası”
mövzusunda Xarici İşlər Nazirliyində inzibati
vəzifə tutan dövlət qulluqçuları və diplomatik nümayəndəliklərin əməkdaşları üçün
keçirilən təlimdən ümumilikdə 86 diplomatik

Dövlət qulluğu: görülən
işlər və yeniliklər
dərəcəsinin verilməsi üçün nəzərə alınan
qulluq stajına təhsil, hamiləliyə və doğuşa görə məzuniyyət müddətlərinin daxil
edilib-edilməməsi məsələsi qüvvədə olan
qanunvericilikdə nəzərdə tutulmamışdır.
Məcəllə layihəsi ilə qeyd edilən məsələlər
tənzimlənmişdir.
İqdisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf
Təşkilatının (OECD) Şərqi Avropa və
Mərkəzi Asiya üzrə Antikorrupsiya
Şəbəkəsinin İstanbul Fəaliyyət Planına
(İFP) uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasına verilmiş tövsiyələrdən biri yuxarı
və ali səviyyəli dövlət qulluqçularının işə
qəbulu sisteminin şəffaf və xidmətə görə
olan əsaslarla qurulması ilə bağlıdır. Qeyd
edilənlərə əsasən, dövlət qulluğuna qəbulun
ümumi qaydası yenidən işlənilmiş, inzibati vəzifələrin daha yuxarı təsnifatla və
yerli icra hakimiyyəti orqanlarına dövlət
qulluğuna qəbulun şəffaflıq və bərabərlik
prinsiplərinə əsaslanaraq sistemli qaydada
həyata keçirilməsini təmin etmək məqsədilə
yeni müddəalar “Məcəllə” layihəsinə əlavə
edilmişdir
Mərkəz tərəfindən "Dövlət qulluğu
haqqında" Azərbaycan Respublikasının
Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə”
31 may 2021-ci il tarixli 340-VIQD nömrəli
Azərbaycan Respublikası Qanununun
layihəsi hazırlanmışdır.
Layihədə dövlət qulluğunun xüsusi
növündə olan xüsusi, hərbi və ya diplomatik
rütbələrin dövlət qulluğunun ixtisas dərəcələri
ilə qarşılıqlı uyğunlaşdırılması, habelə dövlət
qulluqçusunun dövlət qulluğunun xüsusi
növündə qulluq (xidmət) illərinin onun dövlət
qulluğu stajına və dövlət qulluğu stajının
onun dövlət qulluğunun xüsusi növündə
qulluq (xidmət) illərinə daxil edilməsi, dövlət
orqanının rəhbəri tərəfindən müsabiqədən
müvəffəqiyyətlə keçmiş namizədlər sırasından seçim zamanı subyektivliyin qarşısını
almaq məqsədilə daha yüksək nəticə əldə
etmiş namizədlərə üstünlük verilməsi öz
əksini tapıb. Bununla yanaşı, dövlət orqanının ləğvi, dövlət qulluqçularının sayının və ya
ştatların ixtisarı ilə əlaqədar ehtiyat kadrlar
siyahısına daxil edilən şəxslərin ümumi
müsahibədə və ehtiyat kadr kimi saxlanıldığı
dövlət orqanında keçirilən daxili müsahibədə
iştirak edə bilməsi, dövlət qulluğu vəzifəsinin
tutulması üçün nəzərdə tutulan təhsil tələbi
(istiqaməti) üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi
olan şəxslərin, dövlət orqanlarında (qurumlarında) siyahısı Nazirlər Kabineti tərəfindən
təsdiq edilən vəzifələrdə azı 10 il iş stajı
olan şəxslərin müsabiqənin test imtahanı
mərhələsində iştirak etmədən müsabiqə üzrə
müsahibədə, habelə umumi müsahibədə iştirak edə bilməsi kimi əhəmiyyətli müddəalar
da nəzərdə tutulmuşdur.
Dövlət qulluqçularının və vətəndaşların
maarifləndirilməsi məqsədilə “Dövlət
qulluğu vəzifəsinin tutulması məqsədilə
müsahibənin keçirilməsi qaydaları”
mövzusunda Bakı Şəhəri Nizami Rayon
Məhkəməsi, Dövlət Turizm Agentliyi,
Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi,
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Baş
Prokurorluq, Energetika Nazirliyi, Gəncə
Kommersiya Məhkəməsi, Diasporla İş
üzrə Dövlət Komitəsi, Şirvan Apellyasiya
Məhkəməsi əməkdaşları üçün təlimlər
keçirilmişdir. Təlimlərdə, ümumilikdə 9
qurumu təmsil edən 38 əməkdaş iştirak
etmişdir.
“Dövlət qulluğunda problemlər və
çağırışlar” mövzusunda təşkil olunan
təlimdə 70 nəfər iştirak etmişdir. “Dövlət
qulluğunda ehtiyat kadrların idarə edilməsi”
mövzusunda təlim keçirilmiş və 70 nəfərə
yaxın dövlət qulluqçusu həmin təlimdə
iştirak etmişdir. “Dövlət qulluğuna dair
qanunvericiliyə edilmiş dəyişikliklər və
onların tətbiqi məsələləri” mövzusunda
dövlət orqanlarının və onların tabeliyində
olan təşkilatların nümayəndələrinin iştirakı
ilə keçirilən təlimdə, ümumilikdə, 148 nəfər
dövlət qulluqçusu iştirak etmişdir.

nümayəndəliyin 1000-ə yaxın əməkdaşı
yararlanmışdır.
Cari il ərzində Almaniya Beynəlxalq
Əməkdaşlıq Cəmiyyəti və Azərbaycan
Respublikasının Ailə, Qadın və Uşaq
Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi ilə birlikdə
“Dövlət qulluğunda gender bərabərliyi üzrə
Kurikulum” elmi vəsaiti nəşr edilmişdir.
Vəsait dövlət qulluğu sistemində gender
bərabərliyi prinsipinin təmin edilməsi və
dövlət qulluqçularının peşəkarlığının artırılması məqsədilə tərtib edilmişdir.
Dövlət qulluğuna qəbul üzrə
müsabiqəyə hazırlaşan şəxslərə mərkəzin
rəsmi internet səhifəsi üzərindən imtahan
proqramları, imtahan modeli, imtahanın
məzmunu, qanunvericilik aktları və digər
zəruri materiallar təqdim olunmuşdur.
Eyni zamanda, rəsmi internet səhifəsində
qanunvericilikdə baş verən dəyişikliklər
nəzərə alınmaqla bəzi materiallar
yenilənmiş və müəyyən materiallar əlavə
edilmişdir.
Dövlət qulluğu sahəsində qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi istiqamətində də zəruri
tədbirlər həyata keçirilmiş, o cümlədən
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
23 noyabr 2018-ci il tarixli sərəncamı ilə
təsdiq olunmuş “Azərbaycan Respublikasında dövlət qulluğunun inkişafına dair
2019-2025-ci illər üçün Strategiya”nın
2019−2021-ci illərdə icrası üzrə Fəaliyyət
Planında nəzərdə tutulmuş tədbirlərin
icrasının təmin edilməsi məqsədilə qanun,
fərman, sərəncam və qərar layihələri hazırlanmışdır.
Mərkəz 2021-ci il ərzində Avropa İttifaqının (Aİ) Şərq Tərəfdaşlığı (ŞT) proqramının
“Demokratiya, Yaxşı İdarəçilik və Sabitlik”
adlı I Platforması çərçivəsində Dövlət
İdarəçiliyi İslahatları pfəaliyyətini davam
etdirmişdir.
Eyni zamanda, “Azərbaycan Respublikasında dövlət qulluğunun inkişafına dair
2019−2025-ci illər üçün Strategiya”nın “5.4.
Dövlət qulluğunda səriştə (kompetensiya)
modelinin tətbiqi”nin həyata keçirilməsinə
dəstək vermək məqsədilə Avropa İttifaqı və İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf
Təşkilatının (İƏİT/OECD) SIGMA (Rəhbərlik
və İdarəetmədə Təkmilləşdirməyə
Dəstək) proqramı çərçivəsində beynəlxalq
ekspertlərin dəstəyi ilə dövlət qulluğunda
"Səriştə modelinin təsdiqlənməsi" üzrə pilot
layihəni davam etdirmişdir. Bununla yanaşı,
Mərkəz Avropa İttifaqı və İƏİT ilə birgə
SIGMA proqramı çərçivəsində “Dövlət qurumlarında daxili nəzarət mexanizmlərinin
təkmilləşdirilməsi” layihəsi davam etdirilmişdir.
Layihənin məqsədi “Azərbaycan Respublikasında dövlət qulluğunun inkişafına
dair 2019−2025-ci illər üçün Strategiya”nın
“5.1. Dövlət qulluğunda institusional islahatların həyata keçirilməsi” istiqamətində
fəaliyyətin təşkili, dövlət qurumlarında
idarəçiliyin inkişaf etdirilməsi və daxili
nəzarət funksiyalarını yerinə yetirən struktur
bölmələrin fəaliyyətinin səmərəliliyinin və
effektivliyinin artırılması məqsədilə daxili
nəzarətin həyata keçirilməsi üçün zəruri
olan metod və alətlərin təqdim edilməsidir.
DİM ölkə rəhbərliyinin müəyyən
etdiyi strateji hədəflərə uyğun olaraq, öz
fəaliyyətini müasir tələblərə uyğun şəkildə
qurmağa, Azərbaycan Respublikasının
dövlət qulluğu sistemində şəffaflığın və
səmərəliliyin artırılması, dövlət qulluqçularının inkişafı və yüksək motivasiyasını təmin
etmək üçün bütün imkan və bacarıqlarından
istifadə etməyə davam edəcəkdir.
Bir daha qarşıdan gələn peşə bayramı
münasibətilə dövlət qulluqçularını təbrik
edir, onlara cansağlığı, ruhyüksəkliyi və yeni
nailiyyətlər arzu edirəm!

Məleykə ABBASZADƏ,
Azərbaycan Respublikası Dövlət
İmtahan Mərkəzinin Direktorlar
Şurasının sədri

23 iyun 2022-ci il, cümə axşamı

Ermənistan Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı
öhdəliyinə nə vaxt əməl edəcək?

Əvvəlki dövrlərdə olduğu kimi,
ötən il ərzində dinamik inkişaf
edən Azərbaycan iqtisadiyyatında
yüksək artım tempi bu ilin ilk beş
ayında da müşahidə edilib. Hesabat
dövründə ümumi daxil məhsulun
(ÜDM) həcmi 50 milyard manatı,
qeyri-neft sektorunda istehsalın
həcmi 25 milyard manatı keçib.
ÜDM-in artım tempi 7,2 faizdən,
qeyri-neft sektorunun artım tempi
isə 11,2 faizdən çox olub.

İqtisadiyyatda yüksək artım
tempi dövlət büdcəsinin gəlir və
xərclərinin artırılmasını zəruri edir
Cari ilin ötən aylarında makroiqtisadi proqnozlar üzrə, o cümlədən
dövlət və icmal büdcələrin icrası üzrə
göstəricilərdə də müsbət dinamika
müşahidə edilib. Belə ki, hesabat
müddətində respublikada dövlət
büdcəsinin gəlirləri 12 milyard 442
milyon manat və ya 110,8 faiz icra
olunub. Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə
müqayisədə 2 milyard 707 milyon
manat və ya 28 faiz çoxdur. Büdcə
gəlirlərinin 6 milyard 353 milyon
manatı qeyri-neft sektorunun payına
düşür. Bu, keçən ilin müvafiq dövrü
ilə müqayisədə 1 milyard 592 milyon
manat və ya 33,4 faiz çoxdur.
Dövlət Vergi Xidmətinin xətti
ilə qeyri-neft gəlirləri üzrə proqnoz
895 milyon manat və ya 29,9 faiz,
Dövlət Gömrük Komitəsinin xətti ilə
344 milyon manat və ya 20 faiz çox
daxilolma qeydə alınıb.
Bu dövrdə icmal büdcənin
gəlirləri ötən ilin eyni dövrü ilə
müqayisədə 24,2 faiz artıb. İcmal
büdcə cari ilin beş ayı üçün 2
milyard 179 milyon manat kəsirlə
proqnozlaşdırılsa da, faktiki olaraq
3 milyard 9 milyon manat profisit
yaranıb.
Hesabat dövründə ölkənin
iqtisadi və sosial sahələrinin inkişafı
üçün bütün maliyyə mənbələrindən
əsas kapitala 5 milyard manata
yaxın vəsait yönəldilib. Respublikanın strateji valyuta ehtiyatları da
1 milyard ABŞ dolları artaraq 54,2
milyard ABŞ dollarına çatıb.
Milli Məclisdə keçirilən iclasda bu müsbət göstəricilər
səsləndirilməklə bərabər, cari ilin ilk
beş ayı ərzində orta illik inflyasiyanın 12,6 faiz səviyyəsinə qalxdığı
da xatırladılıb. Bunu isə qlobal
əmtəə qiymətlərinin, xüsusilə ərzaq
məhsullarının qiymətlərinin qalxması, başlıca ticarət tərəfdaşları olan
ölkələrdə müşahidə olunan yüksək
inflyasiyanın şərtləndirdiyi bildirilib.
Qeyd edilib ki, belə bir vəziyyətdə
isə dünyada mövcud proseslərin
ölkədə işgüzar fəallığa, əhalinin
alıcılıq qabiliyyətinə mənfi təsirinin
qarşısının alınması üçün müvafiq
antiinflyasiya tədbirlərinin həyata
keçirilməsinə başlanılıb.
Müzakirələrdə dövlət büdcəsinə
yenidən baxılmasını, yaranan əlavə

gəlirlərin yenidən bölüşdürülməsini
zəruri edən göstəricilər də diqqətə
çatdırılıb:
– ötən il dövlət büdcəsi qəbul
edilən zaman neftin 1 barelinin
qiyməti 50 ABŞ dolları nəzərə alınıb,
cari ilin beş ayı ərzində isə neftin
qiyməti 106 ABŞ dolları həcmində
olub;
–bu ilin ötən ayları ərzində
dövlət büdcəsi profisiti 2 milyard
manata çatıb və bu da planlaşdırılan profisitdən 4 dəfə çoxdur.
İcmal büdcənin profisiti 4 milyard
manata yaxın olub və planlaşdırılan
2 milyarda yaxın kəsirdən dəfələrlə
yüksəkdir.
Bu göstəriciləri isə ilk dəfə
olaraq bu ilin beş ayı ərzində
Azərbaycanın neft ixracından
əldə etdiyi valyuta gəlirləri ilə qaz
ixracından əldə etdiyi gəlirlərin,
demək olar ki, bərabərləşdirilməsi
amili şərtləndirib. Bundan başqa,
sözügedən dövrdə Dövlət Vergi
Xidmətinin xətti ilə yığılmış vergilərin
həcmi proqnozdan təxminən 2 milyard manata yaxın çox olub.
Göründüyü kimi, pandemiyadan sonra qlobal tələbin artması,
eyni zamanda, geosiyasi və hərbi
gərginliklərin təsiri nəticəsində əsas
enerji daşıyıcılarının qiymətləri də
son dövrlərdə əhəmiyyətli dərəcədə
yüksəlib. Makrofiskal uyğunluğun
təmin olunması ilə əlaqədar neftin
1 barelinin orta illik ixrac qiyməti 85
ABŞ dolları götürülməklə 2022ci il üçün dürüstləşdirilmiş dövlət
büdcəsinin parametrləri, habelə
antiinflyasiya tədbirləri nəzərə alınmaqla ölkənin cari il üzrə makroiqtisadi proqnozları hazırlanıb.
Milli Məclisdə dövlət büdcəsinə
yenidən baxılmasını, yaranan əlavə
gəlirlərin yenidən bölüşdürülməsi
zərurəti yaradan digər amillərdən
danışılarkən, qeyd edilib ki, ölkə
rəhbərinin tapşırığı ilə dövlət və
icmal büdcələrində proqnozdan daha
çox gəlirlərin əldə edildiyi nəzərə alınaraq, artan gəlirlərin bir hissəsinin
işğaldan azad olunmuş torpaqlarda
quruculuq işlərinin görülməsinə
yönəldilməsi qərara alınıb. Bununla
yanaşı, əhalinin sosial müdafiəsinin,
dövlətin müdafiə və təhlükəsizliyinin
daha da gücləndirilməsi, ərzaq

Azərbaycanın parlaq Qələbəsi ilə yekunlaşan 44 günlük Vətən
müharibəsi artıq bəlli gerçəkliklərin təsdiqi kimi tarixə düşdü. Bütün
dünya Azərbaycanda ardıcıl və sistemli dəyişikliklərin nəticələrini
izlədi və eyni zamanda Qarabağda baş verənlərdən dərs çıxarmış
oldu. Özü də təkcə hərbi deyil, həmçinin siyasi və idarəçilik dərsi.
Baş verənlər həm də Azərbaycan üçün müharibədən əvvəl işlənib
hazırlanmış ortamüddətli və uzunmüddətli inkişaf strategiyalarının
faktiki təntənəsi idi.
Bəlli faktdır ki, çətin məqamlarda,
xüsusilə müharibə dönəmində hər
bir xalqın güclü liderə ehtiyacı olur.
Azərbaycanın bu sarıdan bəxti
gətirib. Ölkə Prezidenti cənab İlham
Əliyev savaş öncəsi və sonrası
dəfələrlə məntiqli arqumentləri,
qətiyyəti və məğrur duruşu ilə
Azərbaycanı bəyənməyənlərin, gözü
götürməyənlərin dərsini verdi. Çünki
Azərbaycanın Ali Baş Komandanının iradəsi, qərarları, bəyanatları
ölkəsinin qüdrətindən qaynaqlanır,
sadəcə intuisiyaya deyil, həm də
güclərin və vasitələrin dəqiq hesablanmasına əsaslanırdı.
Əslində, siyasi proseslərdə
qlobal maraqların miqyasını və
meqatrendləri, beynəlxalq müstəvidə
gedən oyunları, qlobal siyasi
konfiqurasiyanın bir cinahında
hələ də neoimperializm siyasətini
davam etdirməkdə israrlı dövlətlərin
məqsədlərini dəqiq hesablayan
Prezident İlham Əliyev müharibədən
öncə də öz çıxışlarında dəfələrlə
yeganə çıxış yolu kimi güclü
Azərbaycanı gördüyünü səsləndirib
və bu istiqamətdə ciddi addımlar gerçəkləşdirib. Ən başlıcası
dövlət başçımız Əliyev qısa zaman
çərçivəsində milli qüruru canlandırıb,
Azərbaycanı beynəlxalq arenada
bərabərhüquqlu tərəfdaş kimi qəbul
etdirib.
Bir çox postsosialist ölkələrində
demokratik tranzitin təcrübəsi bir
daha sübut etdi ki, “öncə güclü
dövlət, sonra iqtisadiyyat” prinsipinin pozulması, birmənalı olaraq,
gözlənilən mənfi nəticələrə yol açır.
Bu şəraitdə ya siyasi rejimlərin aşınması, ya da iqtisadiyyatın dağılması
və əhalinin əsas hissəsinin yoxsullaşması müşahidə olunur. Sirr deyil
ki, dövlət qulluğunun institusional
zəifliyi ölkələrin inkişafını əngəlləyən
başlıca amildir. Müstəqilliyinə
qovuşmasından 30 ilə yaxın zaman
keçən Azərbaycanda 1993-cü ildən

ulu öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi
ilə reallaşdırılan uğur strategiyasının
qayəsini dövlət qulluğunu ölkənin
davamlı sosial, siyasi, iqtisadi
inkişafının ən vacib elementinə
çevirmək təşkil edib. Bunun üçün ilk
növbədə, səmərəli dövlət idarəçiliyi
sisteminə malik güclü dövlətin
qurulması və müasir dövlət qulluqçuları ordusunun yaradılması
məqsədi müəyyənləşdirilmişdi və bu
istiqamətdə önəmli addımlar atıldı.
Ölkədə dövlət qulluğu aparatının
modernləşməsi dövlətin rolunun
transformasiyası ilə sıx bağlı idi.
Hazırda Prezident İlham Əliyevin
yürütdüyü siyasi kursun prioriteti
Azərbaycanın dünya dövlətləri
arasında rəqabətədavamlı, effektiv
və sabit inkişaf sahəsində layiqli yer
tutması, kəmiyyət deyil, keyfiyyətə
əsaslanan iqtisadi yüksəlişə nail
olması və vətəndaşlar üçün yüksək
həyat standartları təmin etməsidir. Bu
hədəfə çatmaq üçün köklü tədbirlər
görülüb və ilk növbədə, cəmiyyətin
başlıca ideyası – intellektə əsaslanan
millətin formalaşdırılması ideyasının gerçəkləşdirilmə mexanizmləri
işə salınıb. Prezident İlham Əliyev
Azərbaycanda hakimiyyətin həm
simasını dəyişməyə, eyni zamanda.
sistemi müasir standartlara uyğun
çalışmağa müvəffəq olmaqla yanaşı,
yeni siyasi dəyişim mədəniyyətinin
əsasını qoyub. Azərbaycan hazırda dünya reytinqlərində layiqli yer
tutur, iqtisadiyyatda pozitiv dinamika
qorunur, cəmiyyətdə milli birlik ruhu
yüksəkdir.
XXI yüzillikdə, heç şübhəsiz ki,
gələcəyin açarı bilik və texnologiyalar, dövlətin başlıca vəzifəsi isə
biliyə və texnologiyalara əsaslanan
startegiyanın işlənib reallaşdırılmasıdır. Ölkə Prezidenti İlham Əliyevin
böyük səmərəliliklə gerçəkləşdirdiyi
dövlət idarəçilik strategiyasının
təməlində də məhz elm, texnologiyalar, elmi-intellektual insan potensialı-

təhlükəsizliyi üzrə əlavə ehtiyatların
yaradılması, bir sıra yeni infrastruktur layihələrin maliyyələşdirilməsi
məqsədilə xərclərin artırılmasına dair
tapşırıqlar da diqqətdə saxlanılıb .
Buna uyğun olaraq 2022-ci ilin dövlət
və icmal büdcələrində dəyişikliklərin
edilməsi ilə bağlı qanun layihəsi
hazırlanıb.
Beləliklə, yenidən baxılmaqla
dövlət büdcəsinin gəlirlərinin 2
milyard 382 milyon manat, kəsirin
43 milyon manat artımı nəzərdə
tutulub. Vəsait işğaldan azad
olunmuş ərazilərdə yol-nəqliyyat
infrastrukturunun yaradılması,
ölkənin digər bölgələrində nəqliyyatkommunikasiya infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi ilə bağlı
layihələrin maliyyələşdirilməsinə,
Vətən müharibəsi zamanı ölkənin
bəzi rayon və şəhərlərində zərər
çəkmiş yaşayış və qeyri-yaşayış
sahələrinin bərpası və yenidən
qurulması, ölkənin müdafiə
qabiliyyətinin və hərbi qüdrətinin
daha da artırılması ilə bağlı, milli
təhlükəsizlik sahəsində tədbirlərin
maliyyələşdirilməsinə, həmçinin
sosial-müdafiə sahəsində, o
cümlədən əmək pensiyaları
üzrə maddi yardımın və sosial müavinətlər üzrə ödənişlərin
maliyyələşdirilməsinə, ərzaq
təhlükəsizliyi üzrə tədbirlərin təmin
edilməsi, sahibkarlığın inkişafı ilə
bağlı tədbirlərin dəstəklənməsi və
bir sıra digər xərclərin ödənilməsinə
yönəldiləcəyi nəzərdə tutulub.
Beləliklə, yenidən baxılmaqla 2022-ci ilin dövlət büdcəsinin
xərcləri 32 milyard 304 milyon
manat məbləğində nəzərdə tutulub
ki, bu da təsdiq olunan göstəriciyə
nisbətən 2 milyard 425 milyon
manat və ya 8,1 faiz çoxdur. Ümumi
xərclərin 62,7 faizi və ya 20 milyard
247 milyon manatı cari xərclərə,
31,8 faizi və ya 10 milyard 265
milyon manatı əsaslı xərclərə, 5,
5 faizi və ya 1 milyard 792 milyon
manatı dövlət borcuna xidmətlə
bağlı xərclərə yönəldiləcəyi nəzərdə
tutulur.

V.BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”

İkinci Qarabağ müharibəsində işğalçı Ermənistan
üzərində tarixi qələbə qazandıqdan sonra Azərbaycan
regionda yeni siyasi reallıq yaratdı. Çox keçmədən bu
reallıq bir sıra ölkələr, o cümlədən, Rusiya, Türkiyə
tərəfindən, daha sonra Qərb dövlətləri, nüfuzlu beynəlxalq
təşkilatlar tərəfindən qəbul olundu. İlk vaxtlarda yalnız
Fransa terrorçu Ermənistanın tərəfini tutmaqda davam
etdi, İrəvanın biabırçı məğlubiyyəti ilə bağlı yeni reallıqlarla
hesablaşmamağa çalışdı. Amma bu da uzun çəkmədi,
tezliklə Paris də yeni reallıqları qəbul etməli oldu.
Zaman keçdikcə Avropa İttifaqı
kimi böyük beynəlxalq təşkilat
da Azərbaycanın yaratdığı yeni
reallıqla barışaraq, regionda məhz
yeni siyasi situasiya şəraitində
sülh prosesinə dəstək vermək
niyyətini ortaya qoydu. Bununla da
Aİ-nin təşəbbüsü ilə Azərbaycan və
Ermənistan arasında sülh yaradılması prosesinə start verildi. Artıq
Aİ Şurasının Prezidenti Şarl Mişelin
dəvəti ilə Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyev və Ermənistanın baş
naziri Nikol Paşinyan arasında
münaqişənin son nizamlaması ilə
bağlı üç görüş keçirilib və nəticədə
əhəmiyyətli razılaşmalar əldə olunub. Bu razılaşmalar arasında ən
diqqətəlayiq müddəalardan biri də
Zəngəzur dəhlizinin açılmasıdır.
Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev mayın 23-də Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğana zəng
edərək, Brüsseldə Azərbaycan
Prezidenti, Avropa İttifaqı Şurasının
Prezidenti və Ermənistanın baş
naziri arasında keçirilmiş görüş
barədə məlumat verib. Bildirib
ki, görüş zamanı Ermənistan
və Azərbaycan arasında sülh
müqaviləsinin hazırlanması, bu
xüsusda Azərbaycan tərəfindən
beynəlxalq hüquqa əsaslanan beş
prinsipin təqdim olunması, iki ölkə
arasında münasibətlərin normallaşdırılması, nəqliyyat dəhlizlərinin
açılması, sərhədlərin delimitasiyası
ilə bağlı məsələlər müzakirə olunub.
Prezident, eyni zamanda, Zəngəzur
dəhlizinin açılması, o cümlədən
həm dəmir yolu, həm də avtomobil
yolunun çəkilməsi məsələləri ilə
bağlı da tərəflərin razılığa gəldiyini
bildirib.
Xatırlatmaq yerinə düşərdi ki,
Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə
bağlı müddəa hələ Azərbaycan,
Ermənistan və Rusiya liderləri arasında imzalanmış 10 noyabr 2020-ci
il tarixli üçtərəfli bəyanatda nəzərdə
tutulub. Üçtərəfli bəyanatın 9-cu
maddəsində qeyd edilir ki, bölgədəki
bütün iqtisadi və nəqliyyat əlaqələri
bərpa olunmalıdır. Elə həmin
maddəyə əsasən, Ermənistan
Azərbaycanın qərb bölgəsi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında

Zəngəzur dəhlizi vasitəsilə nəqliyyat
əlaqəsinə zəmanət verib.
Bəyanatın imzalanmasından az
sonra Azərbaycan üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməyə
başlasa da, Ermənistan indiyədək
bir sıra öhdəliklərinə əməl etmir.
Azərbaycan 2020-ci ilin sonlarında
Laçın dəhlizinin fəaliyyətini təmin
etsə də, Ermənistan ilk növbədə
Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı öhdəliyini
sabotaj etməkdə davam edir.
Üstəlik Ermənistanın baş naziri
status məsələsini də qabartmaqdadır. Eyni zamanda, Ermənistan
hökuməti məsələni yenidən ölü bir
qurum olan ATƏT-in Minsk qrupuna
qaytarmağa can atır. Bu isə, təbii
ki, münaqişənin dondurulması ilə
nəticələnə bilər ki, bunu Azərbaycan
heç zaman qəbul etməyəcək. Eyni
zamanda, Azərbaycan Prezidentinin dediyi kimi, artıq Azərbaycan
ərazisində Dağlıq Qarabağ adlı
inzibati ərazi yoxdur. Ona görə də
heç bir status haqqında danışmaq
mümkün deyil.
Ermənistanın öhdəliklərinə
sahib çıxa bilməməsi ən müxtəlif
səviyyələrdə müzakirə olunmaqdadır. Məsələnin Moskvada dəfələrlə
müzakirəsi, Brüsseldə Aİ Şurasının təşəbbüsü ilə əldə edilmiş
razılaşmalar nəticə vermir. Bu gün
Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey
Lavrovun Azərbaycana işgüzar
səfəri başlayır və onunla danışıqlar zamanı da bu məsələlərin
müzakirəsi gözlənilir.
Rusiya XİN-in rəsmi
nümayəndəsi Mariya Zaxarova
bildirib: “Səfər zamanı Moskvada 22 fevral 2022-ci il tarixində
imzalanan müttəfiqlik haqqında
bəyannamə müzakirə olunacaq.
Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan
liderlərinin üçtərəfli razılaşmalarının həyata keçirilməsi üçün səylər
diqqətə çatdırılacaq”.
Prezident İlham Əliyev
Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya liderləri arasında 10 noyabr
2020-ci il tarixli üçtərəfli bəyanatın
imzalanmasından sonra verdiyi
bəyanatlarda bildirirdi ki, Zəngəzur
dəhlizi açılacaq, özü də bu dəhliz
Ermənistan istəsə də, istəməsə
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də açılacaq. Budur, artıq həmin
gün gəlib çatıb və beynəlxalq
ictimaiyyətin uzun cəhdlərindən
sonra Ermənistanda, nəhayət, başa
düşməlidirlər ki, dəhliz açılmalıdır.
Üstəlik bu, regionda hamıdan çox
Ermənistan üçün faydalı olacaq.
Regionda nəqliyyatkommunikasiya əlaqələrinin bərpası
məsələsi 2021-ci il yanvarın 11-də
Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan
liderləri arasında keçirilmiş üçtərəfli
görüşdə də ayrıca müzakirə
mövzusu olub. Bu istiqamətdə
işlərin görülməsi üçün Azərbaycan,
Ermənistan və Rusiya baş
nazirlərinin müavinləri səviyyəsində
üçtərəfli işçi qrup da yaradılıb. Aparılmış müzakirələr nəticəsində dəmir
və avtomobil yollarının bərpası
qərara alınıb. Amma artıq ilyarım
vaxt keçməsinə baxmayaraq,
Ermənistan dəhlizin açılmasına maneçilik törədir. Nəhayət, Şarl Mişelin
təşəbbüsü ilə üçüncü görüşdən
sonra İrəvan yenə konkret addımlar atmağa söz verib. Artıq hər iki
ölkədə sərhədlərin delimitasiyası və
demarkasiyası ilə bağlı yaradılmış
dövlət komissiyalarının ilk görüşü də
baş tutub.
Təbii ki, Zəngəzur dəhlizi
də açılacaq. Dəhlizinin bərpası
sayəsində yaranacaq əməkdaşlıq
Ermənistanın özü də daxil olmaqla
regiondakı bütün ölkələrin maraqlarına xidmət edir. Azərbaycan bu
dəhlizin yaradılması və nəqliyyat
əlaqələrinin bərpası ilə bağlı
öhdəliklərinə daim sadiq olub. Bu
gün də belədir.
Prezident İlham Əliyev keçirdiyi
mətbuat konfranlarında dönə-dönə
bəyan edib ki, ölkəmiz regionda
sülhün və əməkdaşlığın bərqərar
olmasında maraqlıdır: “…Biz onu
müzakirə edirik ki, bölgədə davamlı, dayanıqlı sülh və təhlükəsizlik
olsun. Bunun yeganə yolu isə
əməkdaşlıqdır. Bizim məqsədimiz
artıq üçtərəfli qaydada – Ermənistan
və Rusiya ilə birlikdə kommunikasiyaların bərpası, Zəngəzur
dəhlizinin yaradılması və nəqliyyat
baxımından bütün maneələri aradan
qaldırmaqdır''.
Təbii ki, Zəngəzur dəhlizinin
açılması region ölkələri arasında
ticarət və iqtisadi əlaqələrə müsbət
təsir göstərəcək. Bu, bir tərəfdən,
Türkiyə ilə Azərbaycan arasında
quru yolu ilə birbaşa əlaqə yaratmağa imkan verəcək. Digər tərəfdən,
Türkiyə üçün Mərkəzi Asiyaya qapı

açılacaq və digər türk dövlətləri
ilə iqtisadi əlaqələri gücləndirmək
imkanı yaranacaq.
Zəngəzur dəhlizi Rusiya üçün
də xüsusi önəmə malikdir. Rusiya
bu dəhlizdən Cənubi Qafqaz və
qonşu ölkələrə yük daşımalarında əsas marşrut kimi istifadə edə
biləcək. Bu dəhliz vasitəsilə Rusiya
qatarları Azərbaycan ərazisindən
keçməklə Ermənistan, Türkiyə, İran
və Cənubi Asiya ölkələrinə gedə
biləcək. Beləliklə, Zəngəzur dəhlizi
həm Türkiyə ilə Rusiya arasında
ticarət əlaqələrinə müsbət təsir
göstərəcək, həm də Moskvanın
Türkiyə vasitəsilə Yaxın Şərqdəki
bazarlara çıxışı üçün alternativ
marşrut olacaq.
Bundan əlavə, dəhliz Rusiyanın forpostu hesab olunan
Ermənistana quru yolla çıxış əldə
etməsi deməkdir. Çünki Rusiyanın
Gürcüstanla münasibətlərində ciddi
problemlər olduğundan Ermənistana
yük daşımalarında quru yoldan
istifadə etmək mümkün deyil. Yəni
dəhlizin fəaliyyətə başlamasından
sonra Moskva və Yerevan arasında
iqtisadi əlaqələr quru yolla daha da
genişlənəcək. Bu da Ermənistan
üçün böyük nəfəslik rolunu oynayacaq.
Zəngəzur dəhlizi Ermənistan
üçün böyük perspektivlər açacaq. Belə ki, Moskva və Yerevan
arasında təkcə quru yolla nəqliyyat
əlaqələri yaranmış olmayacaq, həm
də Ermənistanın Avrasiya İqtisadi
İttifaqına çıxışı təmin ediləcək. Hazırda Ermənistanın bu təşkilatdakı
əsas ticarət tərəfdaşları ilə quru
yolla əlaqəsi yox səviyyəsindədir.
Bu isə onun iqtisadi təhlükəsizliyinə
və xarici iqtisadi əlaqələrinə mənfi
təsir göstərir.
Ermənistan, eyni zamanda
Zəngəzur dəhlizi vasitəsilə əsas
ticarət tərəfdaşlarından olan İranla
dəmir yolu əlaqəsi yaradacaq. Bu
ölkə uzun illərdir ki, İranla dəmir
yolu əlaqəsi yaratmağa çalışsa
da, maliyyə problemi üzündən bu
niyyətini reallaşdıra bilmir. Ona
görə də dəfələrlə bəyan edilib ki,
Ermənistan iqtisadi blokadadan
çıxmaq, iqtisadi inkişafa nail olmaq
istəyirsə, yeganə yol regional
əməkdaşlığa qoşulmaq, Zəngəzur
dəhlizinin açılmasını təmin etməkdir.

dür. Bu cür sistemin işinin qurulması
və təşkili – çətin və uzunmüddətlidir,
lakin çox mühüm və zəruridir. Deməli,
bu istiqamət dövlət kadr siyasətində
prioritet təşkil etməlidir. Yeni sistem
ictimai proseslərin dövlət tərəfindən
idarə olunmasının səmərəliliyinin
artırılmasının, mülki cəmiyyətin
bərqərar olmasının və hüquqi dövlətin
formalaşdırılmasının yollarından biri
olmalıdır. Azərbaycanın bu sahədə
örnəyi təqdirəlayiqdir.
Yenilənmiş dövlət aparatı perspektivdə tamamilə yeni
şəraitdə işləyəcək. Şəffaf və hesabatlı dövlətin yaradılması dövlət
qərarlarının simulyasiyası, nəticə
etibarilə qanunların “dəyərsiz
kağıza” çevrilməsi təcrübəsini
istisna edəcək. Vətəndaşların
dövlət qərarların hazırlanması və
reallaşdırılması prosesində birbaşa
iştirakı cəmiyyətin sosiallaşdırılması və mədəniyyət səviyyəsinin
əvəzolunmaz vasitəsinə çevrilib.
Qəbul edilən dövlət proqramları,
idarəetmə qərarlarının səmərəliliyinin
anlaşılan qiymətləndirmə kriteriyalarının işlənməsi, həmçinin siyasi
və idarəçilərin ölkənin inkişafına
töhfələri cəmiyyətdə, o cümlədən
dövlət aparatında tam yeni mənəvi
və işgüzar atmosferi təmin edib.
Müştəriyə yönəlik, peşəkarlıq,
cavabdehlik, açıqlıq və əlçatanlıq
məmurların əsas prinsipləri olmalıdır.
Dövlət orqanları ilə əhali arasında
effektiv interaktiv əlaqə, ictimaiyyətlə
davamlı dialoq rəhbərliyin bütün
sosial sahələrin ehtiyac və fikirlərinə
fəal və adekvat reaksiyası, operativ
qərarların qəbuluna imkan verib.
Bu arada bir fakta nəzər salmaq
yerinə düşür: Hazırda G 7 ölkələri
və Azərbaycanda əhalinin orta yaş
göstəricilərinin müqayisəli təhlili
ölkəmizdə insan potensialının inkişafı
baxımından bizə üstün tarixi imkanlar
qazandırır. Məsələ burasındadır ki,
Azərbaycanda bu göstərici Almaniya,
Böyük Britaniya, Yaponiya və Fransa
kimi dünyanın demoqrafik baxımdan
“qocalmaqda” olan aparıcı dövlətlərin
göstəricisindən üstündür. Göründüyü

kimi, Azərbaycanın “innovativ sıçrayışı” üçün zəmin hazırlayacaq gənc
insan potensialı var. Bu potensiala,
onun düzgün dəyərləndirilməsinə
postmüharibə dövründə olduqca böyük ehtiyac var. Belə ki, Azərbaycan
Prezidentinin 2021-ci il 2 fevral
tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş
“Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi
inkişafa dair Milli Prioritetlər”də
işğaldan azad olunmuş ərazilərə
Böyük Qayıdış öz əksini tapıb. Bu
məsələnin növbəti onillikdə ölkənin
sosial-iqtisadi inkişafına dair beş
milli prioritetdən biri olaraq müəyyən
edilməsi, bütövlükdə, Azərbaycanda
dövlət aparatı qarşısında yeni fərqli
hədəflər qoyulduğundan xəbər verir.
Prezidenti İlham Əliyevin 2020ci ilin yekunlarına həsr olunan
videokonfrans şəklində keçirilən
müşavirədə dediyi kimi, planlarımız
böyükdür. Müharibə başa çatıb.
Bərpa işləri artıq başlanıb və bu, onu
göstərir ki, bizim sözümüzlə əməlimiz
arasında bu dəfə də heç bir fərq
yoxdur. Biz demişdik ki, torpaqlar işğaldan azad olunandan sonra bu torpaqları tezliklə bərpa edəcəyik. Mən
bu yaxınlarda demişdim ki, biz Qarabağ bölgəsində cənnət yaradacağıq
və sözümdə dururam. Bizim hamımızdan asılıdır ki, bu sözlər yerinə
yetirilsin. Ona görə 2021-ci il bu
baxımdan çox əlamətdar olmalıdır.
Məhz 2021-ci ildə Azərbaycan xalqı
və bütün dünya görəcək ki, bizim
niyyətimiz həyatda öz əksini tapır, bizim planlarımız həyatda gerçəkləşir.
Keçmiş köçkünlərə tezliklə öz doğma
torpaqlarına qayıtmağı arzulayıram.
Hər halda Azərbaycan dövləti əlindən
gələni edəcək ki, bu gün daha da yaxınlaşsın. Vahid Azərbaycan dövləti
bundan sonra uğurla, inamla inkişaf
edəcəkdir.

Paşa ƏMİRCANOV,
“Xalq qəzeti”

Müasir dövlət qulluğu güclü dövlət deməkdir
nın formalaşdırılması dayanır. İctimai
həyatın bütün sahələrində inkişaf
templəri diqqəti üzərinə çəkən,
sözün həqiqi mənasında, innovativ
tərəqqi sərgiləyən Azərbaycanın,
heç şübhəsiz, ən böyük uğuru
düzgün seçilmiş, dünyaya örnək
ola biləcək məntiqli, bir çox hallarda
zamanını qabaqlayan genişspektrli
islahatların nəticəsi olaraq formalaşdırılmış dövlət qulluğu sistemidir.
O sistem ki, təkcə hesabat vermir,
eyni zamanda, inkişaf siyasəti və
onun məqsədlərinə, öz fəaliyyətinin
nəticələrinə görə məsuliyyət və
cavabdehlik daşıyır.
Ölkədə dövlət qulluğu sistemində
başlıca yeniliklərdən biri köhnə
rekrutinq metodlarından yüksək
peşəkarlığa malik mütəxəssis və
rəhbərlərin həm də sistem daxilində
yetişdirilməsi siyasətinə keçidlə
bağlıdır. Bütün bu uğurların, qazanılmış nailiyyətlərin davamlı olması
isə eyni zamanda, yeni idarəetmə
paradiqmasına malik, müasir
reallıqlara cavab verən kadrların,
ilk növbədə, dövlət qulluqçularının
yetişdirilməsinə bağlıdır. Bu günün
dövlət qulluqçuları idarəetmədə
köklü dəyişikliklərə hazır olmalı,
bir çox hallarda dəyişiklikləri qabaqlamalı, ölkədə gerçəkləşdirilən
uğurlu strategiyanın lokomotivi
rolunda çıxış etməlidirlər. Bunun
üçün öyrənmək, təhsil səviyyəsini
artırmaq, düşünmək, fikirləşmək,
əmək vərdişlərini təkmilləşdirmək,
sosial məsuliyyəti və nəticə etibarilə
şəxsiyyətin və bütövlükdə, ölkənin
rəqabət qabiliyyətini gücləndirmək
lazımdır. Bu günün dövlət qulluqçusu
yüksək səviyyəli peşəkar olmaqla
yanaşı, həm də sahələrdə müəyyən
biliklərə yiyələnmiş, geniş dünyagörüşü və mədəniyyətə, həmçinin milli,
eləcə də, qlobal miqyasda sosial
məsuliyyət hissinə malik bir şəxsdir.
Kreativlik, innovasiyalara meyillilik
kimi keyfiyyətlər də önəmlidir. Düzgün aparılan kadr siyasəti, həm də,
bir növ ölkənin strateji ehtiyatlarının
idarə edilməsi deməkdir.

Ölkədə, bütövlükdə, dövlət
idarəçiliyi, özəlliklə də dövlət
qulluğunun səmərəli inkişafında
dövlət qulluqçularının islahatlar
prosesində iştirakı, kadr ehtiyatı ilə
səmərəli iş mexanizmlərinin formalaşması, dövlət qulluqçularının
fasiləsiz təhsil mexanizmlərinin
konkretləşdirilməsi, motivasiya
səviyyəsinin yüksəldilməsi və fərqli
motivasiya mexanizmlərinin tətbiqi
prioritet vəzifədir. Həmçinin vahid
vakansiyalar bazasının formalaşdırılması, dövlət qulluğu sahəsində
vətəndaş-ictimaiyyət nəzarəti metod
və formalarının gələcək inkişafına
dəstək, peşəkar vərdişlərin toplanması və ötürülməsi texnologiyası
kimi mentorluq sisteminin inkişafına hesablanmış tədbirlər, dövlət
qulluğunun fəaliyyətində səmərəliliyin
əldə edilməsinin vacib şərti kimi onun
səriştəli idarə edilməsi sisteminin
qurulması, dövlət qulluğu institutunun inkişafı və təkmilləşdirilməsinə
keyfiyyətli ekspert dəstəyinin təmin
olunmasının önəmli rolu var. Birinci
vitse-prezident institutunun təsis
edilməsi və bu yüksək vəzifəyə
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın
təyin olunması da öz müsbət
nəticələrini göstərməkdədir. Məhz
onun fəaliyyətinin nəticəsi olaraq,
ölkəmizdə dövlət qulluğu təkcə
hüquqi və təşkilati deyil, həm də
publik və sosial institut imici qazana bilib, dövlət-özəl tərəfdaşlığının
özünəməxsus yeni formatı və modeli
sınaqdan keçirilib.
Bu gün dövlət aparatı qarşısında
daha səmərəli, mobil və vətəndaşlara
yönəlik, daim təkmilləşən instituta
çevrilmək kimi bir çağırış var. Bu
institutun başlıca kapitalı insanlardır.
Peşəkar insanların uzunmüddətli
karyeralarını dövlət aparatı ilə
bağlamaları üçün dövlət qulluğu
həm “daxildən”, həm də “xaricdən”
cəlbedici iş yerinə çevrilməlidir.
Bunun üçün dövlət qulluğunda yeni
yanaşmaların tətbiqi zəruri tələb kimi
qarşıya qoyulub. Dövlət qulluğunun cəlbediciliyinin yüksəldilməsi

məqsədilə dövlət aparatının təşkilati
mədəniyyəti daha çevik, proses
deyil, nəticəyə yönəlik və innovativ
yanaşmalara açıq duruma gətirilib.
Eyni zamanda , yeni çağırışlar fonunda dövlət qulluqçularının potensialı
və bacarıqlarının inkişafı, həmçinin
dövlət qulluğunda insan resurslarının
idarə edilməsinə yönəlik texnologiyaların tətbiqinə başlanılıb, meritokratiya prinsiplərinin gücləndirilməsi
prioritet kimi önə çəkilib.
Mülki dövlət qulluqçularının
peşəkar təlimi sisteminin təşkili
inkişaf ehtiyatlarından kadr heyətinin
proqnoz xarakteristikaları əsasında
səmərəli istifadə də vacibdir. Bu isə
dövlət qulluğunun inkişaf qanunauyğunluqları və meyillərinin meydana
çıxarılmasını nəzərdə tutur. Dövlət
kadr siyasəti reallaşdırılarkən, dövlət
qulluğunda həm müsbət, həm mənfi
məqamlar nəzərə alınaraq, islahatlar
prosesində bu sahədə təkmilləşdirmə
aparılıb.
Səriştəli kadr çatışmazlığı
təhlükəsi müasir elmi bilik, bacarıq və
qabiliyyətlərə malik olan və praktiki
fəaliyyətində dövlətin məqsəd və
funksiyalarının həyata keçirilməsi
üzrə peşəkar hazırlıq keçən dövlət
qulluqçuları korpusunun yaradılması
problemini ön plana çıxardı. Belə bir
mürəkkəb vəzifənin həlli səmərəli
dövlət qulluqçusunun hazırlığı,
yenidən hazırlığı və ixtisasının artırılması sistemi olmadan qeyri-mümkün-

Ziyafət HƏBİBOVA,
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında Dövlət
İdarəçilik Akademiyasının
şöbə müdiri, siyasi elmlər
doktoru, professor
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Baş Prokurorluqda əməliyyat müşavirəsi

Azərbaycan-Özbəkistan münasibətləri
strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəlib
Bugünlərdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Özbəkistana səfəri baş
tutdu və Azərbaycan lideri qardaş ölkədə böyük qonaqpərvərlik və ehtiramla qarşılandı. İki qardaş ölkənin dövlət başçılarının qeyd etdiyi kimi, bu, böyük tarixi
səfər oldu və yüz illərlə Azərbaycan və özbək xalqlarının yaddaşında yaşayacaq.
Səfərə verilən böyük əhəmiyyət, dövlət başçılarının şəxsi münasibətləri, imzalanmış sənədlərin əhatəsi, həqiqətən də, səfərin ikitərəfli münasibətlərin inkişafında tarixi əhəmiyyət daşıdığını, əlaqələrin artıq strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə
qalxdığını nümayiş etdirir.

Baş prokuror Kamran Əliyevin rəhbərliyi ilə Baş Prokurorluğun,
Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin, Respublika Hərbi
və Bakı şəhər prokurorluqlarının rəhbər heyətinin, həmçinin
Ədliyyə Nazirliyinin, Elektron Hökumətin İnkişafı Mərkəzinin məsul
əməkdaşlarının və informasiya texnologiyaları sahəsində ixtisaslaşmış şirkətlərin nümayəndələrinin iştirakı ilə “Elektron prokurorluq”
informasiya sisteminin tətbiqinə dair əməliyyat müşavirəsi keçirilib.
Baş Prokurorluğun mətbuat
xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki,
müşavirədə çıxış edən Baş prokuror Kamran Əliyev Prezident İlham
Əliyevin prokurorluq orqanlarına
olan inam və etimadının təcəssümü
olaraq prokurorluq orqanlarının
fəaliyyətində müasir informasiyakommunikasiya texnologiyalarının tətbiqini təmin edən “Elektron
prokurorluq” informasiya sisteminin
yaradılmasına dair ötən il mayın
7-də imzalanan Fərmanın icrası ilə

əlaqədar görülmüş işlər və qarşıda
duran vəzifələrə dair ətraflı məlumat
verib.
Bundan sonra, ilkin mərhələdə
İnformasiya sistemində tətbiqi
nəzərdə tutulmuş fəaliyyət
istiqamətləri üzrə müəyyən edilmiş
modulların işlənməsinə dair Baş
Prokurorluğun idarə rəisi Elnur
Musayev təqdimatla çıxış edib, ən
müasir texnologiyaları və dövlət qurumlarının elektron məlumat bazalarına çıxışı nəzərdə tutulmuş sistemin

üstünlükləri, işin səmərəliliyinin
artırılmasına yönəlmiş funksiyalar
diqqətə çatdırılıb.
Müşavirədə qısa müddət ərzində
bütün prokurorluq orqanlarında
tətbiqi nəzərdə tutulan informasiya
sisteminin “Elektron Hökumət” portalına və “Elektron Məhkəmə” informasiya sisteminə tam inteqrasiyasının
əhəmiyyəti vurğulanıb.
Əməliyyat müşavirəsinin sonunda Baş prokuror tərəfindən cari ilin
aprelin 28-də Sumqayıt şəhərinin
Hacı Zeynalabdin qəsəbəsində
baş vermiş yanğının səbəblərinin
araşdırılmasında fərqləndiklərinə
görə Fövqəladə Hallar Nazirliyi
üzrə müvafiq əmrlə təltif olunmuş
prokurorluq işçilərinə medal və döş
nişanları təqdim edilib.

Baş prokuror Beynəlxalq Qızıl Xaç
Komitəsinin Azərbaycan nümayəndəliyinin
yeni təyin olunmuş rəhbəri ilə görüşüb

Elə Prezident İlham Əliyevin
bəyanatında da bu barədə qeyd edildi.
Dövlətimizin başçısı iki ölkə arasında
imzalanmış sənədlərin ümumi sayının
iyirmiyə yaxın olduğunu, münasibətlərin
strateji əhəmiyyət kəsb etdiyini bildirdi.
Onun sözlərinə görə, imzalanmış Siyasi
Bəyannamə mahiyyət etibarilə iki ölkə
arasında münasibətlərimizi keyfiyyətcə
yeni səviyyəyə çatdırır. Təbii ki, qarşılıqlı dəstək də olacaq – həm mövcud
beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində, həm də
ölkələrimizin və xalqlarımızın təhlükəsizliyi
ilə bağlı bütün başqa məsələlər daimi diqqət
tələb edir. Bunun üçün hər iki qardaş ölkə
liderinin siyasi iradəsi var.
Özbəkistan Prezidenti Şövkət
Mirziyoyev də iki ölkənin imzaladığı “Strateji
tərəfdaşlığın dərinləşdirilməsi və qarşılıqlı
fəaliyyətin genişləndirilməsi haqqında siyasi
Bəyannamə”ni qlobal xarakterli sənəd kimi
qiymətləndirdi.
Azərbaycan lideri isə bəyannamənin
mahiyyətcə gələcək fəaliyyətimizin yol
xəritəsi olduğunu əlavə etdi. Prezident İlham
Əliyev dedi: “Orada xarici siyasətimizin
prioritetləri əksini tapıb, dövlətlərimizin ərazi
bütövlüyünün, müstəqilliyinin, suverenliyinin
qarşılıqlı dəstəklənməsi ifadə olunub, eləcə
də həyat fəaliyyətinin müxtəlif istiqamətləri
üzrə konkret məsələlər və hədəflər müəyyən
edilib. Bu gün burada artıq bir neçə saat

bir yerdə keçirdikdən sonra işləyəcəyimiz
istiqamətləri daha da konkretləşdirdik. Tapşırıqlar verilib. Əminəm ki, nəticələr olacaq.
Çünki bu, prezidentlərin nəzarətindədir”.
Əlbəttə, müvafiq tapşırıqların icrası ona
gətirib çıxaracaq ki, iki qardaş ölkə arasında münasibətlər daha da möhkəmlənəcək,
aramızda daha çox əməkdaşlıq və qarşılıqlı dəstək olacaq. Bu gün Xəzər, Mərkəzi
Asiya, Cənubi Qafqaz regionlarının sülhə və
sabitliyə böyük ehtiyacı var. Bunun əsası,
əlbəttə ki, liderlərin siyasi iradəsi, eləcə
də iqtisadi zəminlərdədir. Özbəkistanda
əmtəə dövriyyəsinin artırılması, investisiya
layihələri, nəqliyyat-logistika istiqamətləri,
kənd təsərrüfatı sahəsində əməkdaşlığın
dərinləşməsi ilə bağlı layihələr barəsində
əldə edilmiş razılaşmalar xalqlarımız arasında əməkdaşlığın yeni üfüqlərə çatması üçün
gözəl imkanlar yaradacaq.
Azərbaycan və Özbəkistan arasında
hərbi və hərbi-texniki sahələrdə nəzərdə tutulan əməkdaşlıq xüsusi qeyd edilməlidir. Bu
sahə hər bir ölkə üçün prioritetdir. Prezident
İlham Əliyev dedi: “Bizim yerləşdiyimiz
regionlar təhlükəsizliyin və müdafiə
qabiliyyətinin möhkəmlənməsi məsələlərinə
gündəlik diqqət tələb edir. Buna görə də,
düşünürəm ki, bu gün razılığa gəldiyimiz
məsələlər yerinə yetiriləcək. Biz təcrübə
mübadiləsi, hərbi-texniki sahədə, müdafiə
istiqamətli təhsil sahəsində əməkdaşlıq

üzrə fəal əlaqə saxlayacaq, həmçinin
təhlükəsizliyimizi qarşılıqlı möhkəmlədəcək
addımlarımızı planlaşdıracağıq”.
Azərbaycan lideri ölkəmizin ərazi
bütövlüyünün bərpa edildiyi günlərdə
özbək xalqının və Özbəkistan Prezidentinin Azərbaycana göstərdiyi dəstəyi xüsusi
qeyd etdi. Bildirdi ki, azərbaycanlılar bunu
çox yaxşı bilir, qardaşlıq münasibətini
xatırlayır və yüksək qiymətləndirirlər.
Özbəkistan Prezidentinin sözləri, Qələbəmiz
münasibətilə təbrikləri – bütün bunlar, təbii
ki, Azərbaycanda dost sözü, qardaş sözü
kimi qəbul edilir. Prezident İlham Əliyev
bəyan etdi ki, biz də bütün məsələlərdə
Özbəkistanın, özbək xalqının yanındayıq:
“Biz Özbəkistanda baş verənləri diqqətlə
izləyirik. Sizin uğurlarınıza sevinirik. Sevinirik ki, Şövkət Miromonoviçin başladığı islahatlar artıq nəticə verir… Mən Daşkənddə
əvvəllər olmuşam və bugünkü dəyişiklikləri
görəndə ürəkdən sevinirəm ki, qardaş ölkə
uğurla inkişaf edir, burada sülh, asayiş,
sabitlik, iqtidarla cəmiyyətin vəhdəti mövcuddur – bunlar hər bir dövlətin inkişafı üçün
əsas amillərdir”.

İqbal MƏMMƏDOV,
Milli Məclisin deputatı

Azərbaycanın sülh mesajları
regionun tərəqqisinə xidmət edir
Azərbaycan dövləti 44 günlük şanlı Vətən müharibəsində 30 ilə yaxın
işğal altında olan torpaqlarını azad etməklə, tarixi əbidələri bərpa edib.
Rəsmi Bakı bu gün artıq regionda ədalətli və davamlı sülh üçün çalışır. Bu,
bir həqiqətdir və hər kəsə bəllidir ki, Azərbaycanın sülh mesajları regionun tərəqqisinə xidmət edir. Cənubi Qafqazda sülh bərqərar olsa, bu, hər
üç dövlətin xeyrinə olacaq və onların inkişafına çox müsbət təsir edəcək.
Ermənistanda bunu dərk etməyin vaxtı çatıb. Rəsmi İrəvan bölgədə yaranmış yeni reallıqların fərqinə varmalıdır. Əsasız iddialardan əl çəkmək,
gələcəyə baxmaq, sülh, sabitlik və əməkdaşlıq barədə düşünmək lazıımdır.

İyunun 22-də Baş prokuror Kamran Əliyev Beynəlxalq Qızıl
Xaç Komitəsinin (BQXK) Azərbaycandakı nümayəndəliyinin
səlahiyyətləri başa çatmaqda olan rəhbəri Arian Bauer və
nümayəndəliyin yeni rəhbəri Draqana Kojiç ilə görüşüb.
Baş Prokurorluğun mətbuat
xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki,
qonaqları salamlayan Baş prokuror
BQXK zəngin tarix və ənənələrə
malik olduğunu, komitə ilə ölkəmiz
arasında qarşılıqlı əlaqələr barədə
danışıb.
Kamran Əliyev ölkəmizin Prezidenti, müzəffər Ali Baş Komandan
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 44 günlük Vətən müharibəsi nəticəsində
30 ilə yaxın işğal altında olan
ərazilərimizin azad edildiyini və ərazi
bütövlüyümüzün bərpa olunduğunu
vurğulayaraq, müharibə zamanı əsir
və itkin düşmüş şəxslərin, həmçinin
qalıqların tapılıb mübadilə edilməsi
prosesində komitə tərəfindən zəruri

köməkliyin göstərilməsinə görə
təşəkkürünü bildirib.
Baş prokuror Arian Bauerə
gələcək fəaliyyətində uğurlar arzu
edərək, Draqana Kojiçi yeni vəzifəyə
təyin olunması ilə bağlı təbrik
edib, bundan sonra da BQXK ilə
münasibətlərin yüksələn xətlə inkişaf
edəcəyinə ümidvar olduğunu bildirib.
Səmimi qəbula görə təşəkkürünü
bildirən Arian Bauer Azərbaycanla
münasibətlərin müvəffəqiyyətlə
inkişaf etdiyini qeyd edib. A.Bauer
münaqişədən əziyyət çəkmiş
Azərbaycan vətəndaşlarına humanitar yardımın göstərilməsi,
cəbhəboyu ərazilərdə yaşayan
mülki şəxslərin təhlükəsizliyi, fiziki və

psixoloji sağlamlıqları, itkin düşmüş
şəxslərin taleləri ilə əlaqədar BQXKnın Azərbaycandakı fəaliyyəti,
həyata keçirdiyi layihələr, aparılan
mühüm işlər, o cümlədən keçirdikləri
təlimlər barədə məlumat verərək,
fəaliyyəti ərzində ölkəmizlə bağlı xoş
təəssüratlarını bölüşüb.
Nümayəndəliyin yeni rəhbəri
Draqana Kojiç səmimi qəbula
və təbriklərə görə təşəkkürünü
bildirməklə, ikitərəfli münasibətlərin
inkişafı naminə, habelə Azərbaycan
Respublikasının hüquq mühafizə orqanları, o cümlədən prokurorluq orqanları ilə əməkdaşlıq istiqamətində
münasibətlərin bundan sonra da
inkişaf etdirilməsi üçün səylərini
əsirgəməyəcəyini vurğulayıb.
Görüşdə tərəfləri maraqlandıran
bir sıra digər məsələlər müzakirə
edilib, fikir mübadiləsi aparılıb.

Hərbi Prokurorluq: Əsgər Məlikov Əziz Soltanpaşa
oğlunun barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib
Hərbi Prokurorluqda istintaq edilən cinayət işi üzrə
Müdafiə Nazirliyinin N saylı hərbi
hissəsinin hərbi qulluqçusu, əsgər
Məlikov Əziz Soltanpaşa oğlunun
Azərbaycan Respublikası Cinayət
Məcəlləsinin 333.2-ci (Müddətli
həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusunun və ya hərbi qulluqçu
hazırlayan xüsusi təyinatlı təhsil
müəssisəsinin kursantının hərbi
hissəni (hərbi qulluqçu hazırlayan
xüsusi təyinatlı təhsil müəssisəsini)
və ya xidmət yerini özbaşına tərk
etməsi və ya üzrlü səbəblər olmadan hərbi hissəyə (hərbi qulluqçu
hazırlayan xüsusi təyinatlı təhsil
müəssisəsinə) və ya xidmət yerinə
vaxtında gəlməməsi on gündən
artıq, lakin bir aydan çox olmayaraq
törədildikdə), 335.2-ci (Hərbi qulluqçunun öz sağlamlığına hər hansı
zərər yetirməklə, özünü xəstəliyə
vurmaqla, sənədləri saxtalaşdırmaqla və ya sair aldatma yolu ilə

Prezident İlham Əliyev bu il 16 iyun
tarixində keçirilmiş “Qlobal dünya nizamına təhdidlər” mövzusunda IX Qlobal Bakı
Forumunda çıxışı zamanı çox düzgün
vurğulamışdır: “Azərbaycan müharibədə
qalib gəldi, müharibə ədalətli idi, müharibə
labüd idi və ədalətin, beynəlxalq hüququn
və Azərbaycan xalqının milli ləyaqətinin
bərqərar olunması ilə nəticələndi. İndi biz
sülh haqqında danışırıq. Cənubi Qafqaz üç
Cənubi Qafqaz ölkəsinin müstəqillik illəri
ərzində parçalanmışdır. Ermənistanın işğalı
səbəbindən o, 30 il ərzində parçalanmışdır”.
Sülhün alternativi yoxdur. Azərbaycanın
sülh mesajı bütün region dövlətlərinin və
onların xalqlarının mənafelərinə cavab
verir. Dövlətimizin başçısı forumda çıxışında sonra demişdir: “İndi sülh, əməkdaşlıq
yaratmaq vaxtıdır və Azərbaycan bunun üzərində çalışır... Otuzillik işğalın
ağır nəticələri. Ermənistan beynəlxalq
ictimaiyyət tərəfindən işğalçı və təcavüzkar
kimi tanınıldı. Müharibə bitdikdən sonra hər
kəs onların işğal zamanı hansı dağıntıları

törətdiklərini gördü... Azərbaycan sülhü sabitlik və regionun dayanıqlı inkişafı naminə
istəyir”.
Təqdirəlayiq haldır ki, Nizami Gəncəvi
Beynəlxalq Mərkəzi qlobal problemlərin
həlli yollarını araşdıran və bu barədə dünya
ictimaiyyətini məlumatlandıran mühüm
beynəlxalq mərkəzə çevrilib. Məhz bunun nəticəsidir ki, mərkəzin təşkil etdiyi
tədbirlərə maraq ildən-ilə artmaqdadır.
Budəfəki tədbirdə 50-dən çox ölkənin, eləcə
də nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların 400-dən
çox nümayəndəsi iştirak ediblər.
Forumda qlobal dünya nizamını təhdid
edən mühüm problemlər, o cümlədən
dünyada təhlükəsizliyin və sülhün təmin
olunması üçün perspektivlər, enerji
təhlükəsizliyinə yaranan təhdidlərin həlli
yolları, həssas bölgələrdə sülh, əməkdaşlıq
və inteqrasiya, qloballaşan dünyada artan
ədalətsizliklər, yoxsulluğun qarşısının alınması üçün qida və kənd təsərrüfatı sektorunun transformasiyası kimi mühüm mövzularda səmərəli müzakirələr aparılıb.

Azərbaycan dünyada ədalətli nizamın qurulması tərəfdarıdır və bu mühüm
prosesə öz töhfələrini verir. Ölkəmiz
həm daxili, həm də xarici siyasətdə haqqa, ədalətə sədaqət nümunəsi nümayiş
etdirir. Rəsmi Bakı mütərəqqi fikir və
düşüncəni təkcə təqdir etmir, onun daha
geniş müstəvidə yayılmasına və real gücə
çevrilməsinə nail olur.
Azərbaycan haqsızlığa, hegemonluğa
qarşı qətiyyətli mövqe nümayiş etdirməyi
bacarır. İkinci Qarabağ müharibəsindəki
parlaq qələbəmiz buna sübutdur. Bəli, Prezident İlham Əliyevin liderliyilə Azərbaycan
qlobal səviyyədə sayılan, seçilən, sevilən
bir ölkəyə çevrilib. Biz, Azərbaycan
vətəndaşları, əlbəttə, bundan sonsuz qürur
və fəxarət duyuruq.

Anatoli RAFAİLOV,
Milli Məclisin deputatı

Hərbi Dəniz Qüvvələrində
keçirilən taktiki təlim başa çatıb
Müdafiə nazirinin təsdiq etdiyi
2022-ci ilin döyüş hazırlığı planına
əsasən Hərbi Dəniz Qüvvələrində
(HDQ) keçirilən taktiki təlim başa
çatıb.

hərbi xidmət vəzifələrinin icrasından tamamilə boyun qaçırması)
və digər maddələrində nəzərdə
tutulan əməlləri törətməsinə əsaslı
şübhələrin olduğu müəyyən edilib.
Hərbi Prokurorluğun mətbuat
xidmətindən AZƏRTAC-a
bildiriblər ki, Ə.S.Məlikova Cinayət
Məcəlləsinin müvafiq maddələri

ilə ittiham elan olunmuş və Hərbi
Prokurorluğun təqdimatına əsasən,
Bakı hərbi məhkəməsinin qərarı ilə
barəsində dörd ay müddətində həbs
qətimkan tədbiri seçilib.
Hazırda istintaq davam etdirilir və
qanunvericiliyin tələblərinə uyğun
olaraq bütün tədbirlərin görülməsi
təmin ediləcək.

Nazirlikdən AZƏRTAC-a bildirilib ki,
təlimdə tək və taktiki qrup şəklində döyüş
tapşırıqları yerinə yetirilib, şərti düşmənin
hava və dəniz hədəfləri məhv edilib, sualtı
diversiyaya qarşı qumbaraatma fəaliyyəti,
eləcə də döyüş atışları icra olunub.
Taktiki təlim zamanı Xəzər dənizinin
Azərbaycan Respublikasına məxsus sektorunda enerji infrastrukturlarının mühafizəsi
və müdafiəsi məqsədilə HDQ-nin bölmələri
tərəfindən neft-qaz boru kəmərləri rayonlarında patrulaparma fəaliyyətləri, həmçinin
qəzaya uğrayan gəminin təxliyəsi üzrə
epizodlar da məşq etdirilib.
Sonda ümumi fəaliyyətlər təhlil
edilib, qarşıya qoyulan tapşırıqların

müvəffəqiyyətlə yerinə yetirildiyi qeyd
olunub.
Qeyd edək ki, müxtəlif şəraitlərdə
gəmi taktiki qruplarının təyinatı üzrə
tapşırıqların icrası zamanı xüsusi təyinatlı
qruplar ilə birgə fəaliyyətin işlənilməsi,
döyüş fəaliyyətlərinin təşkili, qüvvələrin

döyüşdə idarə olunması üzrə komandirlərin
və qərargahların bacarıqlarının
təkmilləşdirilməsi məqsədilə keçirilən taktiki
təlimə HDQ-nin 30-dan çox gəmi və kateri,
həmçinin 1500 nəfərədək şəxsi heyət cəlb
olunub.
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2020-ci il 30 aprel tarixli 156
nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olma Qaydası”nda
dəyişiklik edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının
119-cu maddəsinin səkkizinci abzasını rəhbər
tutaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti qərara alır:
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 30 aprel tarixli 156 nömrəli
Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020, № 4, maddə 502) ilə

təsdiq edilmiş “Pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olma
Qaydası”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1. 2.2-ci bənddə “və 3.3-cü bəndlərinin
tələbləri” sözləri “bəndi” sözü ilə əvəz edilsin.
2. 3.3-cü bənddə “3.2-ci bəndində
göstərilən halda” sözləri “4.2-ci bəndinin birinci
cümləsinə uyğun olaraq müəllimlərin işə qəbulu
müsabiqəsinin nəticəsinə əsasən işə qəbul
olunmuş” sözləri ilə əvəz edilsin.
3. 4.1-ci bənddə “Ümumi təhsil
pilləsinin dövlət standartı və proqramları
(kurikulumları)”nın 6.3-cü” sözləri “Azərbaycan
Respublikasında ümumi təhsilin dövlət

Bakı şəhəri, 21 iyun 2022-ci il
standartları”nın 6.2-ci” sözləri ilə əvəz edilsin.
4. 4.2-ci bəndə aşağıdakı məzmunda ikinci
cümlə əlavə edilsin:
“Müsabiqəyə buraxılan ali təhsilin bakalavriat səviyyəsi üzrə ixtisasların siyahısı hər
il müsabiqədən əvvəl Nazirliyin rəsmi internet
səhifəsində yerləşdirilir.”.

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının
Baş naziri

Rafael Hüseynov avropalı parlamentariləri
revanşistlərə qarşı birgə mübarizəyə çağırıb
Bu gün Avropanın üzləşdiyi gərgin vəziyyətin mühüm
səbəblərindən biri hələ 2000-ci illərin əvvəllərində Avropa Şurasının
özünün Azərbaycanın işğalçıya qarşı qəti tədbirlər görmək
çağırışlarına passiv müşahidəçi mövqeyi tutmasından qaynaqlanır.
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“Gədəbəy, Qoşa, Ordubad qrupu (Piyazbaşı, Ağyurd, Şəkərdərə, Kələki) Söyüdlü,
Qızılbulaq və Vejnəli perspektiv qızıl filiz yataqlarının kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay
bölgüsü haqqında Azərbaycan Respublikasının
“Azərqızıl” Dövlət Şirkəti ilə R.V. Investment
Group Services, LLC ABŞ arasında bağlanmış
Sazişdə Dəyişiklik” sənədindən irəli gələn bir
sıra məsələlər barədə
“Gədəbəy, Qoşa, Ordubad qrupu (Piyazbaşı,
Ağyurd, Şəkərdərə, Kələki) Söyüdlü, Qızılbulaq və
Vejnəli perspektiv qızıl filiz yataqlarının kəşfiyyatı,
işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında
Azərbaycan Respublikasının “Azərqızıl” Dövlət
Şirkəti ilə R.V. İnvestment Group Services, LLC
ABŞ arasında 20 avqust 1997-ci ildə bağlanmış Sazişdə Dəyişiklik” sənədini imzalamaq
səlahiyyətinin verilməsi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2022-ci il 18 iyun tarixli

3225 nömrəli Sərəncamına əsasən, Azərbaycan
Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər
Nazirliyi ilə R.V. Investment Group Services, LLC
ABŞ arasında 2022-ci il 20 iyun tarixində Bakı
şəhərində imzalanmış “Gədəbəy, Qoşa, Ordubad
qrupu (Piyazbaşı, Ağyurd, Şəkərdərə, Kələki)
Söyüdlü, Qızılbulaq və Vejnəli perspektiv qızıl filiz
yataqlarının kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay
bölgüsü haqqında Azərbaycan Respublikasının
“Azərqızıl” Dövlət Şirkəti ilə R.V. Investment Group
Services, LLC ABŞ arasında bağlanmış Sazişdə
Dəyişiklik” sənədinə uyğun olaraq Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:
1. “Gədəbəy, Qoşa, Ordubad qrupu (Piyazbaşı, Ağyurd, Şəkərdərə, Kələki) Söyüdlü,
Qızılbulaq və Vejnəli perspektiv qızıl filiz yataqlarının kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay
bölgüsü haqqında Azərbaycan Respublikasının
“Azərqızıl” Dövlət Şirkəti ilə R.V. Investment Group

Bakı şəhəri, 21 iyun 2022-ci il
Services, LLC ABŞ arasında bağlanmış Sazişdə
Dəyişiklik” sənədinin 3.1-ci bəndində qeyd olunan
“Azərbaycan Respublikası Hökumətinin təminatı və
öhdəlikləri” təsdiq edilsin.
2. “Azərbaycan Respublikasının Gədəbəy,
Qoşa, Ordubad qrupu (Piyazbaşı, Ağyurd,
Şəkərdərə, Kələki), Söyüdlü, Qızılbulaq və Vejnəli
qızıl filiz yataqlarının kəşfiyyatı, işlənməsi və
hasilatın pay bölgüsü haqqında Sazişə Azərbaycan
Respublikası Hökumətinin təminatı və öhdəlikləri
haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 1998-ci il 23 yanvar tarixli 16-1 nömrəli
Qərarı ləğv edilsin.

Əli ƏSƏDOV
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“Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu
publik hüquqi şəxsin Nizamnaməsinin və strukturunun təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 16
may tarixli 220 nömrəli Qərarında dəyişiklik
edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının
119-cu maddəsinin səkkizinci abzasını rəhbər tutaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
qərara alır:
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 16 may tarixli 220 nömrəli Qərarı

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018, № 5, maddə 1128, № 11, maddə 2446;
2020, № 9, maddə 1222; 2021, № 8, maddə 972)
ilə təsdiq edilmiş 1 nömrəli əlavə - “Azərbaycan
Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu publik hüquqi şəxsin
Nizamnaməsi”nin 7.6-cı bəndinə aşağıdakı
məzmunda ikinci cümlə əlavə edilsin:
“İnstitutun əldə etdiyi vəsaitdən Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2021-ci il 10
sentyabr tarixli 257 nömrəli Qərarı ilə təsdiq
edilmiş “Dövlət orqanlarının strukturuna daxil
olmayan tabeliyindəki qurumlar tərəfindən işlərin

Bakı şəhəri, 21 iyun 2022-ci il
görülməsindən və xidmətlərin göstərilməsindən
əldə edilən vəsaitdən (o cümlədən tutulan xidmət
haqlarından) istifadə Qaydası”na uyğun olaraq
Agentliyin əməkdaşlarının vəzifə maaşlarına əlavə
və mükafatların verilməsi üçün ayırmalar nəzərdə
tutulur.”.
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“İşsiz şəxslərin özünüməşğulluğunun
təşkili Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2020-ci il 13 may tarixli 168 nömrəli Qərarında
dəyişiklik edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının
119-cu maddəsinin səkkizinci abzasını rəhbər tutaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
qərara alır:
“İşsiz şəxslərin özünüməşğulluğunun təşkili
Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 13
may tarixli 168 nömrəli Qərarında (Azərbaycan
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020, №
5, maddə 639; 2021, № 6 (IV kitab), maddə 666,
№ 7, maddələr 864, 873) aşağıdakı dəyişikliklər
edilsin:
1. Adında və 1-ci hissəsində “İşsiz şəxslərin
özünüməşğulluğunun” sözləri “Özünüməşğulluğun”
sözü ilə əvəz edilsin.
2. Həmin Qərarla təsdiq edilmiş “İşsiz şəxslərin
özünüməşğulluğunun təşkili Qaydası” üzrə:

2.1. adında “İşsiz şəxslərin
özünüməşğulluğunun” sözləri “Özünüməşğulluğun”
sözü ilə əvəz edilsin;
2.2. 1.1-ci bəndə “işsiz” sözündən sonra “,
habelə həmin Qanunun 4.1.3-cü maddəsində
nəzərdə tutulan mülkiyyətində kənd təsərrüfatına
yararlı torpaq payı olub, digər məşğulluğu olmayan
işaxtaran (bundan sonra – işsiz və işaxtaran)”
sözləri əlavə edilsin;
2.3. 1.4-cü bənd ləğv edilsin;
2.4. 2.1.4-cü yarımbəndə “işsiz” sözündən
sonra “və işaxtaran” sözləri əlavə edilsin;
2.5. 3.1-ci və 4.1-ci bəndlərdə “(bu Qaydanın
1.4-cü bəndində göstərilən halda isə işaxtaran)”
sözləri “və işaxtaran” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.6. 3.3-cü bəndin ikinci cümləsində “kimi
qeydiyyata alınmış (bu Qaydanın 1.4-cü bəndində
göstərilən halda isə işaxtaran)” sözləri “və işaxtaran” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.7. 4.2-ci bənddən “, bu Qaydanın 1.4-cü
bəndində göstərilən şəxslərə isə” sözləri çıxarılsın;
2.8. 5.1-ci və 5.3-cü bəndlərə “İşsiz” sözündən

Bakı şəhəri, 21 iyun 2022-ci il
sonra “və işaxtaran” sözləri əlavə edilsin;
2.9. 5.2-ci bəndə “İşsiz” sözündən sonra “və
işaxtaran” sözləri əlavə edilsin və həmin bənddə
“(bu Qaydanın 1.4-cü bəndində göstərilən halda
isə işaxtaran)” sözləri “və iş axtaran” sözləri ilə
əvəz edilsin;
2.10. 6.1-ci bənddə “3.4-cü bəndində” sözləri
“3.3-cü bəndində” sözləri ilə əvəz edilsin və həmin
bənddən “işsiz” sözü çıxarılsın;
2.11. 6.2-ci bənddə “İşsiz şəxsin” sözləri
“Şəxsin” sözü ilə əvəz edilsin və həmin bəndə
“işsiz” sözündən sonra “və işaxtaran” sözləri əlavə
edilsin;
2.12. 6.5-ci bəndə “işsiz” sözündən sonra “və
işaxtaran” sözləri əlavə edilsin;
2.13. 7.1-ci bəndə “İşsiz” sözündən sonra “və
işaxtaran” sözləri əlavə edilsin.
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“Azərbaycan Respublikasında baytarlıqla
bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 30 yanvar tarixli
19 nömrəli Qərarında dəyişiklik edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının
119-cu maddəsinin səkkizinci abzasını rəhbər tutaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
qərara alır:
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 30 yanvar tarixli 19 nömrəli Qərarı
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik
Toplusu, 2007, № 1, maddə 63; 2008, № 7,
maddə 673; 2015, № 2, maddə 227; 2018, № 12
(II kitab), maddə 2721; 2020, № 4, maddə 484,
№ 9, maddə 1222; 2021, № 10, maddə 1196) ilə
təsdiq edilmiş “Heyvan xəstəliklərinin diaqnostikası
və profilaktikası üzrə baytarlıq tədbirlərinin həyata
keçirilməsinə nəzarət edilməsi və bu məqsədlə hər
bir heyvanı və ya heyvanlar qrupunu müşahidə
etməyə imkan verən kənd təsərrüfatı heyvanlarının
identikləşdirilməsinin aparılması Qaydaları”nda
aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1. 1.5-ci bənddə “onlara baytarlıq
şəhadətnamələrinin” sözləri “heyvanlara

identikləşdirmə haqqında şəhadətnamələrin”
sözləri ilə əvəz edilsin.
2. 1.6-cı bəndə “tərəfindən” sözündən sonra
“Avtomatlaşdırılmış Qida Təhlükəsizliyi İnformasiya
Sistemi (AQTİS) vasitəsilə” sözləri əlavə edilsin.
3. 1.7-ci bənddə “daxil edilir” sözləri “real vaxt
rejimində ötürülür” sözləri ilə əvəz edilsin.
4. 2.1-ci bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“2.1. Heyvanların identikləşdirilməsi onlara
fərdi və ya qrup halında identikləşdirmə nömrəsinin
və identikləşdirmə haqqında şəhadətnamənin
verilməsindən ibarətdir.
İdentikləşdirmə işlərinin aparılması üçün
heyvanlar bu Qaydaların 2.7-ci bəndinə uyğun
olaraq fərdi qaydada və ya qrup halında nişanlanmalıdırlar.”.
5. 2.2-ci, 2.4-cü və 2.9-cu bəndlərdə “birkalanması (nişanlan-ması)” sözləri “nişanlanması” sözü
ilə əvəz edilsin.
6. 2.3-cü bənddə “birkalar (nişanlar)” sözləri
“nişanlar” sözü ilə əvəz edilsin.
7. 2.6-cı bənddə “baytarlıq pasportunun”
sözləri “identikləşdirmə haqqında şəhadətnamənin”
sözləri ilə əvəz edilsin.
8. 2.7-ci, 2.8-ci və 2.10-cu bəndlər aşağıdakı

Bakı şəhəri, 21 iyun 2022-ci il
redaksiyada verilsin:
“2.7. Kənd təsərrüfatı heyvanları doğulduqdan
sonra 1 ay müddətində nişanlanmalıdırlar. İribuynuzlu və xırdabuynuzlu heyvanların və donuzların
nişanlanması hər iki qulağına birka, təkdırnaqlı
heyvanların, dəvələrin və qulaq seyvanı kiçik olan
xırdabuynuzlu heyvanların nişanlanması mikroçip,
quşların nişanlanması isə qrup halında onların saxlanc yerlərinə birka vurulmaqla həyata keçirilir.
2.8. Birkaların təsviri, mikroçiplərin spesifikasiyası Agentlik tərəfindən müəyyən edilir.
2.10. Kənd təsərrüfatı heyvanlarının nişanlanmasının yekunu olaraq, dövlət baytarlıq müfəttişi
Avtomatlaşdırılmış Qida Təhlükəsizliyi İnformasiya Sistemi (AQTİS) vasitəsilə identikləşdirmə
haqqında şəhadətnamə tərtib edir və həmin
şəhadətnamə heyvan sahibinə verilir. Heyvanların identikləşdirilməsi haqqında şəhadətnamənin
nümunəsi və şəhadətnaməyə daxil edilməli olan
məlumatların siyahısı Agentlik tərəfindən müəyyən
edilir.”.
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“Azərbaycan Respublikası Dövlət
Miqrasiya Xidmətinin xüsusi rütbəsi olan
əməkdaşlarının və dövlət qulluqçusu
olmayan mülki işçilərinin aylıq vəzifə
(tarif) maaşlarının və xüsusi rütbəsi olan
əməkdaşlarının vəzifə maaşlarına xüsusi
rütbəyə görə əlavə haqqın məbləğlərinin
təsdiq edilməsi, Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin “Azərbaycan Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidmətinin xüsusi
rütbəsi olan əməkdaşlarının və dövlət
qulluqçusu olmayan mülki işçilərinin vəzifə
(tarif) maaşlarının məbləğlərinin müəyyən
edilməsi haqqında” 2018-ci il 12 aprel tarixli
146-9 nömrəli və “Azərbaycan Respublikası
Dövlət Miqrasiya Xidmətinin xüsusi rütbəsi
olan işçilərinin vəzifə maaşlarına xüsusi
rütbəyə görə əlavə haqqın məbləği”nin

təsdiq edilməsi haqqında” 2010-cu il 4
iyun tarixli 106-6 nömrəli qərarlarının ləğv
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 10 sentyabr
tarixli 403 nömrəli Qərarında dəyişiklik
edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2007-ci il 14 may tarixli 2163 nömrəli
Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan
Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidmətinin
Strukturu”nda dəyişiklik edilməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2022-ci
il 17 mart tarixli 3190 nömrəli Sərəncamının
icrasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 10 sentyabr tarixli 403 nömrəli

Bakı şəhəri, 21 iyun 2022-ci il
Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019, № 9, maddə 1557;
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2022-ci il 15 mart tarixli 91 nömrəli Qərarı) ilə
təsdiq edilmiş 1 nömrəli əlavə - “Azərbaycan
Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidmətinin
xüsusi rütbəsi olan əməkdaşlarının və dövlət
qulluqçusu olmayan mülki işçilərinin aylıq vəzifə
(tarif) maaşlarının məbləğləri”nin ikinci hissəsi
yeni redaksiyada təsdiq edilsin (əlavə olunur,
məxfi).
2. Bu Qərar 2022-ci il aprelin 1-dən tətbiq
edilir.

Əli ƏSƏDOV
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Avropada təhlükəsizliyə qarşı yaranmış ciddi təhlükələr gələcəyə daha inamlı
olmaq üçün qətiyyətli addımlar atılmasını tələb edir. Bu gün Avropa təhdidlərə
qarşı birgə mübarizə aparmaq üçün
təxirəsalınmaz səmərəli tədbirlər barədə
ciddi düşünməyə başlayıb. Uzun illər əvvəl

bunu etmək lazım idi. Bu günədək baş
vermiş faciəvi hadisələrə biganə qalmaq,
sadəcə müşahidəçi olmaq lazım idimi?!
Avropanın təhlükəsizliyi ilə bağlı indiki
qətiyyətli təşəbbüslər bir neçə il əvvəl
gerçəkləşsə idi, bu gün qarşılaşdığımız
təhlükələrin əksəriyyətinin qarşısı alınardı
və indi tamam başqa Avropada olardıq.
Bu fikirləri AŞPA-dakı nümayəndə
heyətimizin üzvü Rafael Hüseynov
qurumun yay sessiyası çərçivəsində
“Avropada təhlükəsizlik üçün yeni çağırışlarda Avropa Şurasının rolu” məruzəsinin
müzakirələri zamanı çıxışında deyib.
Bildirib ki, 2000-ci ilin əvvəlində təcavüzə
məruz qalmış ölkə kimi həyəcan səsimizi
qaldırdıq. Bunun təkcə bizim məsələmiz
olmadığını dedik. Avropa miqyasında
kiçik görünən o təcavüzün qarşısının
alınması istiqamətində addımlar atılsa
idi , müştərək cəhdlər göstərilsə idi, bu
gün daha ciddi təhlükə ilə üzləşməzdik.
Təhlükə belə geniş coğrafiyanı bürüməzdi,
yeni regionları əhatə etməzdi, Avropa belə
dərin böhranla qarşılaşmazdı.
Rafael Hüseynov vurğulayıb ki, bu
gün Avropanın ən dəhşətli təhlükə hesab

edərək, çarəsini axtardığı transmilli terrorizmin daha qorxulu səviyyəsi olan dövlət
terrorizmi, eləcə də zorakı ekstremizmlə
Azərbaycan son 30 ilə yaxın müddətdə
təkbaşına mübarizə aparmalı oldu. Avropa
bu gün səyləri birləşdirərək, bu bəlaya
qarşı ən sərt mübarizəyə çağırır.
Böyük ailədə ayrı-seçkilik etmədən,
hamıya həssaslıqla yanaşılmalıdır. Avropa
ortaq ailəmizdir. Ailədə əmin-amanlıq,
sağlam mühit olması üçün ilk şərt eyni
hədəfə vurmaq və yekdillikdir. Müasir
dövrdə başından köhnə işğalçılıq havası
keçməyənlərin revanşizm cəhdlərinin
qarşısı ciddi şəkildə alınmalıdır.
“Bu gün üzv ölkələrdə demokratik dəyərlərin və demokratik mühitin
daha təkmil şəkildə bərqərar olması
və möhkəmləndirilməsi üçün çalışıldığı, əməkdaşlığın artırılmasının təşviq
edildiyi vaxtda revanşizm ən dağıdıcı
təmayül hesab olunmalıdır. Ona görə
də ortaq səylərlə həyata keçirməyə səy

göstərdiyimiz digər tədbirlərlə yanaşı,
bu təmayülə qarşı da qüvvələrimizi
birləşdirərək ən sərt şəkildə müqavimət
nümayiş etdirməliyik!”, – deyə R.Hüseynov
avropalı parlamentariləri revanşizm
təmayülünə qarşı birgə mübarizə aparmağa çağırıb.

AZƏRTAC

FHN Vətən müharibəsi qazisi və veteranlarının
Xaçmaz rayonunda istirahətini təşkil edib
26 iyun – Silahlı Qüvvələr
Günü münasibətilə Fövqəladə
Hallar Nazirliyi işçilərinin
Həmkarlar İttifaqının təşkilatçılığı
ilə Vətən müharibəsində iştirak
etmiş Bakı şəhərindən olan 44
nəfər qazi və veteranın Xaçmaz
rayonunun Nabran kəndində
istirahətləri təşkil edilib.
Bu gün səhər saatlarında Vətən
müharibəsi qazisi və veteranları xüsusi
avtobuslarla Xaçmaz rayonuna yola
salınıblar.
İstirahət müddətində veteran və
qazilərimiz xalqımızın ümummilli lideri
Heydər Əliyevin Xaçmaz şəhərində
ucaldılmış abidəsini və Şəhidlər
xiyabanını ziyarət edəcək, həmçinin
26 iyun – Silahlı Qüvvələr Günü
münasibətilə keçiriləcək tədbirlərdə
iştirak edəcəklər.
Qeyd edək ki, Nabrandakı “Orman”
ailəvi istirahət mərkəzində istirahət
edəcək Vətən müharibəsi qazilərinin və

veteranlarının istirahətlərinin səmərəli
keçirmələri üçün müxtəlif oyun və
yarışların təşkili planlaşdırılıb.
Tədbir çərçivəsində 26 iyun – Silahlı
Qüvvələr Günü münasibətilə Vətən
müharibəsi qazilərinin və veteranlarının

Fövqəladə Hallar Nazirliyi işçilərinin
Həmkarlar İttifaqı tərəfindən qiymətli
hədiyyələrlə mükafatlandırılması da
nəzərdə tutulub.

“Xalq qəzeti”

Ordumuz Vətən müharibəsində
dünya hərb tarixinə yeni səhifə yazdı
Ölkəmizdə milli ordu quruculuğu prosesi ulu öndər Heydər Əliyevin
respublikamıza rəhbərliyinin bütün dönəmlərində prioritet istiqamət
kimi diqqət çəkib. Ümummilli lider hərbi kadrların hazırlanmasına xüsusi
əhəmiyyət verib, gənclərin hərb sənətinə marağını gücləndirib, görkəmli
sərkərdə Cəmşid Naxçıvanskinin adını daşıyan hərbi liseyin yaradılmasına
nail olub.
Dahi rəhbər 1993-cü ilin yayında
xalqın təkidi ilə hakimiyyətə qayıdışından
sonra Silahlı Qüvvələrimizin formalaşması istiqamətində təxirəsalınmaz tədbirlər
həyata keçirib, Ordunun maddi-texniki
təminatının yaxşılaşdırılmasına, şəxsi
heyətin mənəvi-psixoloji hazırlığının artırılmasına və döyüş ruhunun yüksəldilməsinə
xüsusi əhəmiyyət verib.
Dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin
Azərbaycana rəhbərliyə başladığı ilk
gündən mühüm önəm verdiyi prioritet istiqamətlərdən biri də ulu öndərin
təməlini qoyduğu ordu quruculuğu
prosesini davam etdirmək, torpaqlarımızı düşməndən təmizləməyə qadir güclü
Silahlı Qüvvələr yaratmaq idi. Bunun
üçün, ilk növbədə, iqtisadiyyatın sürətlə
inkişafını gerçəkləşdirmək, sabitliyi daha
da möhkəmləndirmək və bütün bunlarla
bərabər hərbi sahəni gücləndirmək tələb
edilirdi. Yalnız qarşıya qoyulan bütün bu
vəzifələri reallaşdırmaqla 20 faiz torpağımız erməni işğalından azad oluna bilərdi.
Prezident İlham Əliyev Vətən
müharibəsinə kimi ötən 17 il ərzində
həmin strateji sahələrdə müəyyənləşdirilən
məqsədləri istər beynəlxalq miqyasda,
istərsə də ölkə daxilində məqsədyönlü,
ardıcıl, düşünülmüş siyasət həyata
keçirməklə reallaşdırdı, iqtisadiyyatı sürətli
inkişaf yoluna çıxardı və “güclü dövlət”
konsepsiyasını həyata keçirdi. Bununla
bərabər, müdrik siyasəti, uzaqgörənliyi
ilə xalqımızın birliyinə, sabitliyin, əminamanlığın möhkəmlənməsinə nail oldu.
Eyni zamanda, Ordumuzun mübarizə
ruhunun, döyüş əzminin gücləndirilməsi ilə
bağlı olduqca mühüm layihələrin icrasını
gerçəkləşdirdi. Elə buna görə də 2016-cı il
aprelin 2-də, bundan iki il sonra – 2018-ci
ilin mayında, nəhayət, 2020-ci il iyul ayının
12-16-da işğalçı Ermənistanın təcavüzkar
hərəkətlərinin qarşısı mərdliklə alındı.

İkinci Qarabağ müharibəsində isə Silahlı Qüvvələrimiz savaşda parlaq qələbə
əldə etməsi ilə güc-qüdrətini bütün dünyaya göstərdi. Ordumuz düşmənin uzun illər
ərzində qurduğu, keçilməz hesab edilən
müdafiə xətlərini qəhrəmanlıqla yardı,
Ermənistanın hava hücumundan müdafiə
sistemi və hərbi hava qüvvələrini sıradan
çıxardı, işğalçıya ağır zərbələr endirdi,
düşmənin çoxlu sayda canlı qüvvəsi və
hərbi texnikasını məhv etdi.
Vətən müharibəsi, həm də Silahlı
Qüvvələrimizin mənəvi-psixoloji, texnikitəchizat, silah-sursat, peşəkarlıq baxımdan
Ermənistan ordusunu müqayisəolunmaz
dərəcədə qabaqladığını təsdiqlədi və
təbii ki, düşmən də bu üstünlüyü tam
anladı. Erməni ictimaiyyəti bu prosesdə
gerilədiyini, uduzduğunu öz üzərində açıqaydın hiss etdi.
Beləliklə, Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Ordumuz 44 gün davam edən müharibədə
möhtəşəm zəfər qazanaraq, dünya hərb
tarixinə yeni şanlı səhifələr yazdı, 5
min kvadratmetrədək ərazini, 5 rayonu,
2 şəhər tipli qəsəbəni, 300-dək kəndi
düşməndən təmizləyən Azərbaycan
Silahlı Qüvvələri döyüş meydanında
Ermənistanın işğalçı ordusunu sarsıdaraq,
hərbi texnikasının 80 faizini məhv edərək
onun saxta “yenilməzlik mifi”ni aradan
qaldırdı.
Bununla bərabər, Vətən müharibəsi
erməni əsgərinin fərari, qorxaq olduğunu
bütün dünyaya göstərdi. Savaş zamanı
Ermənistan ordusunda 10 min fərarinin
olması bunun bariz ifadəsi idi.
Silahlı Qüvvələrimizin döyüşlərdə
göstərdiyi şücaət, qəhrəmanlıq həm də
ermənilərin uydurduqları “azərbaycanlılar
öz torpaqları uğrunda vuruşmayacaqlar,
onlar bu vəziyyətlə barışıblar və əgər otuz
ilə yaxın müddət ərzində müharibə başlamayıbsa, bundan sonra da başlamayacaq”

kimi uydurmanı, yalanı, riyakarlığı alt-üst
etdi.
İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra
da ordu quruculuğu uğurla davam etdirilir.
Yeni müqavilələr əsasında Azərbaycan
Ordusunun təchizatı üçün respublikaya ən
müasir silah-texnika gətirilir və dünya da
bundan xəbərdardır.
Bununla bərabər, işğaldan azad
olunan ərazilərimizdə yeni hərbi hissələr,
hərbi şəhərciklər salınır. Bu sahəyə
xüsusi önəm verilməsi hərbçilərin xidmət
şəraitini daha da yaxşılaşdırmaq, bütün
bölgələrdə əksər hərbi hissələri standartlara uyğun qurmaq məqsədi daşıyır.
Ölkə rəhbəri bununla bağlı çıxışlarının
birində deyir: “Hərbi birləşmələrimizin
hazırlıq işinə də böyük əhəmiyyət verilir. İkinci Qarabağ müharibəsində bütün
dünya Azərbaycanın hərbi gücünü gördü,
Müdafiə Nazirliyinin xüsusi təyinatlıları
artıq bütün dünya tərəfindən tanındı, onların qəhrəmanlığı, fədakarlığı, peşəkarlığı
dastana çevrildi. Onu da bildirməliyəm ki,
artıq Azərbaycanda yeni hərbi birləşmə
yaradılmışdır - Komando Qüvvələri. Bu
Komando Qüvvələri istənilən hərbi vəzifəni
icra etməyə hazırdırlar, onların sayı
durmadan artır və artacaq. Beləliklə, yeni
çevik, peşəkar və çox böyük imkanlara
malik olan silahlı birləşmənin yaradılması
onu deməyə əsas verir ki, biz hər an öz
torpaqlarımızı, öz sərhədlərimizi qorumağa hazır olmalıyıq…”
İndi dogma, əzəli-əbədi Qarabağ torpağımızda genişmiqyaslı tikinti-quruculuq
tədbirləri sürətlə aparılır. İşğaldan azad
edilən ərazilərimizdə erməni vandallarının
illərlə törətdikləri vəhşi əməllər hər addımda nəzərə çarpır. Viran qoyulan şəhər
və kəndlərimiz, dağıdılan, təhqir edilən
məscidlərimiz, yer üzündən silinən tarix
və mədəniyyət abidələrimiz düşmənin nə
qədər barbar, vəhşi olduğunu göstərir.

Mehdi MEHDİYEV,
Azərbaycan Qarabağ Müharibəsi
Əlilləri, Veteranları və Şəhid Ailələri
İctimai Birliyinin sədri
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Azərbaycanın dövlət-din modeli
tolerant ənənələrimizə əsaslanır
Bu gün Azərbaycanda məscidlərin, dini məbədlərin bərpası,
cənab Prezidentin mütəmadi olaraq müqəddəs Məkkəyə ziyarəti,
işğaldan azad olunmuş ərazilərdə dini məbədlərimizin bərpasına
xüsusi diqqət göstərməsi, dövlət başçısı və birinci xanım
tərəfindən Ağdam, Şuşa məscidlərinin ziyarət edilməsi, ora
Quran gətirilməsi, bundan öncə qədim Şamaxı Cümə məscidinin,
Bibiheybət, İmamzadə ziyarətgahlarının bərpa edilməsi, pir və
övliya məzar və türbələrinin təmir olunması danılmaz həqiqətdir.
2022-ci il aprelin 11-də Azərbaycanda İlahiyyat İnstitutunun yeni
inzibati binasının açılışında cənab Prezidentin iştirak etməsi, din
sahəsində milli kadrların hazırlanmasına xüsusi önəm verilməsi
və s. işlər dövlət-din münasibətlərinin nizamlı gedişatından
xəbər verir.
Ölkəmizdə tarix boyu müxtəlif
mədəniyyətlərin, dinlərin, millətlərin
və etnik qrupların nümayəndələri
qarşılıqlı hörmət, dostluq şəraitində
bir ailə kimi yaşamış və bu ənənə
günümüzə qədər davam edir.
Azərbaycan dünyəvi dövlət olmaqla yanaşı, hər zaman öz millimənəvi dəyərlərinə sadiq qalmışdır.
Ölkəmizdə tarixən mövcud olan dini
dözümlülük ənənələrinin qorunması
və inkişafı, eləcə də multikultural
dəyərlərin təbliği dövlətin əsas siyasi
prioritetlərindən biri olmuşdur. Bu
baxış, bu yanaşma həm də bizim
dinimizin əsas prinsiplərindən biridir.
Yəni, tolerantlığın əsas mənbəyi olaraq İslam dini ali məramlara söykənir.
Ümumiyyətlə, Allah tərəfindən
göndərilmiş səmavi dinlərin ruhunda məcburiyyət yoxdur. Çünki
məcburiyyət, başqasına zorla hansısa
dini əqidəni qəbul etdirmək səmavi
dinlərin əsas prinsiplərinə ziddir.
Bunu biz “Tövrat”, “İncil” və “QuraniKərim”in ayələrində də görməkdəyik.
Bəlkə də İslam dini digər dinlərə
nisbətən bu məsələni daha da qabarıq şəkildə ifadə etməkdədir. Uca
Rəbbimiz belə bəyan etməkdədir:
“Dində məcburiyyət yoxdur” (Bəqərə,
256). Bu ayəyə əsasən deyə bilərik
ki, dinimiz öz ayinlərini başqalarına

məcburi şəkildə qəbul etdirməyə
qətiyyən yox deyir. Dinimiz qarşısındakını əqidə baxımından tamamilə
sərbəst buraxır. Qurani-Kərimin
ayəsi ilə sübut olunmuşdur ki, İslam
dini bu iki din mənsublarının ibadət
mərkəzləri olan sineqoq və kilsələrə
tolerantlıq nümayiş elətdirib. “Əgər
Allah insanların bir qismini digər
qismi ilə (müşrikləri möminlərlə) dəf
etməsəydi, sözsüz ki, içərisində
Allahın adı çox zikr olunan sinaqoqlar (rahiblərin yaşadığı monastırlar),
kilsələr, məbədlər (yəhudi məbədləri)
və məscidlər dağılıb gedərdi (darmadağın edilərdi)” (Həcc, 40). Gördüyünüz kimi, İslam dinində tolerantlıq
dinin əsas ünsürü kimi qəbul edilir.
Qurani-Kərimin müxtəlif ayələrində
Uca Rəbbimiz belə buyurur: “Sizin dininiz sizə, mənim dinim mənə aiddir”
(Kafirun, 6). Bu ayədən də insanların
müxtəlif inamda və fikirdə ola biləcəyi
və həmin insanlara qarşı münasibətin
necə formalaşacağı aydın görünür.
Şübhəsiz ki, Azərbaycanın dövlətdin modeli də zəngin tariximizə, eləcə
də tolerant ənənələrimizə əsaslanır.
Bu model hazırda ölkəmizdə sabitliyin, tolerantlığın, dinamik inkişafın
başlıca qarantıdır desək, yanılmarıq.
Bu gün Azərbaycan dünyada müxtəlif
dinlərin mədəni irsinin qorunub

saxlanıldığı məkanlardan biri kimi
tanınır. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan
dini tolerantlığın ən uğurlu modelini
yaratmış, ərazisində fərqli mədəniyyət
və sivilizasiyaların harmoniyasına nail
olmuşdur.
Tarixə nəzər yetirsək aydın
şəkildə görərik ki, bizim ölkəmizdə
daima xristian və yəhudilər olmuşlar.
Qərblilərin bu mövzudakı etiraflarına görə, xristian və yəhudilər öz
dövlətlərində belə, bizim içimizdə
yaşadıqları qədər firavan yaşamamışlar. Müsəlmanlar onları təminat altına
alıb qorumuşlar. Fəqət heç bir zaman
onları İslam dinini qəbul etməyə
məcbur etməmişlər. Onların xüsusi
məktəbləri olmuş və özlərinə aid
xüsusiyyətlərinin hamısını, dini ayin
və bayramlarını mühafizə edirdilər.
Xalqımız Qurani-Kərimdən gələn bu
inanca son dərəcə diqqət göstərmiş
və bütün səmavi dinlərin ardıcıllarına xoş münasibət göstərmişdir.
Son dövrlərdə Qafqaz Müsəlmanları
İdarəsinin xüsusilə də onun rəhbəri
Şeyxülislam həzrətlərinin bu sahədə
atdığı addımları da qiymətləndirmək
hər birimizin mənəvi borcudur. Onun
bu sahədə gördüyü işlər təkcə
ölkəmizdə deyil, eyni zamanda, dünyanın müxtəlif ölkələrində də təqdir
edilməkdədir.
Bu gün Azərbaycanın ən böyük qazanclarından biri çoxmillətli,
çoxkonfessiyalı mühitdə sağlam,

mehriban təməllər üzərində qurulmuş münasibətlər sisteminin
olmasıdır. Hətta 2018-ci ildə ABŞ-a
səfərimizdə amerikalı ekspertlər,
ruhanilər, jurnalistlər təəccüblə
mənə Azərbaycanda hər bir din
nümayəndəsinin yaşadığı ideal tolerantlığı necə yaratmısınız? Əlbəttə,
bu sual məni sevindirdi. Təbii ki, mən
onlara Azərbaycanda yəhudilərin,
xristianların, müsəlmanların çox
sağlam münasibətlərə malik olması həqiqətini çatdırdım. Bir müddət
sonra onlar Azərbaycana səfər etdilər.
Onlar burada olan ideal toleratlıq
mühitinin şahidi oldular və Heydər
məscidində olduq. Onlar Heydər
məscidinin memarlıq xüsusiyyətlərinə
heyran olmaqdan savayı, orada
olan vəhdət mühitinə də məətəl
qaldılar. Bildiyimiz kimi, sünni və şiə
məzhəblərinin nümayəndələrinin
hər biri Heydər məscidində vəhdət
şəraitində namaz qılırlar. Yəni, bu gün
Azərbaycanın bu mühitini tanıtmaq
lazımdır.
Həmin jurnalist Qubada
ravvinlə axundun necə mehriban
münasibətlərə malik olmasından o
qədər sevinmişdi ki, Azərbaycana
olan münasibəti, sevgisi əyani
müşahidədən sonra daha da
yüksəldi. Bu gün Azərbaycanda xalqların, dinlərin vəhdəti, birliyi ölkəmizin
dəyəridir. Bu dəyərin nəticəsində
44 günlük Vətən müharibəsində biz
nələr etmədik? Həmin vəhdət erməni
quldurlarının başları üzərində dəmir
yumruğa çevrilərək onların irqçi,
şovinist, işğalçı siyasətinə böyük
zərbə vurdu. Yəni, budur Azərbaycan
reallığı, budur Azərbaycan xalqının,
dövlətinin dini-mənəvi dəyərlərə
münasibəti, sevgisi.

Hacı Fuad NURULLAYEV,
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi
sədrinin müavini, ilahiyyat üzrə
fəlsəfə doktoru

Laçın şəhərinə daxil olmadan yeni avtomobil
yolunun asfaltlanmasına başlanılıb
İşğaldan azad olunmuş
ərazilərin yenidən qurulması
və bərpası istiqamətində
əsas prioritetlərdən biri
yol infrastrukturunun
bərpasıdır. Bu çərçivədə
Qarabağ və Şərqi Zəngəzur
iqtisadi rayonları ərazisində
dövlətimizin başçısının
tapşırığı ilə icra olunan yol
infrastrukturu layihələrindən
biri də Laçın şəhərinə daxil
olmadan yeni avtomobil
yolununun tikintisidir. Artıq
yolun asfaltlanmasına başlanılıb.
Qarabağ və Şərqi Zəngəzur
iqtisadi rayonları ərazisində
bütün avtomobil yolları iri
yaşayış məntəqələrindən kənar
keçməklə layihələndirilir. Bu isə
həmin yaşayış məntəqələrində
yaşayacaq əhalinin, həm
də yoldan istifadə edəcək
vətəndaşların rahatlığı baxımından önəmlidir.
Laçın şəhərinə daxil olmadan yeni avtomobil yolunun inşası da məhz bunlar
nəzərə alınaraq aparılır. Yeni

avtomobil yolunun uzunluğu
32 km təşkil edir. Yoxuşlarda
3, digər hissələrdə 2 hərəkət
zolaqlı olacaq yolun layihə üzrə
hərəkət hissəsinin eni 7-10.5
metr, torpaq yatağının eni 1215 metr, çiyin hissələrin eni isə
2x2.5 (5 m) metr təşkil edir.
Hazırda yolboyu genişmiqyaslı tikinti işləri aparılır.
Layihəyə uyğun olaraq torpaq
yatağının tikintisi, suni qurğuların inşası işləri görülür. “İnşaat Norma və Standartları”na
uyğun olaraq yararsız qrunt,
həmçinin torpaq yatağının

genişləndirilməsi üçün bitki
qatının qazılaraq çıxarılması
işləri görülür, xüsusi texnikalardan istifadə olunmaqla
yolun genişləndirilərək profilə
salınması, yeni torpaq yatağının və yol əsasının inşası
həyata keçirilir. Yol əsası hazır
olan hissədə yeni asfalt-beton
örtüyünün döşənməsinə də
start verilib.
Çətin relyefə malik olan
ərazidən keçən yol boyunca layihəyə uyğun suların
ötürülməsini təmin etmək
məqsədilə dairəvi borular və

müxtəlif süni qurğuların tikintisi
də icra olunur. Bu çərçivədə
yolun 22-ci km-də inşa edilən
və uzunluğu 149.5 metr, eni
13.5 metr olan 4 aşırımlı
körpüdə hazırda tikinti işləri
son mərhələ üzrə icra olunur.
Yeni avtomobil yolunun
inşası tərtib olunmuş qrafikə
uyğun və texnoloji ardıcıllığa

riayət olunmaqla AAYDA-nın
rəhbərliyinin nəzarəti altında
həyata keçirilir.
Tikinti işlərinin cari il
ərzində yekunlaşdırılması üçün
əraziyə lazımi sayda qüvvə
cəlb olunub.

Deputat bildirdi ki, vətəndaşlarımız kütləvi
şəkildə bu prosesə hazırlaşırlar: “Bu yaxınlarda “ağıllı kənd”ə 40 ailənin köçü baş tutacaq.
Qeyd etmək lazım gəlir ki, bu, mürəkkəb
prosesdir. Azərbaycan indiyədək bunun
öhdəsindən uğurla gəlib. Birinci “ağıllı kənd”
layihəsini müvəffəqiyyətlə icra etmişik. Hesab
edirəm ki, ikinci layihə də bu şəkildə həyata
keçiriləcək. Artıq bu barədə müzakirələr
aparılır. Füzulidə və digər bölgələrimizdə

səfər müddətində turizm şirkətləri və
media nümayəndələri “Xan Sarayı” Dövlət Tarix-Memarlıq, Möminə
Xatun və Açıq Səma Altında Muzey
Kompleksi, “Naxçıvanqala” TarixMemarlıq Muzey Kompleksi, “Nuh
Peyğəmbərin məzarüstü türbəsi”
və “Əshabi-Kəhf Ziyarətgahı”
Dini-Mədəni Abidə Kompleksini
ziyarət edərək bu məkanlar haqda
məlumatlandırılacaqlar.
Onlar, həmçinin Şahbuz Dövlət
Təbiət Qoruğunun ərazisində

də “ağıllı kənd”lərin salınması ilə bağlı işlər
görülür. Bu istiqamətdə baş planlar sürətlə
hazırlanır, ciddi addımlar atılır. Burada evlər
ən müasir üslubda tikilir. Abadlıq işləri yüksək
səviyyədə aparılır. Bu da onu deməyə əsas
verir ki, çox qısa bir zamanda dövlət əhalinin
ora köçürülməsini uğurlu və münasib formada təmin edəcək”.

Şahxanım ƏLİZADƏ, “Xalq qəzeti”

Zaxarova erməni
jurnalistə sərt cavab verdi

R

usiya Xarici İşlər Nazirliyinin
rəsmi nümayəndəsi Mariya
Zaxarova Azərbaycanda
“RİA Novosti” agentliyinin internet
informasiya resursuna girişin
məhdudlaşdırılmasını “mətbuat
azadlığına növbəti hücum” adlandıran
erməni jurnalisti yerinə otuzdurub.

Qeyd edək ki, Rusiyanın “RİA Novosti”
agentliyi özünü Azərbaycanın ərazilərində qanunsuz təşkilatın “naziri” adlandıran separatçı
Artak Beqlaryanla müsahibə yerləşdirmişdi.
Həmin müsahibədən sonra Azərbaycanda
“RİA Novosti” agentliyinin internet informasiya
resursuna giriş məhdudlaşdırılıb.
Azərbaycan Respublikasında yayılması qanunla qadağan edilən informasiyanın yerləşdirilməsi halları ilə bağlı
internet informasiya resurslarına girişin
məhdudlaşdırılması “İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi
haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanunu ilə tənzimlənir. Həmin Qanuna
əsasən, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının
qərarı ilə dövlətin və cəmiyyətin qanunla qorunan maraqlarına təhdid yarandığı
hallarda internet informasiya resursuna
və ya onun müvafiq hissəsinə müraciət
məhdudlaşdırılır. Sözügedən informasiya
agentliyində Azərbaycan Respublikasının
ərazi bütövlüyünə qarşı, böhtan xarakterli və
separatçı meyilləri təşviq edən məlumatların
yayılması ilk dəfə baş vermir və sistemli
xarakter daşıyıb.
“RİA Novosti” agentliyi internet informasiya resursunda Azərbaycan Respublikasının
ərazi bütövlüyünə qarşı çıxış edən, böhtan
xarakterli və separatçı meyilləri təşviq
edən məlumatlar yaymaqla “İnformasiya,
informasiyalaşdırma və informasiyanın
mühafizəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərini pozub və
həmin qanuna uyğun olaraq ölkə ərazisində
agentliyin internet informasiya ehtiyatına
giriş məhdudlaşdırılıb.
Daha sonra agentlik həmin müsahibəni
internet informasiya resursundan silib.

Daşkəsən–Xoşbulaq–Astaf
avtomobil yolu yenidən qurulur

BÜTÜN YOLLAR
QARABAĞA APARIR...

Respublikanın yol infrastrukturunun yenidən qurulması, müasir səviyyəyə çatdırılması ilə bağlı uğurlu layihələr hər bir bölgəni, rayonu və kəndi əhatə edir. Bu cür
layihələrdən biri Daşkəsən rayonunun Daşkəsən–Xoşbulaq–Astaf avtomobil yolunun
yenidən qurulmasıdır.

İyunun 22-də Dövlət Turizm Agentliyi və Naxçıvan Muxtar
Respublikasının Turizm Departamentinin birgə təşkilatçılığı
ilə “Nuh diyarı – Naxçıvan” tədbiri çərçivəsində Türkiyə,
İran və Azərbaycanı təmsil edən turizm şirkətləri və media
nümayəndələri Naxçıvana səfər ediblər.
(Biznesdən biznesə) formatlı
görüşlərdə əməkdaşlıq perspektivləri
qiymətləndirilib.
Həmçinin hər üç ölkəni təmsil
edən assosiasiya rəhbərləri arasında
ikitərəfli görüşlər keçirilib.
Yerli və xarici KİV
nümayəndələrinin iştirakı ilə təşkil
olunan mətbuat konfransında onların
maraq doğuran sualları cavablandırılıb.
Daha sonra iştirakçılar Ordubad
rayonuna səfər edərək rayonun
turizm imkanları ilə yaxından tanış
olublar.
İyunun 24-dək davam edəcək

Azərbaycan uzun müddətdir ki, Böyük Qayıdışa
ciddi hazırlaşır. Bu istiqamətdə Prezident İlham
Əliyev tərəfindən yüksək səviyyəli işlər həyata
keçirilib. Ən önəmli məsələlərdən biri isə yolların
inşasıdır. Elektrik təchizatı, su və qaz təminatı ilə
bağlı işlər də ciddi şəkildə həllini tapmaqdadır.
Eyni zamanda, bu haqda vətəndaşlardan sorğular
götürülüb, onların fikirləri öyrənilib.
Bunu “Xalq qəzeti” nə açıqlamasında Milli
Məclisin deputatı Ceyhun Məmmədov dedi.

Brifinq zamanı erməni jurnalistin sualını cavablandıran M.Zaxarova qeyd edib ki, Rusiya
mövcud və yaranan problemləri öz tərəfdaşları
ilə ikitərəfli formatda həll edir: “Hesab edirəm
ki, KİV-in və onların fəaliyyəti məsələləri iki
əsas məsələyə diqqət ayıraraq həll edilməlidir.
Bu, ilk növbədə qanuna uyğun olaraq yerinə
yetirilməli, ikincisi isə milli və beynəlxalq hüquqda qeyd olunduğu kimi, söz azadlığı və jurnalist hüquqlarına hörmətə əsaslanmadır. Ona
görə də biz mövcud və yaranan problemləri öz
tərəfdaşlarımızla ikitərəfli formatda həll edirik.
Ümid etmək istəyirik ki, bu cür presedentlər
daha az olacaq, mətbuat sahəsindəki
münasibətlərimizi feyk və dezinformasiyalara
müqavimətin zəruriliyini rəhbər tutaraq inkişaf
etdirmək istəyirik”.

Naxçıvanın turizm imkanları Azərbaycan,
Türkiyə və İranın turizm şirkətlərinə, media
nümayəndələrinə nümayiş etdirilir

Tədbirin məqsədi Naxçıvanın
turizm destinasiyası kimi qonşu ölkələrdə tanıdılması, sənaye
nümayəndələri arasında əməkdaşlıq
əlaqələrinin qurulması və muxtar
respublika ilə bağlı müştərək turizm
məhsullarının hazırlanmasıdır.
İnfoturun ilk günündə iştirakçılar ümummilli lider Heydər Əliyevin
abidəsini və Heydər Əliyev Muzeyini
ziyarət ediblər.
Naxçıvan Biznes Mərkəzində
keçirilən açılış mərasimi çərçivəsində
Azərbaycan, Türkiyə və İranı
təmsil edən turizm şirkətlərinin
nümayəndələri arasında B2B

Azərbaycan Böyük
Qayıdış ərəfəsindədir

yerləşən Batabat yaylağı, Ağbulaq Kənd Turizm-İstirahət Bölgəsi,
“Duzdağ” Fizioterapiya Mərkəzinin
fəaliyyəti və turizm potensialı ilə tanış
olacaqlar.
Qeyd edək ki, “Nuh diyarı – Naxçıvan” tədbiri Dövlət Turizm Agentliyi
və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Turizm Departamenti arasında
“2020-2023-cü illər üçün Birgə
Fəaliyyət Planı”na əsasən keçirilir.

Samirə ƏLIYEVA,
“Xalq qəzeti”

AAYDA-dan verilən məlumatda bildirilir
ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Sərəncamı əsasında yenidən qurulan yolun
uzunluğu 31 km təşkil edir. Yeddi min nəfər
əhalinin yaşadığı 9 yaşayış məntəqəsini
birləşdirən bu yolun 11 km hissəsi köhnə, yararsız asfalt, 20 km hissəsi isə torpaq yoldan ibarət
idi. Sözsüz ki, bu, vətəndaşların rahat gedişgəlişinə maneə yaradırdı.
Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən hazırda IV texniki dərəcəyə uyğun
2 hərəkət zolaqlı olmaqla təkmilləşdirilən yolun
yenidən qurulması ilə bu problemlər aradan
qalxacaq.
Tikinti layihəsinə uyğun olaraq, hazırda
yolboyu torpaq işləri, yol yatağı və yol əsasının
inşası aparılır, yolun 4.2 km-lik hissəsində dördbucaqlı su keçidinin tikintisi işləri görülür.
Artıq yolun əsası hazır olan 5 km-lik
hissəsinə 2 qat yeni asfalt-beton örtüyü
döşənib. 8 km-lik hissədə isə asfalt örtüyünün
alt layının döşənməsi işləri icra olunur.

Sadalanan işlərə paralel olaraq yolun altından suların ötürülməsini təmin etmək məqsədilə
zəruri yerlərdə 68 ədəd suötürücü boruların
quraşdırılması işləri sona çatdırılıb.
Layihə çərçivəsində yolun 25-ci kilometrində
yerləşən mövcud 2 ədəd bir aşırımlı avtomobil
körpülərinin də bərpası nəzərdə tutulur.
Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin rəhbərliyinin birbaşa nəzarəti altında
mövcud tikinti norma və qaydalarına uyğun olaraq, texnoloji ardıcıllıqla və yüksək keyfiyyətlə
aparılan tikinti işlərinin sonuncu mərhələsində
yol nişanları və məlumatverici lövhələrin, siqnal
dirəkləri və dayanacaqların quraşdırılması,
yolun üfüqi nişanlanma xətlərinin çəkilməsi işləri
aparılacaq.
Avtomobil yolunun tikintisi ilə vətəndaşların
gediş-gəlişi xeyli rahatlaşacaq, yük və sərnişin
daşınması asanlaşacaq.

Samirə ƏLIYEVA,
“Xalq qəzeti”
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“Şuşa mədəniyyətinin
inciləri”: Bülbül
Mədəniyyət Nazirliyinin “Şuşa mədəniyyətinin
inciləri” layihəsi müxtəlif bölmələr üzrə
təqdimatlarla davam edir.“Şuşa ili” münasibətilə
həyata keçirilən layihənin “Azərbaycan
musiqisinin məbədi – Şuşa” bölməsinin növbəti
təqdimatı ecazkar səsi ilə hamını heyran qoyan,
şaqraq zəngulələri ilə bülbülləri susduran və
buna görə də xalq tərəfindən Bülbül adlandırılan
sənətkar Murtuza Məşədi Rza oğlu Məmmədova
həsr olunub.
O, Şuşada
dünyaya göz açıb
və bu şəhərin
ab-havası, sözlünəğməli, muğamla
nəfəs alan mühiti
onun sənətkarlığı
üçün bəhrəli zəmin
olub. İlk təhsilini də
burada mədrəsədə
alıb. Bülbül ilk səhnə
fəaliyyətinə 1916-cı
ildə Məşədi Cəmil
Əmirovun Gəncədə
səhnəyə qoyduğu
“Seyfəlmülk” operası
ilə başlayıb.
Azərbaycan müğənnilərinin böyük bir nəslinin yetişməsində
Bülbülün xidmətləri əvəzsizdir. O, görkəmli pedaqoq olub, öz
təcrübəsini, sənətin sirlərini istedadlı gənclərə öyrədib. Bülbülün sinfini bitirmiş bir sıra vokalçılar hazırda teatr və kamera
ifaçılığı sahəsində layiqli yer tuturlar.
Milli professional vokal məktəbinin yaradıcısı Bülbülün
ənənələri bütün Şərq vokal sənətinə böyük təsir göstərib,
müasir ifaçılarımız üçün gözəl örnəyə çevrilərək bu gün də
yaşamaqdadır.
Bülbül 1961-ci il sentyabrın 26-da Bakıda vəfat edib və
Birinci Fəxri xiyabanda dəfn olunub. Hazırda Bakı şəhərində
mərkəzi küçələrdən biri Bülbülün adını daşıyır. Onun adına
Bakı Musiqi Akademiyası nəzdində musiqi məktəbi fəaliyyət
göstərir.
Bülbülün Vətəni olan Şuşada xanəndənin bürünc büstü
qoyulub. 1992-ci ilin may ayında Şuşanın işğalından sonra
bu büst (şairə Natəvanın və bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin
büstləri ilə birlikdə) Gürcüstana metal kimi satılıb, sonradan
Azərbaycan Hökuməti tərəfindən geri alınaraq Bakıya gətirilib.
Şuşamız azad olduqdan sonra hər üç görkəmli sənətkarın büstü yenidən Şuşaya aparılaraq orada ucaldılıb.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,
“Xalq qəzeti”

Qarabağda yeni
məktəb binaları tikilir

Lənkəranda "Qarabağın təbiəti və
ekologiyası" kitabının təqdimatı
Lənkəranda tanınmış yazıçı-ekoloq Bəxtiyar
Hüseynovun yeni işıq üzü görmüş "Qarabağın
təbiəti və ekologiyası" kitabının Ekologiya və
Təbii Sərvətlər Nazirliyinin və Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin birgə təşkilatçılığı ilə təqdimatı keçirilib. Tədbirdə hər iki qurumun əməkdaşları, eyni
zamanda, Ədliyyə Nazirliyinin cənub regionunda
çalışan rəhbər şəxsləri, o cümlədən bölgənin tanınmış ziyalıları və ağsaqqalları iştirak ediblər.
AZƏRTAC xəbər verir ki, müəllif qonaqları
salamlayaraq, yeni kitabın ərsəyə gəlməsindən danışıb. Bildirib ki, yeni nəşr 30 il düşmən tapdağı altında qalan Qarabağın Müzəffər Ali Baş Komandan,
Prezident İlham Əliyevin böyük sərkərdəlik bacarığı və Rəşadətli Ordumuzun qəhrəmanlığı sayəsində
işğaldan azad olunmasından doğan sevinc hissləri
ilə yazılıb. Bəxtiyar Hüseynov vurğulayıb ki, son
illər Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi əhalinin
ekoloji maarifləndirilməsinə ciddi önəm verir. Nazirliyin bilavasitə dəstəyi ilə nəşr olunan yeni kitab
həm elmi əsər, həm də dərs vəsaiti kimi qiymətli
mənbədir. Kitab həm də Qarabağın təbiəti ilə bağlı
araşdırma aparanlar üçün əvəzedilməz vəsaitdir.
Qeyd edək ki, nəşr Qarabağ işğaldan azad
edildikdən sonra yazılan ilk elmi bədii-publisistik

Bunu Prezidentin Qarabağ iqtisadi rayonuna
daxil olan işğaldan azad edilmiş ərazilərdə (Şuşa
rayonu istisna olmaqla) xüsusi nümayəndəsi
Emin Hüseynov Şuşada IX Qlobal Bakı Forumu
çərçivəsində keçirilən panel iclasda çıxışı zamanı
bildirib ki, Qarabağda yeni məktəblər tikilir.
kitabdır. Bəxtiyar Hüseynovun "Qarabağın təbiəti
və ekologiyası" kitabında Azərbaycanın təbiətşünas
alimlərinin elmi-tədqiqat işləri diqqətə çatdırılmaqla bərabər, Qarabağın əsrarəngiz təbiəti və ekologiyasından, eləcə də işğaldan sonrakı bərpa dövründə
aparılan geniş quruculuq işlərindən ətraflı bəhs
olunur. Eyni zamanda, kitabda müəllifin görkəmli
təbiətşünas və ekoloq alimlərin həyat yolu ilə bağlı
yazdığı elmi oçerkləri də yer alır. Kitabda Bəxtiyar
Hüseynovun “Qarabağ Azərbaycandır” mövzusunda silsilə şeirləri və “Üzün gülsün, Qarabağ” adlı
lirik poeması da dərc olunub.

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti
Dənizçi MTK-nın yüksəkmərtəbəli yaşayış binalarının tikintisi
obyektində beton svayların dağıdılması və binaların diafraqma
divarlarında beton kəsilməsi xidmətlərinin 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 6 iyul 2022-ci il
saat 17.00-dəkdir.
Sənədlər Azərbaycan dilində, 2
nüsxədə (əsli və surəti) tərtib olunmalıdır

(xarici dildəki tender təklifləri Azərbaycan
dilinə tərcümə edilməlidir).
Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.
Əlaqə telefonu- (012) 404-37-00, daxili:
1263.
Ünvan- Bakı şəhəri,
Neftçilər prospekti 2.

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti
gəmilərə stroplar,birləşdirici bəndlər və zəncirlərin 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 29 iyun 2022-ci il saat
17.00-dəkdir.
Sənədlər Azərbaycan dilində,2
nüsxədə (əsli və surəti) tərtib olunmalıdır

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti

(xarici dildəki tender təklifləri Azərbaycan
dilinə tərcümə edilməlidir).
Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.
Əlaqə telefonu-(012) 404-37-00, daxili:
1132.
Ünvan- Bakı,
Mikayıl Useynov küçəsi 2.

Təhsil Nazirliyi də
işğaldan azad olunan
ərazilərdə məktəb tikintisi
ilə bağlı məlumat yayıb.
Məlumatda deyilir ki,
işğaldan azad edilmiş
Ağdam şəhərində
1 nömrəli məktəb üçün
960 şagird yerlik binanın
tikintisi sürətlə davam
etdirilir.
Tikintinin sahə
rəisi Samir Pirmətov
bildirib ki, məktəbin
inşasına ötən ilin
dekabrında başlanılıb.
İki hektar ərazidə inşa
edilən üçmərtəbəli məktəb
binası üç blokdan ibarət
olacaq. Məktəb binasında
40 sinif otağı, laboratoriya
və fənn kabinetləri, akt və
idman zalları, kitabxana,
yeməkxana, muzey və
xidməti otaqlar yaradılacaq.
Bina istilik, elektrik,
havalandırma və müşahidə
sistemləri ilə təmin ediləcək.
Məktəbin həyətində futbol
və basketbol meydançaları,
nasosxana, qazanxana,
transformator binası, içməli
və yanğından mühafizə su
hovuzları və s. inşa ediləcək.
İşlər yüksək keyfiyyətlə
və tikinti normalarına uyğun
şəkildə aparılır. Hazırda
binanın zirzəmi hissəsində
dəmir-konstruksiya, qəlib
işləri görülür. Binanın
tikintisinin bu ilin sonunadək
yekunlaşdırılması nəzərdə
tutulur.

Prezident İlham Əliyev
“Cəbrayıl şəhərində məktəb
binasının layihələndirilməsi
və tikintisi ilə bağlı tədbirlər
haqqında” sərəncam
imzalayıb. Sərəncamla
Cəbrayıl şəhərində 960
şagird yerlik akademik Mehdi
Mehdizadə adına tam orta
məktəbin layihələndirilməsi
və tikintisi məqsədilə Təhsil
Nazirliyinə ilkin olaraq 500
min manat vəsait ayrılıb.
Qeyd edək ki, Zəngilan
rayonunun Ağalı kəndində
həyata keçirilən “ağıllı
kənd” layihəsi çərçivəsində
288 şagird yerlik tam orta
məktəbin tikintisi başa çatmış
və yeni dərs ilində istifadəyə
veriləcəkdir.
Bundan başqa, Füzulidə
960 şagird yerlik tam
orta məktəbin tikintisinin,
Suqovuşan qəsəbəsində isə
144 şagird yerlik məktəbin
əsaslı təmirinin layihə-smeta
sənədləri hazırlanmışdır.

Prezident İlham Əliyev
və birinci xanım Mehriban
Əliyeva Suqovuşanda
olarkən qəsəbədəki 144
şagird yerlik tam orta
məktəbin binasındakı
vəziyyətlə də maraqlanıblar.
Məktəbin binası Təhsil
Nazirliyi tərəfindən təmir

olunacaq.
Bu barədə Tərtər
Rayon Təhsil Şöbəsinin
müdiri Nuranə Abdullazadə
məlumat verib. O, bildirib ki,
Suqovuşan su anbarı vaxtilə
ulu öndər Heydər Əliyevin
təşəbbüsü ilə inşa edilib.
Torpaqlarımız işğaldan azad
edildikdən sonra burada
da tikinti-quruculuq işləri
aparılır. Məktəbin əsaslı
təmir ediləcəyi xəbəri Tərtər
təhsil işçilərini və oradan
məcburi köçkün düşmüş
əhalini çox sevindirdi. Ərazisi
bir hektar olan məktəb 12
sinif otağından, 60 nəfərlik
akt zalından və kitabxanadan
ibarətdir. Məktəb özü
dördmərtəbəli binadır. Əsaslı
təmir başa çatdıqdan sonra
məktəbdə təhsil yenidən
canlanacaq.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,
“Xalq qəzeti”

xarici sularda üzən gəmilərin heyəti üçün fərdi qəza
(tibbi sığorta) sığorta xidmətlərinin satın alınması məqsədilə

“Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC-nin Tikilməkdə
Olan Meliorasiya və İrriqasiya Obyektlərinin Birləşmiş Müdiriyyəti

MÜSABIQƏ ELAN EDIR

2022-ci il üçün nəzərdə tutulan Tərtərçay sol sahil kanalının yenidən qurulması məqsədilə

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
29 iyun 2022-ci il saat 17.00-dəkdir.
Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə (əsli

və surəti) tərtib olunmalıdır (xarici dildəki tender
təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir).
Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər
açılmadan geri qaytarılacaqdır.
Əlaqə telefonu- (012) 404-37-00, daxili: 1132.
(uzadılma-1).
Ünvan- Bakı, Mikayıl Useynov küçəsi 2.

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti
tabeliyindəki idarələrə tələb olunan süzgəclərin 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
5 iyul 2022-ci il saat 17.00-dəkdir.
Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə
(əsli və surəti) tərtib olunmalıdır (xarici dildəki

tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə
edilməlidir).
Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.
Əlaqə telefonu- (012) 404-37-00, daxili:
1263.
Ünvan- Bakı şəhəri, Neftçilər prospekti 2.

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti
tabeliyindəki idarələrə tələb olunan laminat təbəqələrin 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
4 iyul 2022-ci il saat 17.00-dəkdir.
Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə
(əsli və surəti) tərtib olunmalıdır (xarici dildəki

tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə
edilməlidir).
Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.
Əlaqə telefonu- (012) 404-37-00, daxili:
1263.
Ünvan-Bakı şəhəri, Neftçilər prospekti 2.

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti
tabeliyindəki idarələrə tələb olunan polad təbəqələrin 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
1 iyul 2022-ci il saat 17.00-dəkdir.
Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə
(əsli və surəti) tərtib olunmalıdır (xarici dildəki

tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə
edilməlidir).
Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.
Əlaqə telefonu- (012) 404-37-00, daxili:
1263.
Ünvan-Bakı şəhəri, Neftçilər prospekti 2.

AÇIQ TENDER ELAN EDIR
Satınalan təşkilatın adı-Tikilməkdə Olan
Meliorasiya və İrriqasiya Obyektlərinin
Birləşmiş Müdiriyyəti
Əlaqələndirici şəxs- Quliyev Emin Arif oğlu
(S .A.A.)
Satınalan təşkilatın ünvanı-Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Moskva prospekti 69 A.
Əlaqələndirici şəxsin E-mail-tomiobm@mst.
gov.az
Əlaqə nömrəsi- (012) 431- 08- 64.
Satınalma predmetinin adı - Tərtərçay sol
sahil kanalının yenidən qurulması ;
Ünvanı -Tərtər rayonu ərazisi
İşlərin qısa təsviri- l=20175 pm uzunluğunda
Tərtərçay sol sahil kanalının qurğularla birlikdə
tikintisi.
İşlərin yerinə yetirilmə müddəti – 19 aydır.
Tender təkliflərinin qiymətləndirməsi meyarları:
Tender təklifinin ödəniş şərti – 10 bal. İddiaçı
bağlanacaq satınalma müqaviləsini, işlər yerinə
yetirildikdən sonra ödəniş edilməsi şərti ilə
bağlamağa razıdırsa bu meyar üzrə müəyyən
olunmuş maksimal 10 bal alacaqdır. İddiaçı
tender təklifində 30 faizdən artıq avans ödənişi
tələb edərsə, həmin iddiaçının tender təklifi
kənarlaşdırılacaqdır. 30 faiz və daha az avans
ödənişi tələb olunan tender təklifinin bu meyar
üzrə alacağı bal aşağıdakı düstur əsasında hesablanacaq, (30 – X)/30x10 X - tender təklifində
iddiaçı tərəfindən tələb olunan avans ödənişinin
müqavilə qiymətinə nisbətdə faizi.
Qiymət təklifi – 90 baldır.
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender
iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlara
malik olmalıdırlar. Tenderdə iştirak etmək istəyən
təşkilatlar müəyyən məbləğdə iştirak haqqını
göstərilən hesaba köçürdükdən sonra müsabiqə
üçün təkliflərini möhürlənib imzalan¬mış şəkildə
ikiqat zərflərdə yazılı surətdə təqdim etməlidirlər.
İştirak haqqı 4000 (dörd min manat) manatdır (iştirak haqqının məbləği Dövlət Satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikası
Qanunun 29.1 maddəsinə müvafiq olaraq
müəyyənləşdirilir).
İddiaçılar aşağıda göstərilən hesaba
müəyyən edilmiş iştirak haqqını ödədikdən
sonra tenderin əsas şərtlər toplusunu əldə edə
bilərlər.
Ödənilmiş iştirak haqqı heç bir halda geri
qaytarılmır.
Tikilməkdə olan meliorasiya və irriqasiya
obyektlərinin birləşmiş müdiriyyəti

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

fəaliyyətləri, yaxud satınalma müqaviləsinin
bağlanması üçün ixtisas göstəricilərini yanlış
göstərmələri ilə əlaqədar cinayətə görə məhkum
olunmaması, yaxud onların müvafiq peşə
fəaliyyətləri ilə məşğul olmasının məhkəmə
qaydasında qadağan edilməməsi (asan xidmət
tərəfindən təqdim edilməli və qeydiyyat tarixi cari
rüb ərzində olması zəruridir).
9. Müflis elan olunmaması, əmlakı üzərinə
həbs qoyulmaması, ödənişə yönəlmiş girovun
olmaması və məhkəmənin qərarı ilə kommersiya
fəaliyyəti dayandırılmış şəxs olmaması(vergi
xidməti tərəfindən təqdim edilməli, son rübü
əhatə etməsi zəruridir).
10. Öz əmlakından sərbəst və
məhdudiyyətsiz istifadə etmək imkanı, habelə
ödəmə qabiliyyəti olması (vergi xidməti
tərəfindən təqdim edilməli və qeydiyyat tarixi cari
rüb ərzində olması zəruridir).
11. Satınalma müqaviləsinin icrasını təmin
etmək üçün müvafiq sahədə peşəkarlığının,
təcrübəsinin, texniki və maliyyə imkanlarının, işçi
qüvvəsinin, idarəetmə səriştəsinin və etibarlılığının olması (iddiaçı tərəfindən təqdim edilməlidir).
12. İddiaçının mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin meyarlarına uyğun olması
(Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika
Komitəsi tərəfindən təqdim edilməlidir).
13. İddiaçının müvafiq sahibkarlıq fəaliyyəti
növünün həyata keçirilməsi və ya müəyyən
hərəkətlərin yerinə yetirilməsi üçün müvafiq lisenziyaya və ya icazəyə malik olması
(Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən təqdim edilməlidir).
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün yuxarıda
3 və 13-cü sıralarda göstərilən sənədləri
29 iyul 2022-ci il saat 17.00-a (tender təkliflərinin
açılısına 7 (yeddi) bank günü qalmış) ixtisas
göstəriciləri uyğun gələn iddiaçıların tender
təklifi və bank təminatını isə 18 avqust 2022-ci il
saat 17.00 –a qədər (tender təkliflərinin açılışına
1 (bir) bank günü qalmış) möhürlənib imzalanmış şəkildə ikiqat zərflərdə satınalan təşkilata
təqdim etməlidirlər.
İddiaçıların təklifləri 19 avqust 2022-ci il saat
15.00-da açılacaqdır.
Tender iştirakçılarının səlahiyyətli
nümayəndələri zərflərin açılışında iştirak edə
bilərlər.
Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

Tender komissiyası

12

23 iyun 2022-ci il, cümə axşamı

Türkiyə parlamenti Liviyadakı
hərbi missiyanın mandatını uzadıb
Rusiya

“The Telegraph”a giriş məhdudlaşdırılıb
Roskomnadzor
(RKN) Baş Prokurorluğunun tələbi ilə Rusiyada Britaniyanın “The
Telegraph” nəşrinin
saytına girişi tamamilə
bloklayıb. Məlumata
görə, buna səbəb
saytda fevralın 23-də Rusiyanın Ukrayna ərazisindəki
hərəkətləri ilə bağlı məqalənin yerləşdirilməsi olub.
Qeyd edilir ki, bloklanma bütün Rusiya ərazisinə şamil
edilib. Resurs hazırda Rusiyada mövcud deyil. Qeyd edək
ki, bloklanma iyunun 20-dən başlanılıb.
Xəbəri TASS yayıb.

Banqladeş

Qurbanların sayı artır

Banqladeşdə mövsümi leysan yağışlarının səbəb olduğu daşqınlar 36 nəfərin həyatına son qoyub. Məlumata
görə, iyunun 17-dən 21-dək Banqladeşin daşqınların
təsirinə məruz qalan 64 rayonunda 100 mindən çox
insan təbii fəlakətdən zərər çəkib. Həmçinin 27 rayonda
əlverişsiz hava şəraiti insan ölümlərinə səbəb olub.
Hindistanın Banqladeşlə qonşu olan Assam ştatında
da daşqın və torpaq sürüşmələri səbəbindən ölənlərin sayı
artır. Son 24 saat ərzində ştat ərazisində 11 nəfər həyatını
itirib və ölənlərin ümumi sayı 80 nəfəri ötüb.
Xəbəri CNN yayıb.

Moldova

İqor Dodonun ev dustaqlığının
müddəti uzadılıb
Moldovanın
keçmiş prezidenti
İqor Dodonun
ev dustaqlığının
müddəti 30 gün
uzadılıb. Qeyd
edilir ki, mayın
24-də Dodon
dövlətə xəyanət
və korrupsiyada şübhəli bilinərək 72 saat müddətinə
saxlanılıb. İki gün sonra siyasətçi 30 sutka ev dustaqlığına
məhkum edilib.
İyunun 16-da məlum olub ki, ittihamlardan biri üzrə
Dodon 1 milyon avro dəyərində əmlaka qanunsuz sahib
olmaqda günahlandırılır. İstintaq iddia edir ki, bu, onun
bəyan etdiyi gəlirdən 3 milyon ley (150 min avro – red.)
çoxdur.
Xəbəri BBC yayıb.

Sinqapur

İlk yoluxma halı
Sinqapurun
Səhiyyə Nazirliyi
ölkədə meymunçiçəyi
xəstəliyinə yoluxma
faktını təsdiqləyib.
Qurum virusun ölkəyə
xaricdən gətirildiyini
bəyan edib.
Məlumata görə,
xəstəliyin daşıyıcısı
bələdçi işləyən 42 yaşlı britaniyalı kişidir. O, hazırda Milli
Yoluxucu Xəstəliklər Mərkəzindədir və vəziyyəti sabitdir.
Xəbəri “Anadolu” agentliyi yayıb.

İngiltərə

Transfer reallaşıb
London “Arsenal”ı
növbəti transferini
rəsmiləşdirib.
Məlumata görə,
Premyer Liqa təmsilçisi
Portuqaliyanın
“Portu” klubunun
yarımmüdafiəçisi Fabio
Vieyranı transfer edib.
22 yaşlı futbolçu ilə 5
illik müqavilə imzalanıb. “Topçular” bu transfer üçün Portuqaliya klubuna 40
milyon avro ödəyəcək. Daha 5 milyon avro isə bonuslar
şəklində veriləcək.
Xəbəri “goal.com” yayıb.

Hazırladı: Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

OXUCULARIN NƏZƏRİNƏ!

“XALQ QƏZETİ”

2022-ci il üçün abunə yazılışı kampaniyasını
davam etdirir!

Türkiyə Böyük Millət Məclisi
ölkə prezidentinin Liviyadakı hərbi
qüvvələrin mandatının 2 iyul
2022-ci ildən 18 ay müddətinə
uzadılması haqqında fərmanının
layihəsini bəyənib. Təklif parlamentə
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib
Ərdoğan tərəfindən göndərilib.
Məlumatı “Anadolu” agentliyi verib.
Məlumata görə, Türkiyə hərbçilərinin
mandatının uzadılması haqqında qərar
Liviyanın BMT tərəfindən tanınmış qanuni hökumətinin hərbi yardım haqqında
müraciətinə əsasən qəbul edilib.
Sənəddə bildirilir: “Türkiyə Liviyanın
suverenliyini, ərazi bütövlüyünü və siyasi
birliyini, ölkədə atəşkəs rejiminin dayanıqlı
şəkildə təmin olunmasını və son nəticədə
milli barışa gətirib çıxaracaq siyasi dialoq
üzrə səyləri qəti olaraq dəstəkləyir”.
Türkiyə liderinin fərman layihəsində
qeyd edilir ki, Liviyada 21 dekabr 2021-ci
ilə planlaşdırılmış seçkilərin iflasa uğramasından sonra ölkədə yaranmış siyasi
qeyri-müəyyənlik yerlərdə formalaşmaqda
olan sakitliyi təhlükə altına alır: “Yaranmış
vəziyyət həm də dayanıqlı sabitlik yaratmaq
üçün ciddi maneəyə çevrilir. Buna görə də
Liviyadan bütün region, eləcə də Türkiyə
üçün yaranan təhlükə hələ qalmaqdadır”.

Sənəddə bəyan edilir ki, əgər Liviyanın
qanuni hökumətinə qarşı hərbi hücumlar
bərpa olunarsa, bu, bütün Aralıq dənizi
hövzəsində, o cümlədən, dənizin şimalında Türkiyənin maraqlarına mənfi təsir
göstərəcək.
Xatırladaq edək ki, Türkiyə parlamenti Liviyaya ilk qoşun hissələrinin göndərilməsinə
2020-ci ilin yanvarında icazə vermişdi.
Bundan sonra Türkiyə hərbi qüvvələrinin
mandatı 18 ay müddətinə – 2022-ci ilin
iyuluna qədər uzadılmışdı.
Bundan əvvəl Türkiyə və Liviya
hökumətləri 27 noyabr 2019-cu ildə qarşılıqlı
anlaşma haqqında iki memorandum imzalayıb. Onlardan biri hərbi yardım, o birisi isə
dəniz yurisdiksiyasının məhdudlaşdırılması
haqqındadır.

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

Paşa ƏMİRCANOV,
“Xalq qəzeti”

Hörmətli oxucular!
ABUNƏ YAZILMAĞA TƏLƏSİN!

COVID-in alt variantları ağciyəri hədəf alır!
Böyük Britaniyada ekspertlər
koronavirusa yoluxma hallarının
artdığını bildirirlər. Mütəxəssislər
“Omicron”dan törəyən yeni BA.4 və
BA.5 alt-variantlarının üstünlük təşkil
etdiyini vurğulayır və bu variantların
antitellərə qarşı daha davamlı
olduğundan şübhələnirlər. Bu barədə
“milliyet.com.tr” məlumat yayıb.
Böyük Britaniyada Milli Səhiyyə
Xidmətinin məlumatlarına görə,
COVID–19 virusuna yoluxan və
xəstəxanada müalicə olunan
insanların sayında artım var. Britaniya
Milli Statistika İdarəsi bu insanların
əksəriyyətinin BA.4 və BA.5 alt
variantlarına sahib olduğunu açıqlayıb.
Qeyd edilir ki, Ümumdünya Səhiyyə
Təşkilatı (ÜST) ilk dəfə aprel ayında bu
alt variantları tədqiq etməyə başlayıb.
ÜST əvvəlki variantlarla müqayisədə
BA.4 və BA.5-in yoluxma dərəcəsini və
təhlükə səviyyəsini müəyyən etməyə
çalışır.
Britaniya mətbuatında Tokio
Universitetində bu alt variantlarla
bağlı araşdırmaların ilk tapıntıları
haqqında ətraflı xəbərlər dərc olunub.
Araşdırmalarda BA.4, BA.5 və
BA.2.12.1 alt variantlarının Alpha və
Delta kimi ağciyəri yenidən hədəfə ala
biləcəyi göstərilib.
Son zamanlar dünyada hakim olan
“Omicron” variantı ağciyərdənkənar
toxumaları yoluxdurur və əksər
insanlarda daha yüngül xəstəliklərə

Almaniya Ukraynaya
1 milyard avro qrant ayıracaq

səbəb olur. Tokio Universitetində
çalışan və bu variantlar üzərində
işləyən Kei Sato BA.4, BA.4 və
BA.2.12.1 variantlarının insanların
ağciyər toxumalarında daha effektiv
yayıldığını deyir. Satonun sözlərinə
görə, hamsterlər üzərində aparılan
araşdırmalar nəticəsində BA.4 və BA.5
variantlarının daha ağır xəstəliklər
yaratdığı bəlli olub. O qeyd edib ki, bu
yeni Omicron alt variantlarının yaratdığı
sağlamlıq riski BA.2 variantından daha
yüksəkdir.
Avropa Xəstəliklərin Qarşısının
Alınması və Nəzarəti Mərkəzi may
ayında BA.4 və BA.5 variantlarının
“narahatedici” olduğunu bəyan edib. Bu
açıqlamadan dərhal sonra İngiltərədə
yoluxma hallarının sayının artdığı və
yeni variantların üstünlük təşkil etməyə

başladığı qeyd olunub. Bildirilir ki, bu
variantlar daha çox Hollandiyada sürətlə
yayılır. Mütəxəssislər bu variantların
xəstəlik prosesinə necə təsir edəcəyini
hələ dəqiq bilmirlər.
İngiltərə Sağlamlıq Təhlükəsizliyi
Agentliyinin həkimi, doktor Meri
Ramsey qeyd edib ki, bu alt variantlar
insanlarda ciddi fəsadlar yarada bilər:
“Hələ reanimasiya qəbullarında artım
olmadığına ümid edirik. Bununla belə,
biz məlumatları çox diqqətlə izləməyə
davam edirik”.
Böyük Britaniyanın Milli Səhiyyə
Xidməti yaşı 75-dən yuxarı olan və
immun sistemi zəif olan şəxslərə yaz və
yay mövsümlərində “xatırlatma dozası”
peyvəndi almalarını tövsiyə edib.

Dünya bazarında “qara qızıl”ın qiymətində azalma qeydə alınıb. Londonun “İCE” (“ Inter Continental Exchange Futures”) Birjasının məlumatına
görə, “Brent” markalı neftin qiyməti 5,1 faiz azalaraq bir bareli 108,8 dollar
olub.
“NYMEX” (“New York Mercantile Exchange”) Birjasının məlumatına
görə, Texas sortu adlandırılan ABŞ-ın
“WTI” markalı neftinin qiyməti 5,36 faiz
azalaraq bir bareli 103,65, Azərbaycanın

“AzeriLight” markalı neftinin qiyməti 0,7
faiz artaraq bir bareli 121,73 dollar olub.
“Mir İnvestisiya” Bankının eksperti İqor Qalaktionov bildirib ki, dünya
bazarında “qara qızıl”ın qiymətinin aşağı

ÂÂ İyunun 23-də
ÂÂ Bakıda və Abşeron yarımadasında dəyişkən
buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gecə
və səhər bəzi yerlərdə qısamüddətli yağış yağacağı
ehtimalı var. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək.
Gecə 20-24°, gündüz 30-34°, Bakıda gecə 20-22°,
gündüz 30-32° isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 748 mm civə
sütunundan 756 mm civə sütununa yüksələcək, nisbi
rütubət 60-65 faiz olacaq. Abşeron çimərliklərində dəniz
suyunun temperaturu: Şimal çimərliklərində: (Sumqayıt,
Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba) 22-23°
isti,Cənub çimərliklərində: (Türkan, Hövsan, Sahil, Şıx)
23-24° isti olacaq.
ÂÂ Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək,
Şahbuz və Şərur rayonlarında əsasən yağmursuz

keçəcək. Lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək
çaxacağı, arabir yağış yağacağı ehtimalı var. Qərb
küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək.
Gecə 17-22°, gündüz 31-36° isti olacaq.
ÂÂ Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd, Ağdam,
həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında bəzi
yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı
gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir
güclənəcək. Gecə 10-15°, gündüz 15-20° isti olacaq.
ÂÂ Şərqi Zəngəzur: Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı,
Laçın, Zəngilan rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək
çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Qərb küləyi
əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə
10-15°, dağlarda 7°-dək , gündüz 15-20° isti olacaq.
ÂÂ Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Füzuli
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin
gündüz bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış
yağacağı ehtimalı var. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı
yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 16-21°, gündüz
27-32° isti olacaq.

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

T.Melniçukun sözlərinə
görə, sözügedən maliyyə
vəsaiti Ukrayna iqtisadiyyatını sabitləşdirmək məqsədilə
büdcə ehtiyaclarını ödəmək
üçün istifadə olunacaq.
Avropa İttifaqı indidən
Ukraynanın gələcək bərpası
barədə düşünür. Avropa
İnvestisiya Bankının (EIB)
rəhbəri Verner Hoyer brifinqdə bildirib ki, Ukraynanın bərpası
üçün 1 trilyon dollardan çox vəsait lazım olacaq. Onun sözlərinə
görə, Avropa Ukraynanın yenidən qurulmasında ən böyük rolu
oynamalı olacaq.
“EIB rəhbərliyi artıq Ukraynanın yenidən qurulması üçün
1-1,5 milyard dollar arasında vəsaitin ayrılması üzərində işləyir”,
- deyə V.Hoyer vurğulayıb.
Ukrayna xalqı və hökuməti, əlbəttə, bu ölkənin gələcək
bərpası barədə narahat olanlardan razıdır. Ukrayna Prezidenti
Volodimir Zelenski də bu barədə dəfələrlə minnətdarlıq hissilə
danışıb.
Lakin, dövlət başçısı, eyni zamanda qeyd edib ki, bu gün
Ukraynaya özünü müdafiə üçün ən çox silah-sursat lazımdır.
Bir çox ekspertlər hesab edirlər ki, Qərb dövlətləri Ukraynaya
kifayət qədər ağır silahlar vermir.

Mahmud QƏRİBOV, “Xalq qəzeti”

Əfqanıstanda güclü zəlzələ

düşməsinə səbəb ABŞ Federal Ehtiyat
Sisteminin uçot dərəcəsini qaldırması
olub. Dünya bazarı isə gözləmə mövqeyi
tutub ki, uçot dərəcəsi yenə arta bilər.
Belə olan halda iqtisadi artım ola bilməz.
Belə vəziyyətdə iqtisadiyyat da zəifləyir.
Zəif iqtisadiyyata isə yanacaq az sərf
olunur. Buna görə də dünya bazarında
“qara qızıl”ın qiyməti aşağı düşüb.

Əfqanıstanın cənub-şərqində baş verən güclü zəlzələ
nəticəsində 280 nəfər həlak olub, 600 nəfərdən çox adam
xəsarət alıb. “Bakhtor” agentliyinin məlumatına görə yeraltı
təkanlar ölkənin Paktika və Host əyalətlərində, Pakistanla
sərhəddə baş verib. Yeraltı təkanlar Pakistanda da hiss edilib. Yerli hakimiyyət orqanları nümayəndələrinin sözlərinə
görə, həlak olan və xəsarət alanların sayı arta bilər. Dağıntılar altında xeyli adam qalıb.
“Reuters”in məlumatına görə, təbii fəlakət nəticəsində
ölkənin Nanqarhar əyalətində də həlak olan və xəsarət alanlar
var.
Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzinin məlumatına
görə, zəlzələ yerli vaxtla gecə saat 1:30-da olub. Zəlzələnin
gücü 6,1 bal olub. Təbii fəlakətin epimərkəzi Host əyalətindən
36 kilometr cənub-qərbdə, əyalətin inzibati mərkəzində qeydə
alınıb.
Artıq Əfqanıstan hökuməti kömək üçün beynəlxalq humanitar
təşkilatlara müraciət edib.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

Rövşən TOĞRUL, “Xalq qəzeti”

“Brent” markalı neftin qiyməti 5 faiz aşağı düşüb

BAŞ REDAKTOR

Almaniya Rusiyanın işğalına məruz qalan Ukraynaya
böyük qrant ayıracağı məlum olub. Bu barədə Ukrayna
Nazirlər Kabinetinin Ali Radadakı nümayəndəsi Taras
Melniçuk teleqramda məlumat yayıb. “Bugünkü iclasda
Almaniyadan büdcə dəstəyi üçün 1 milyard avro
məbləğində qrantın cəlb edilməsi təsdiq edilib”, - deyə
o qeyd edib.

ÂÂ Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ,
İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı,
Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında bəzi yerlərdə
şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Qərb
küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək.
Gecə 15-20°, gündüz 25-30°, dağlarda gecə 7-12°,
gündüz 15-20° isti olacaq.
ÂÂ Mingəçevir, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir,
İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar,
Saatlı,Şirvan, Hacıqabul, Salyan, Neftçala
rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, fasilələrlə
yağış yağacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı
yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 18-23°, gündüz 
30-35° isti olacaq.
ÂÂ Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara
rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir
yağış yağacağı gözlənilir. Şimal-şərq küləyi əsəcək,
ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 19-22°,
gündüz 26-31°, dağlarda gecə 17-20° , gündüz 20-25°
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

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət
İdarəçilik Akademiyasının rektorluğu və professor-müəllim
heyəti akademik
ELDAR SALAYEVİN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və mərhumun
ailəsinə dərin hüznlə başsağlığı verirlər.
“Xalq qəzeti”nin kollektivi keçmiş iş yoldaşları Hacı
Mehman Fərzullayevə qayınanası
ARIFƏ XANIMIN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verir.
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